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1.6.2015 www.si21.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Branje, pisanje, pripovedovanje

Vsebina: Gostili bomo Andreja Stoparja,nekdanjega dopisnika RTV Slovenija v Rusiji, pripovedovali 
spomine na življenje v Šiški nekoč, s starejšimi bomo v bralnem klubu prebirali poezijo, gostili 
avtorja animiranega filma Medena koža, priredili večer dijakov iz literarnega kluba L'Etažer ter 

Avtor: Zavod DIVJA MISEL

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

2.6.2015 www.ventilatorbesed.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA Branje, pisanje, pripovedovanje

Vsebina: NAPOVED PROGRAMA (od 2.6. – 9.6. 2015)TOR, 2.6.2015 (10.30): GLASNA BRANJA ZA 
SIVOLASE KNJIGOLJUBCEVsak torek dopoldan vabimo na srečanja, kjer spoznavamo 
avtorje in njihova dela, sledi branje izbranih odlomkov in klepet o prebranem. Tokrat beremo 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

4.6.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na 7. Arsani Take 6

Vsebina: Na 7. Arsani Take 6 Ptuj– V okviru sedmega poletnega glasbenega festivala Arsana se bo 
med 23. in 31. julijem na Ptuju zvrstilo 60 glasbenih nastopov in drugih dogodkov, obiskovalci 
pa bodo lahko prisluhnili 200 glasbenikom klasične, pop, jazz in etnoglasbe, napovedujejo 

Avtor: F. M.

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

4.6.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Joshua Beckman / Igor Lumpert; Živa književnost - 22. mednarodni literarno-glasbeni festival; 

Vsebina: Pogovor z Joshuo Beckmanom (ZDA) vodi Gregor Podlogar, bere Ana Pepeplnik in z glasbo 
podlaga Igor Lumpert.
Joshua Beckman, ZDA vodi: Gregor Podlogar bere: Ana Pepelnik glasba: Igor Lumpert 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

8.6.2015 IN-FLIGHT MAGAZINE Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Zeleni griči Štajerske

Vsebina: Primorec sem, ki resda živi v Ljubljani, a Štajerska, od koder je moja žena, mi je postala tako 
domača, da že nekaj let nestrpno čakam na dokončno odobritev svoje prošnje za' 
državljanstvo' . A zaspanih uradnikov, kot kaže, ni tako zlahka prebuditi iz dremeža, pa čeprav 

Avtor: Marjan Žiberna

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

8.6.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 10:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Predstavitev programa 19. festivala Dnevi poezije in vina

Vsebina: Dopoldan bo na Ptuju novinarska konferenca s predstavitvijo programa 19. festivala Dnevi 
poezije in vina.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 10:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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8.6.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 8. 6. (ponedeljek)

Vsebina: Ljubljana, 8. junija - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v 
ponedeljek, 8. junija.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

8.6.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina od letos del platforme Versopolis

Vsebina: Ptuj, 08. junija (STA) - Ptuj bodo zadnji avgustovski teden zaznamovali Dnevi poezije in vina, 
ki bodo najstarejše slovensko mesto znova zavili v verze. Kot je na današnji novinarski 
konferenci povedal programski vodja festivala Aleš Šteger, bo ta letos prvič del pesniške 

Avtor: gm/mce

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS, BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

8.6.2015 radio.ognjisce.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Minister Žmavc v Špetru, čez nekaj dni v Avstralijo

Vsebina: Minister brez listnice in vodja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd 
Žmavc se je pred dnevi udeležil 30. obletnice Državne večstopenjske šole s 
slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru, čez nekaj dni pa bo začel obisk 

Avtor: Matjaž Merljak

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

8.6.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina letos prvič del mednarodne platforme poezije

Vsebina: Letošnji festival, ki bo zadnji avgustovski teden ponovno naselil najstarejše slovensko mesto, 
bo letos prvič vključeno v pesniško platformo Versopolis.

Avtor: N. Ar.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

8.6.2015 Radio 1 Stran/Termin: 17:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina avgusta na Ptuju

Vsebina: Dnevi poezije in vina, zadnji avgustovski teden bodo zaznamovali Ptuj. Kot je povedal 
programski vodja festivala Aleš Šteger, bo festival letos prvič del pesniške platforme 
Versopolis, ki velja za stičišče enajstih pomembnih evropskih pesniških festivalov.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: LOKALNE NOVICE 17:30 Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

10.6.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: ZaPik: Milan Jesih in omodreli pesniki

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: AirBeletrina

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, AIRBELETRINA

www.pressclip.si
www.pressclip.si


3

10.6.2015 www.posavje.info Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Pričenjajo se poletni večeri

Vsebina: Poletje je pred vrati in zopet je čas za poletne večere v organizaciji Valvasorjeve knjižnice 
Krško, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI krško in Krajevne skupnosti Krško. Prvi 
poletni večer bo že ta četrtek, 11. 6. 2015, ob 17. uri v naravoslovni učilnici OŠ Jurija 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

10.6.2015 www.radiokrka.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Posavju se začenjajo poletni večeri

Vsebina: V Posavju se začenjajo poletni večeri

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

11.6.2015 www.dolenjskilist.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ura slovenščine, naravoslovna učilnicaOŠ Jurija Dalmatina

Vsebina: 11.6.2015 | 17:00
Vabljeni! 
O poletnih večerih

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

11.6.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Brez ustrezne podpore Dnevom šteti dnevi

Vsebina: Kljub finančni stiski letošnji program Dnevov poezije in vina, ki ga bo zadnji teden avgusta 
gostil Ptuj, ne bo nič šibkejši, a če vlada, občina in gospodarstvo ne bodo opravili svojega dela 
posla, lahko festival tudi ugasne

Avtor: SLAVKO PODBREŽNIK

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, AGENCIJA, VERSOPOLIS

11.6.2015 www.lokalno.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ura slovenščine, naravoslovna učilnicaOŠ Jurija Dalmatina

Vsebina: 11.6.2015 | 17:00
Vabljeni! 
O poletnih večerih

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

11.6.2015 www.eposavje.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poletni večeri v parku (Krško, junij 2015)

Vsebina: Z organizacijo poletnih večerov so pričeli na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, Območni 
izpostavi Krško. Kmalu se je organizaciji teh večerov pridružila Valvasorjeva knjižnica Krško in 
nato še Krajevna skupnost mesta Krško.

Avtor: ePosavje

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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12.6.2015 GREMO NA POČITNICE - priloga Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ptujski festivali- dolgčas ne bo ne turistom niti domačinom

Vsebina: Kaj nas čaka v letošnjem poletju v zvezi z vremenom, vam ne bo znal povedati nihče, pa če se 
ima za še tako velikega vremenarja. Nekaj pa vam glede poletja lahko povemo: tudi če 
ostanete doma in ne greste nikamor na dopust, v Ptuju vam ne bo dolgčas.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: ALEŠ ŠTEGER, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

12.6.2015 GREMO NA POČITNICE - priloga Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ptuj- kulturnozgodovinski biser nacionalnega pomena

Vsebina: Ptuj- najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem očara vsakega, ki ga obišče. Nad 
mestom se vzpenja mogočna grajska utrdba, v kateri je eden najbolj obiskanih slovenskih 
muzejev. Z njene leve se v nebo vzpenja čudovit nekdanji dominikanski samostan, ki ponuja 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: OGLAS Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA

15.6.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Peratova, Kozinova in Bivšek v Rimu na festivalu Letterature

Vsebina: Rim, 15. junija (STA) - V Rimu se bodo nocoj na 14. mednarodnem festivalu Letterature v 
sklopu evropske pesniške platforme Versopolis predstavili slovenski pesnici Katja Perat in 
Tina Kozin ter pesnik Gašper Bivšek. Na literarnem večeru bodo tudi podrobneje predstavili 

Avtor: mce/jb

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA, VERSOPOLIS

15.6.2015 Radio Slovenija 3 Stran/Termin: 16:15:00 SLOVENIJA

Naslov: V Rimu se bodo nocoj predstavili slovenski pesniki

Vsebina: V Rimu se bodo nocoj na 14. mednarodnem festivalu literature v sklopu evropske pesniške 
platforme Versopolis, predstavili slovenski pesniki Katja Perat, Tina Kozin in Gašper Bivšek.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: SVET KULTURE Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

15.6.2015 www.primorske.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Med bloki kot na plaži

Vsebina: Trata sredi mesta, na njej blazine in stolčki, v senci pa mreža za poležavanje. Takšno vzdušje 
pričara Knjižnica pod krošnjami, ki se je včeraj že peto leto zapored začela v Novi Gorici na 
zelenici med Cankarjevo ulico in Ulico Gradnikove brigade. Konec julija pa bo bralce vabila v 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

16.6.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenski pesniki v Rimu

Vsebina: Na 14. mednarodnem festivalu Letterature Katja Perat, Tina Kozin in Gašper Bivšek

Avtor: sta

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 31.150,00

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS
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16.6.2015 Primorske novice Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Med bloki kot na plaži

Vsebina: Knjižnica pod krošnjami: brezplačno branje in uživanje na prostem

Avtor: ALENKA OŽBOT

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 21.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

16.6.2015 www.dobranovica.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V večnem mestu odmevale pesmi slovenskih poetov

Vsebina: V okviru predstavitve mednarodne pesniške platforme Versopolis, ki jo koordinira slovenska 
založba Beletrina, so v rimski Hiši literature svoja dela predstavili pesniki Katja Perat, Tina 
Kozin in Gašper Bivšek.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA, VERSOPOLIS

18.6.2015 Primorski dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: 'Versopolis' slovenske poezije

Vsebina: Pobuda veleposlaništva v sodelovanju z založbo Beletrina

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

18.6.2015 www.slomedia.it Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenski pesniški večer v Rimu povsem uspel FOTO GALERIJA

Vsebina: Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu je v sodelovanju z založbo Beletrina iz Ljubljane 
in s Hišo literature (Casa delle Letterature) iz Rima 15. junija 2015 v Hiši literature v Rimu 
priredilo pesniški večer, na katerem je bila predstavljena evropska pesniška platforma 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, ŠTUDENTSKA ZALOŽBA BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, 

23.6.2015 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 08:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Ptujski mestni svetniki

Vsebina: Ptujski mestni svetniki so na včerajšnji seji med drugim odločili, da bo del lanskega dobička 
tamkajšnjega komunalnega podjetja, namenjen izplačilu dividend.

Avtor: Darinka Čobec

Rubrika, Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

24.6.2015 Posavski obzornik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: /

Vsebina: POLETNI VEČERI V PARKU

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 24.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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26.6.2015 Ptujčan Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevni poezije in vina med 26. in 29. avgustom

Vsebina: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze in degustacije vin. 
Na osrednjem prizorišču poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in koncertov, 
okroglih miz in drugega programa prvič organizatorji napovedujejo tudi sklop dogodkov s 

Avtor: Staša Cafuta Trček

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 8.750,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

7.7.2015 Pet zvezdic Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015  KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 2015

Vsebina: KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015  KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 2015

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 7.500,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

10.7.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ptuj in okolica z bogatim festivalskim dogajanjem

Vsebina: Ptuj z okolico vstopa v poletno festivalsko dogajanje. Začelo se bo s 13. festivalom Art Stays, 
ki vrata odpira danes in bo v svet sodobne umetnosti vabil do 18. julija, do 1. septembra pa bo 
stvaritve letošnjega festivala mogoče občudovati v številnih razstaviščih.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

13.7.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Prepuščeno naključju in zanesenjaštvu

Vsebina: Na bogatem poletnem festivalskem dogajanju staroste slovenskih mest bi lahko slonel 
turistični preboj Ptuja, kljub temu se odgovorni še vedno ne zavedajo tega potenciala in 
dogajanje prepuščajo osebni pobudi zanesenjakov

Avtor: SLAVKO PODBREŽNIK

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

13.7.2015 www.vecer.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Prepuščeno naključju in zanesenjaštvu

Vsebina: Na bogatem poletnem festivalskem dogajanju staroste slovenskih mest bi lahko slonel 
turistični preboj Ptuja, kljub temu se odgovorni še vedno ne ... ...

Avtor: SLAVKO PODBREŽNIK

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

13.7.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: The Grand Tour, Anonymous, 1983 (odlomek)

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: Nataša Kramberger

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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15.7.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Knjižnica z bralno teraso pod trto

Vsebina: S preselitvijo knjižnice iz grajskih prostorov v nekdanji vrtec nastaja v Ormožu nov prostor 
kulturnega dogajanja. Krajevni knjižnici tudi v Središču ob Dravi in Svetem Tomažu

Avtor: SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

15.7.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: ZaPik: Tomas Venclova, gin in generacije

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: AirBeletrina

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, AIRBELETRINA

16.7.2015 SVET 24 Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Pred vrati je festival, kjer bo v ospredju poezija

Vsebina: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj ovili v verze.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 43.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

16.7.2015 Vestnik MS Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Mednarodno srečanje pevskih zborov

Vsebina: Pavlova hiša

Avtor: C. K.

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 11.850,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

16.7.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ptuj bo prihodnji teden zajelo glasbeno dogajanje festivala Arsana

Vsebina: Ptuj, 16. julija (STA) - Ptuj bo čez teden dni zajelo največje glasbeno poletno festivalsko 
dogajanje - festival Arsana. Letošnja, 7. izdaja festivala bo med 23. in 31. julijem postregla z 
več kot 60 glasbenimi dogodki, ki jih bo oblikovalo več kot 200 domačih in tujih glasbenikov. 

Avtor: jvo/kb

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

16.7.2015 www.ms.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ptuj bo prihodnji teden zajelo glasbeno dogajanje festivala Arsana

Vsebina: Ptuj, 16. julija (STA) - Ptuj bo čez teden dni zajelo največje glasbeno poletno festivalsko 
dogajanje - festival Arsana. Letošnja, 7. izdaja festivala bo med 23. in 31. julijem postregla z 
več kot 60 glasbenimi dogodki, ki jih bo oblikovalo več kot 200 domačih in tujih glasbenikov. 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA
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17.7.2015 VEČER FOKUS Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vabljeni na poletne prireditve in dogodke 2015

Vsebina: Rimske igre so že stalnica avgustovskih dogodkov.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

22.7.2015 VINO Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Huda pokušnja!

Vsebina: Huda pokušnja! kaj: vinsko literarni večer kje: Dom Kulture MuziKafe, Ptuj kdaj: zadnjo sredo v 
maju kdo: pravnik in pisatelj Dino Bauk in vinar Simon Družovič z vini SiSi zakaj: Dino Bauk je 
predstavil svoj romaneskni prvenec Konec. Znova, Simon Druzovič pa je ponudil same 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 2.800,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, DINO BAUK, KONEC. ZNOVA

23.7.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Z Arsano je Ptuj do zadnjega kotička prežet z glasbo

Vsebina: S pomočjo 200 glasbenikov, ki so jih organizatorji festivala Arsana letos povabili v goste, se 
Ptuj tradicionalno spreminja v mesto glasbe.

Avtor: M. K.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

24.7.2015 Ptujčan Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Glavni poudarki Dnevov poezije in vina

Vsebina: Dragi Ptujčanke in Ptujčani, v nadaljevanju lahko najdete glavne poudarke letošnjih Dnevov 
poezije in vina, ki bodo potekali med 26. in 29. avgustom na Ptuju.

Avtor: Staša Cafuta Trček

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 8.750,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

24.7.2015 Ptujčan Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Hude pokušnje! konec avgusta in ponudba vin v ptujskih lokalih

Vsebina: P riznani vinarji vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija bodo na Dnevih poezije in vina letos 
znova napolnili vinski oltar na Vrazovem trgu, večinoma z vini zadnjega letnika, izpostavljene 
pa bodo sorte, značilne za Štajersko. Letošnja novost je, da bodo organizatorji gostili nekoliko 

Avtor: Staša Cafuta Trček

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 8.750,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.7.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Z entuziazmom do nepojmljivih vrhuncev

Vsebina: Ptuj Sedmi mednarodni glasbeni festival Arsana

Avtor: MG

Rubrika, Oddaja: Žanr: REPORTAŽA Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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30.7.2015 VKLOP Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: PREVZETNOST & PRISTRANOST

Vsebina: Plus, minus

Avtor: S.M., M.K.

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

3.8.2015 ŽENSKA Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kdor poje, zlo ne misli

Vsebina: Živahno poletje na Ptuju

Avtor: Jerneja Katona Zajc

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 18.000,00

Gesla: VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA

4.8.2015 www.pressclipping.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Osvežujoče povabilo na Ptuj

Vsebina: Mestna občina Ptuj nadaljuje s promocijsko akcijo Osvežujoče povabilo na Ptuj. Na zaključku 
avtoceste v bližini Ptuja v smeri mejnega prehoda Gruškovje so ob vrhuncu turistične sezone 
dolge kolone vozil.

Avtor: Katja Gönc

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

4.8.2015 www.dnevnikich.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Še niste slišali za FerFud?

Vsebina: FerFud – 'foodtruck?, ki pomeni uresničitev sanj Mitje in Janeza, je na poti po Sloveniji od 
sredine junija. Fanta, nad katerima bdi mojster Luka Jezeršek, kakovostne sestavine pa jim 
dostavlja Hofer, navdušujeta z uličnimi poslasticami, ki jih odlikuje vrhunski okus, inovativen 

Avtor: PR NOVICE

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

5.8.2015 Pogledi, štirinajstdnevnik za Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: /

Vsebina: napoved prispevkov

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 36.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, NI DRUGE

5.8.2015 Pogledi, štirinajstdnevnik za Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Tenkočutno beleženje sveta

Vsebina: Častna gosta letošnjih Dnevov poezije in vina bosta ameriška pesnica C. D. Wright in domači 
književni ustvarjalec Milan Dekleva.

Avtor: Aljoša Harlanov

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 36.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

www.pressclip.si
www.pressclip.si


10

7.8.2015 SENSA Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: SenSa koledar dogodkov( avgust, september 2015)

Vsebina: SenSa koledar dogodkov

Avtor: PETRA ARULA

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 15.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

11.8.2015 Bonbon Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Cukri

Vsebina: napovedniki dogodkov

Avtor: Zvezdana Bercko

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 58.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

11.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Za najstarejsi slovenski festival Narodnozabavne glasbe toliko kot za eno korito za rože ...

Vsebina: Podravje Kako in koliko občine sofinancirajo festivale in prireditve

Avtor: Majda Goznik, Mojca Vtič, Monika Levanič

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

11.8.2015 www.bukla.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina

Vsebina: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

11.8.2015 www.bukla.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Novinarska konferenca: Dnevi poezije in vina

Vsebina: Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavljeni poudarki iz 
programa 19.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

13.8.2015 Posavski obzornik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dramski in glasbeni poletni večer

Vsebina: KRŠKO V organizaciji krške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Valvasorjeve 
knjižnice in Krajevne skupnosti mesta Krško sta se 16. in 23. julija zvrstili še dve prireditvi v 
nizu letošnjih Poletnih večerov v parku, s katerimi si soorganizatorji prizadevajo oživeti staro 

Avtor: B. Mavsar

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 24.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

www.pressclip.si
www.pressclip.si


11

13.8.2015 www.kamra.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: Dnevi poezije in vina bodo potekali od 25. do 29. 2015 avgusta na Ptuju. Letošnja častna 
gosta bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

13.8.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vodja Dnevov poezije in vina Aleš Šteger: Minil je čas ozko strokovnih festivalskih srečanj 

Vsebina: Ptuj, 13. avgusta (STA) - Na Ptuju bo med 26. in 29. avgustom nastopil čas za poezijo. V 19 
letih je festival gostil več kot 400 pesnic in pesnikov z vsega sveta in postal z Medano in nato 
selitvijo na Ptuj prepoznavna točka na pesniškem zemljevidu. Kot je za STA povedal vodja 

Avtor: av/kb

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

14.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Sklepno festivalsko dogajanje; urejenost mestnega jedra

Vsebina: Od ptujskih poletnih festivalov je v tem trenutku še aktiven TerasaFest, ki bo vrhunec 
dogajanja doživel ta konec tedna. Prihodnji teden, od četrtka do nedelje, bo Ptuj živel po 
rimsko s spektaklom poletja na Ptuju, VIII. rimskimi igrami s taborom pri I. Mitreju, sledila bosta 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

14.8.2015 Deželne novice Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: 14. avgusta - 4. septembra

Vsebina: napovednik dogodkov

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 7.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

14.8.2015 Primorski dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napočil je čas za poezijo in vino

Vsebina: KNJIŽEVNOST Na Ptuju od 26. do 29. 8.

Avtor: STA

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS, ALEŠ ŠTEGER

15.8.2015 www.si21.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: NAPOVED DOGAJANJA POD KROŠNJAMI (15. - 23. AVGUST)

Vsebina: V Knjižnici pod krošnjami se vedno kaj finega dogaja

Avtor: Zavod Divja misel

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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17.8.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze

Vsebina: Ljubljana, 17. avgusta (STA) - Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj 
zavili v verze, tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis. Festival se bo s štiridnevno 
nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico začel 22. avgusta, osrednje dogajanje bo med 

Avtor: tv/av

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

17.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 17:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina bodo letos zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze

Vsebina: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji tedne avgusta Ptuj zavili v verze. Tokrat prvič kot 
del pesniške platforme Versopolis.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

17.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V okviru Dnevov poezije in vina bo Ptuj dobil ulico Tomaža Šalamuna

Vsebina: Ptuj bo med 26. in 29. avgustom znova ovit v preplet poezije in vina. Tokrat bo v ospredju 
nizozemska sodobna poezija, častna gosta pa bosta slovenski pesnik Milan Dekleva in 
ameriška pesnica C. D.

Avtor: Ksenja Tratnik

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

17.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V okviru Dnevov poezije in vina bo Ptuj dobil ulico Tomaža Šalamuna

Vsebina: Ptuj bo med 26. in 29. avgustom znova ovit v preplet poezije in vina. Tokrat bo v ospredju 
nizozemska sodobna poezija, častna gosta pa bosta slovenski pesnik Milan Dekleva in 
ameriška pesnica C. D.

Avtor: Ksenja Tratnik

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, ALEŠ ŠTEGER, DNEVI POEZIJE IN VINA

17.8.2015 Radio City Stran/Termin: 18:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze

Vsebina: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji avgusta Ptuj zavili v verze. Tokrat prvič kot del 
pesniške platforme persepolis, ki je namenjena vzpodbujanju mobilnosti perspektivnih 
evropskih pesnikov.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 18:00 Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

18.8.2015 ZARJA Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Hude pokušnje (pesmi in vin)

Vsebina: Festival poezije in vina na Ptuju

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 36.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA
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18.8.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: ZaPik: Milena Mohorič in pijani dnevi

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: AirBeletrina

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: AIRBELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

18.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Pogovori in literarni večeri

Vsebina: napovednik dogodkov

Avtor: T. Ju.

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

18.8.2015 www.kamra.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Pravljične ure za male in velike knjigoljube

Vsebina: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in pravljičarka Liljana Klemenčič vabita male in velike knjigoljube 
na Vrazov trg 2 na Ptuju, kjer boste lahko vsak dan od 22. do 29. avgusta 2015, vsakič ob 17. 
uri, prisluhnili pripovedovanju pravljic in izbrani poeziji.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

19.8.2015 SVET 24 Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina zadnji teden avgusta na ptuju

Vsebina: Dnevi poezije in vina zadnji teden avgusta na ptuju Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji 
teden avgusta Ptuj zavili v verze, tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis. Festival 
se bo s štiridnevno nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico začel 22. avgusta, osrednje 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 43.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

19.8.2015 www.dnevnik.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina: Tuji verzi k nam, domači čez mejo

Vsebina: Devetnajsti ptujski pesniški festival z novim projektom Versopolis, z dogajanjem po Sloveniji in 
v tujini ter poudarki na sodobni nizozemski, flamski in ameriški poeziji spodbuja čezmejni 
pretok poezije.

Avtor: Urška Rus

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

19.8.2015 Dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Verzi potujejo čez mejo

Vsebina: Devetnajsti ptujski pesniški festival z novim projektom Versopolis, z dogajanjem po Sloveniji in 
v tujini ter poudarki na sodobni nizozemski, flamski in ameriški poeziji spodbuja čezmejni 
pretok poezije.

Avtor: Urška Rus

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 46.260,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS
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19.8.2015 www.scca-ljubljana.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Oda na manhatnski aveniji

Vsebina: V letu 2015 kuratorska ekipa Studia 6 raziskuje razmerje med likovnimi praksami in literarnim 
ustvarjanjem. K temu nas je spodbudilo sodelovanje z zavodom za založniško dejavnost 
Beletrina in festivalom Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju konec avgusta.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

19.8.2015 www.scca-ljubljana.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Besede kot barve, barve kot besede

Vsebina: Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga 
Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & Jaka Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, 
Anton Podbevšek, Zoran Srdić Janežič, Valérie Wolf Gang

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, KODA

20.8.2015 Lisa Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: POEZIJA JE IZČIŠČENA MISEL, RES SKRAJNA EKONOMIZACIJA JEZIKA

Vsebina: Letošnji častni slovenski gost Dnevov poezije in vina, ki bodo potekali zadnji teden avgusta na 
Ptuju, bo Milan Dekleva– pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar, urednik, skladatelj in 
glasbenik, tudi športnik. Obiskovalce festivala bo poskušal zaznamovati s svojo poezijo, 

Avtor: Suzana Golubov

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 9.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

20.8.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: AirBeletrina na Dnevih poezije in vina

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: AirBeletrina

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, AIRBELETRINA

21.8.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi z Ulico Tomaža Šalamuna

Vsebina: Začenjajo se Dnevi poezije in vina. Častna gosta festivala sta pesnik Milan Dekleva in 
ameriška pesnica C. D. Wright. Osrednja nit je nizozemska poezija

Avtor: SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

21.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: ''Lačni sanjavci'', pridite na pravljice in poezijo!

Vsebina: ''Lačni sanjavci'', pridite na pravljice in poezijo! Jedi, ki jih je za vas pripravil pesnik Milan 
Dekleva, so pred vami. Razpostavljene so po pogrnjeni mizi, kozarci s pijači so zraven. Tu in 
tam so okrašene s kakšno rožico. Vse je torej pripravljeno, sonce sije v prostor, takšno 

Avtor: Liljana Klemenčič

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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21.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dovoli te poezi vstopit v vaš svet

Vsebina: Ptuj Poletje se končuje s poezijo in vinom

Avtor: jš

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

21.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kaj pripravljajo

Vsebina: Primož Čučnik Pesnik, prevajalec, urednik

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

21.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Tedenski deloskop

Vsebina: TEDENSKI NAPOVEDNIK

Avtor: Stanka Glogovič

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

21.8.2015 Mladina Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: POZOR

Vsebina: Velenjski festival mladih kultur Kunigunda,  še eden tistih festivalov, ki namesto komercialne 
glasbe v ospredje potisne alternativne glasbene žanre z vseh strani neba, letos praznuje 
polnoletnost in zato v naše najmlajše mesto prihajajo Let 3, The Bambi Molesters, Elemental, 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 19.840,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

21.8.2015 www.ms.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vodja Dnevov poezije in vina Aleš Šteger: Minil je čas ozko strokovnih festivalskih srečanj

Vsebina: pripravila Alenka Vesenjak
Ptuj, 13. avgusta - Na Ptuju bo med 26. in 29. avgustom nastopil čas za poezijo. V 19 letih je 
festival gostil več kot 400 pesnic in pesnikov z vsega sveta in postal z Medano in nato selitvijo 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

21.8.2015 www.posavje.info Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Večer krškega Big banda in njegovega 'podmladka'

Vsebina: Pevka in glasbena pedagoginja Tadeja Molan je z atraktivnim nastopom in glasom nedvomno 
vsem obiskovalcev pognala kri po žilah.Soorganizatorji - krška območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Valvasorjeva knjižnica in Krajevna skupnost mesta Krško - 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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22.8.2015 V SOBOTO - Priloga Večera Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kaj drugega pa smo kot vrvohodci

Vsebina: MILAN DEKLEVA, pesnik, pisatelj, esejist, novinar ..., častni gost letošnjih Dnevov poezije in 
vina na Ptuju

Avtor: MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

22.8.2015 SVET 24 Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Zadnji teden avgusta bo mesto zavito v verze

Vsebina: Začetek s štiridnevno nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico

Avtor: gt

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 43.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

22.8.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Danes prvi predtakti festivala Dnevi poezije in vina

Vsebina: Celovec, 22. avgusta (STA) - Festival poezije in vina bo danes s prireditvijo Trenutki jasnine - 
festival Dnevi poezije in vina na obisku v Šentvidu na Glini gostoval na avstrijskem Koroškem, 
v osrčju vinorodnega okoliša Jeruzalemskih gričev pa se bo pričela nizozemsko-slovenska 

Avtor: tv/av

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ALEŠ ŠTEGER, DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

22.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Trenutki jasnine ob poeziji Liana, Göritza in Hrastljeve

Vsebina: Raznovrstni dogodki, povezani v prireditev Trenutki jasnine, bodo danes v Šentvidu na Glini 
na avstrijskem Koroškem kot uvodni predtakt napovedali letošnji Festivalu poezije in vina, ki 
bo prihodnji ...

Avtor: M. K.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: FESTIVAL POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS, 

22.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Trenutki jasnine ob poeziji Liana, Göritza in Hrastljeve

Vsebina: Raznovrstni dogodki, povezani v prireditev Trenutki jasnine, bodo danes v Šentvidu na Glini 
na avstrijskem Koroškem kot uvodni predtakt napovedali letošnji Festival poezije in vina, ki bo 
prihodnji ...

Avtor: M. K.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: FESTIVAL POEZIJE IN VINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS, ALEŠ ŠTEGER

23.8.2015 Primorski dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na festivalu poezije in vina pomembni avtorji in degustacije

Vsebina: CELOVEC Včeraj začetek, osrednji del na Ptuju

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVALU POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA, 
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23.8.2015 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 12:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Začeli so se Dnevi poezije in vina

Vsebina: Začeli so se Dnevi poezije in vina, ki bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj in nekatera 
druga slovenska mesta zavili v verze. Tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis. 
Festival se je s štiridnevno nizozemsko slovensko prevajalsko delavnico začel včeraj. 

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: MARIBORSKI FELJTON Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

24.8.2015 Reporter Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Koledar

Vsebina: Koledar: OD 24. DO 30. AVGUSTA 2015

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 15.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

24.8.2015 www.radiotriglav.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina

Vsebina: Podvin - Založba Beletrina tudi letos organizira festival Dnevi poezije in vina, ki je del evropske 
pesniške platforme Versopolis. Osrednje prizorišče tega festivala, ki tradicionalno poteka 
zadnji teden v avgustu, je Ptuj, letos pa se je festival razširil tudi v druge slovenske kraje. 

Avtor: Romana Purkart

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

24.8.2015 www.zdus-zveza.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Festival Dnevi poezije in vina

Vsebina: Festival Dnevi poezije in vina je pred vrati, le še nekaj dni nas loči od začetka.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

24.8.2015 www.slomedia.it Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Danes mineva 117 let od rojstva umetnika Avgusta Černigoja

Vsebina: Danes mineva117 let od rojstva Avgusta Černigoja, utemeljitelja konstruktivizma in enega 
najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde v slovenski likovni umetnosti. Ta izjemen 
ustvarjalec, ki se je kot edini slovenski umetnik šolal na priznani šoli za likovno umetnost 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

24.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: Pesniško branje udeležencev nizozemsko-slovenske prevajalske delavnice.Fokus 2015!
V čarobni atmosferi Apartmaja Kog bodo svoje pesmi brali pesniki iz Slovenije: Milan 
Dekleva(letošnji častni gost),Veronika Dintinjana,Ana Pepelnik in Marjan Strojan. Iz 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER
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24.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Oda na manhatnski aveniji

Vsebina: Dokumentarna predstavitev zvočno-vizualno-semantičnega projekta in pogovor
V letu 2015 kuratorska ekipa Studia 6 raziskuje razmerje med likovnimi praksami in literarnim 
ustvarjanjem. K temu nas je spodbudilo sodelovanje z Zavodom za založniško dejavnost 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

24.8.2015 www.kamra.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vitezi in pesniki

Vsebina: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož vas v sodelovanju s Festivalom Dnevi poezije in vina vabi na 
razstavo Vitezi in pesniki - poezija na dvoru gospodov Ptujskih. Odprtje razstave bo v četrtek, 
27. avgusta ob 19. uri v palaciju Ptujskega gradu.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

24.8.2015 Radio Slovenija 3 Stran/Termin: 17:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Ta teden bodo na Ptuju potekali dnevi poezije in vina

Vsebina: a teden bodo na Ptuju in nekaterih drugih krajih potekali dnevi poezije in vina. Med pesniškimi 
gosti iz tujine, pa bo največ pozornosti verjetno pritegnila ameriška pesnica C.D. Wright.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: S KNJIŽNEGA TRGA Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA

24.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 17:30:00 SLOVENIJA

Naslov: V soboto se je začel 19. Festival Dnevi poezije in vina

Vsebina: V soboto se je pričel 19. Festival Dnevi poezije in vina. Od 22. do 29. avgusta se bo tako na 
Ptuju in v drugih mestih zvrstilo 65 dogodkov. V sredo se prične na Ptuju osrednje festivalsko 
dogajanje.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

24.8.2015 Radio Robin Stran/Termin: 15:30:00 SLOVENIJA

Naslov: V Lipici danes obeležujejo obletnico rojstva Avgusta Černigoja

Vsebina: V Lipici danes obeležujejo obletnico rojstva Avgusta Černigoja, ki je svojo umetniško 
zapuščino zapustil lipiški kobilarni. Danes, kot vsako leto obeležujemo na ta način, da 
omogočamo prost vstop v galerijo Avgusta Černigoja v Lipici tako, da si lahko obiskovalci 

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: GORIŠKA DANES Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 www.dolenjskilist.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poletni večeri v parku: Večeri pred Dnevi poezije in vina - branje domačih in tujih pesnikov, 

Vsebina: 25.8.2015 | 19:00
 Vabljeni!

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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25.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: /

Vsebina: Kultura Ptuj Začenjajo se Dnevi poezije in vina

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: "Mislim v verzih"

Vsebina: Ptuj Še o Dnevih poezije in vina

Avtor: jš

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

25.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Prireditvenik

Vsebina: napovednik dogodkov

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

25.8.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: C. D. Wright, častna gostja Dnevov poezije in vina 2015: Nepopisni čarovniški trik

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: Aljoša Harlamov

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Program je vse obsežnejši, dotacije pa kopnijo

Vsebina: Dnevi poezije in vina Častna gosta tokratne prireditve, ki se začenja jutri na Ptuju, bosta 
Carolyn D. Wright in Milan Dekleva

Avtor: Peter Rak

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

25.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Šalamun na Ptuju dobil svojo ulico

Vsebina: Ptuj– Ob Dnevih poezije in vina bodo jutri s posebno slovesnostjo poimenovali eno od ulic v 
starem mestnem jedru Ptuja po pred kratkim umrlem slovenskem pesniku Tomažu Šalamunu. 
Ulica povezuje Vrazov trg, ki je osrednji prostor Dnevov poezije in vina, z osrednjim 

Avtor: F. M.

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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25.8.2015 Ona Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: KOLEDAR 35. teden

Vsebina: NAPOVEDNIK DOGODKOV

Avtor: BARBARA KOTNIK

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 148.875,0

Gesla: VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 www.lokalno.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poletni večeri v parku: Večeri pred Dnevi poezije in vina - branje domačih in tujih pesnikov, 

Vsebina: 25.8.2015 | 19:00
 Vabljeni!

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 www.delo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina: program je vse obsežnejši, dotacije pa kopnijo

Vsebina: Častna gosta tokratne prireditve, ki se začenja jutri na Ptuju, bosta Carolyn D. Wright in Milan 
Dekleva

Avtor: Peter Rak

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

25.8.2015 www.delo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poezija C. D. Wright je grajena kot uganka

Vsebina: Ameriška pesnica je častna gostja letošnjega festivala Dnevi poezije in vina.

Avtor: Aljoša Harlamov

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 Radio 1 Stran/Termin: 08:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Mednarodni pesniški festival bo tudi letos oživil skrite ulice in trge Ptuja

Vsebina: Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina bo tudi letos oživil skrite ulice in trge 
srednjeveškega Ptuja, gostoval pa bo tudi v Selcih pri Voličini

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: LOKALNE NOVICE 08:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina z Beletrino in Stojanom Ščurkom

Vsebina: Vabljeni na predpremiero mednarodnega festivala poezije in vina, na pesniško branje in 
degustacijo! Ko naš vrt oživi!
Svoje verze bodo z nami delili: JUSTYNA BARGIELSKA, Poljska FORREST GANDER, ZDA 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA
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25.8.2015 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 17:00:00 SLOVENIJA

Naslov: 19. Festival dnevi poezije in vina

Vsebina: Uvodni dogodki 19. Festivala Dnevi poezije in vina, ki se na Ptuju začenja jutri, se že nekaj dni 
vrstijo po Sloveniji. Drevi pa se pesniškim branjem nadaljujejo tudi na Piramidi v Mariboru. V 
primeru dežja bodo pesnike in obiskovalce gostili v hotelu Piramida.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: POROČILA 17:00 Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 08:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina

Vsebina: S pesniškimi branji in koncerti v sedmih krajih po Sloveniji in v Avstriji se drevi začenjajo 
prireditve, ki so del dogodkov letošnjih Dnevov poezije in vina.

Avtor: Jasmina Bauman

Rubrika, Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 22:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Teden je v znamenju poezije

Vsebina: Teden je v znamenju poezije. V Celju so podelili Veronikino nagrado pesnici Meti Kušar, 
literarni večeri po Sloveniji in v zamejstvu, naši posnetki so iz Potrne na avstrijskem 
Štajerskem, pa so napovedali festival Dnevi poezije in vina, ki se bo jutri začel na Ptuju.

Avtor: Cirila Sever

Rubrika, Oddaja: ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

25.8.2015 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 22:00:00 SLOVENIJA

Naslov: C. D. Wright nastopila v Ljubljani

Vsebina: Častna gosta letošnjega festivala Dnevi poezije in vina sta iz Slovenije Milan Dekleva in iz 
ZDA C. D. Wright, ki je nocoj nastopila v Ljubljani

Avtor: Tjaša Razdevšek

Rubrika, Oddaja: ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

25.8.2015 www.posavje.info Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Večer pred Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: Nastopajoči na torkovi literarni prireditvi.Zadnji torek v mesecu, 25. avgusta, je v Dvorani v 
parku v Krškem potekalo pesniško branje v sklopu Poletnih večerov v parku, ki jih pripravljajo 
Valvasorjeva knjižnica Krško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško in Krajevna 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vitezi in pesniki Ptujskega gradu

Vsebina: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v sodelovanju s festivalom Dnevi poezije in vina vabi na 
razstavo Vitezi in pesniki, ki bo jutri, v četrtek, 27. avgusta, ob 19. uri v palaciju Ptujskega 
gradu. Poeti so bili zaželeni gostje na srednjeveških gradovih in ptujski zagotovo ni bil izjema. 

Avtor: ps

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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26.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: 26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta 
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na Ptuju danes začetek Dnevov poezije in vina

Vsebina: Ptuj, 26. avgusta (STA) - Na Ptuju se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov 
poezije in vina. Poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj se bodo do sobote 
vrstili koncerti, okrogle mize in drugi dogodki, prvič pa so letos pripravili pesniški s petimi 

Avtor: tv/av

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

26.8.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Milan Dekleva, častni gost Dnevov poezije in vina 2015

Vsebina: Objavljati želimo kakovostne in poglobljene članke, ki jih vodi življenjskost. Nočemo se zapirati 
v slonokoščeni stolp umetnosti. Ne zanima nas intelektualna vzvišenost. Želimo pokazati, kako 
se kultura in družba prepletata, ter opominjati, kako klavrna bi bila naša življenja brez 

Avtor: Maša Pelko

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 www.primorski.eu Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na Ptuju danes začetek Dnevov poezije in vina

Vsebina: Ptuj, 26. avgusta (STA) - Na Ptuju se danes začenja osrednje
festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina. Poleg nenadomestljivih
velikih večernih pesniških branj se bodo do sobote vrstili koncerti,

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Zgodbe ulic

Vsebina: Predlagatelji imena so naredili največ, kar so mogli, občinska oblast precej manj, kot bi 
morala.

Avtor: Franc Milošič

Rubrika, Oddaja: Žanr: KOMENTAR Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Tomaž Šalamun na Ptuju, drugi pa ...

Vsebina: "Kulturne" ulice Poimenovanje mestnih ulic po kulturnikih se zdi še najmanj sporno in 
pravzaprav kar pogosto

Avtor: Zdenko Matoz

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 39.340,00

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA
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26.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Razstave

Vsebina: Napovednik prireditev

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vizualna poezija na razstavi

Vsebina: razstava. Besede kot barve, barve kot besede. Ptuj. Stara steklarska delavnica. Ob polnoči.

Avtor: nr

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 46.260,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: DRUGO

Vsebina: turistični napovednik

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 46.260,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

26.8.2015 Kmečki glas Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kulturni festivali ob koncu poletja

Vsebina: Dnevi poezije in vina na Ptuju- Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj 
zavili v verze. Osrednje dogajanje bo med 26. in 29. avgustom potekalo na Ptuju. Letos bo v 
središču sodobna poezija v nizozemščini. Častna gosta festivala bosta pesnik Milan Dekleva 

Avtor: STA

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 29.500,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

26.8.2015 www.mladina.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poezija in vino na Ptuju

Vsebina: Grška apokalipsa

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Radio Slovenija 1 Stran/Termin: 07:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Na Ptuju se začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina

Vsebina: S kulturo in jezikom, kot pravi današnji ugledni slavljenec, v teh dneh dihajo tudi na Ptuju, kjer 
se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: DRUGA JUTRANJA KRONIKA Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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26.8.2015 www.pressclipping.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: DNEVI POEZIJE IN VINA 2015

Vsebina: Danes in jutri na DNEVIH POEZIJE IN VINA 2015 (program za sredo, 26. 8. in četrtek, 27. 8.)

Avtor: Beletrina

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 10:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Danes se ne Ptuju pričenja 19. Festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015

Vsebina: Danes se ne Ptuju, evropski prestolnici poezije, pričenja 19. Festival Dnevi poezije in vina Ptuj 
2015. Gostili bodo številne pesnike iz tujine in domovine.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 10:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 www.bukla.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015, četrtek

Vsebina: ČETRTEK, 27.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 www.delo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Tomaž Šalamun na Ptuju, drugi pa ...

Vsebina: Poimenovanje mestnih ulic po kulturnikih se zdi še najmanj sporno in pravzaprav kar pogosto.

Avtor: Zdenko Matoz

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi, ko je na Ptuju v središču vezana beseda

Vsebina: Po tradicionalnih uvodnih literarnih večerih po različnih slovenskih mesti se na Ptuju danes 
začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina.

Avtor: M. K.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

26.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 17:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Danes se na Ptuju pričenja 19. festival Dnevi poezije in vina

Vsebina: Danes se na Ptuju, Evropski prestolnici poezije, pričenja 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 
2015. Gostili bodo številne pesnike iz tujine in domovine. V ptujski knjižnici Ivana Potrča bo ob 
18. uri odprtje razstave knjig Milana Dekleve in pogovor s pesnikom.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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26.8.2015 Radio Slovenija 1 Stran/Termin: 15:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Začenja se tridnevni program festivala Dnevi poezije in vina

Vsebina: Začenja se tridnevni program mednarodnega literarnega festivala Dnevi poezije in vina. Kot 
uvod so bila že sinoči v desetih krajih po Sloveniji in Avstriji pesniška branja. Danes pa se je 
dogajanje preselilo na Ptuj.

Avtor: Maja Žvokelj

Rubrika, Oddaja: DOGODKI IN ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

26.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Besede kot barve, barve kot besede

Vsebina: Osrednja razstava festivala Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju
26. 8.–29. 8. 2015 Stara steklarska delavnica, Ptuj Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust 
Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Radio Slovenija 2 Stran/Termin: 14:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Na Ptuju se danes začenjajo tradicionalni Dnevi poezije in vina

Vsebina: Na Ptuju se danes začenjajo tradicionalni Dnevi poezije in vina, ki bodo letos prvič potekali kot 
del pesniške platforme Vesopolis. Do sobotnega večera bodo tako na Ptuju in okolici na voljo 
številni dogodki, od pesniških branj do koncertov, okroglih miz in zasebnih branj, vse skupaj pa 

Avtor: Danijel Poslek

Rubrika, Oddaja: KULTURNICE Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, FESTIVAL POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Radio Slovenija 2 Stran/Termin: 14:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Kulturni napovednik

Vsebina: Otvoritev 19. festivala Dnevi poezije in vina.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: KULTURNICE Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Začetek Dnevov poezije in vina na Ptuju z Deklevo in poimenovanjem ulice po Šalamunu

Vsebina: Ptuj, 26. avgusta (STA) - 'V procesu nastajanja pesmi, če je ta res dobra, avtor izgine,' je nocoj 
ob začetku Dnevov poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je poleg 
ameriške pesnice C. D. Wright letošnji častni gost tega festivala. Festival so sicer uradno 

Avtor: ase/np

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 TV Maribor Stran/Termin: 18:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Na Ptuju se začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevi poezije in vina

Vsebina: Na Ptuju se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina. Poleg 
velikih večernih pesniških branj, se bodo do sobote zvrstili koncerti, okrogle mize in drugi 
dogodki. Sinoči so se v Art kavarni Piramida s pesniškimi branji predstavili slovenski in 

Avtor: Karmen Podlesnik Marčič

Rubrika, Oddaja: DNEVNIK Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS
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26.8.2015 www.primorski.eu Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Začetek Dnevov poezije in vina na Ptuju z Deklevo in

Vsebina: Ptuj, 26. avgusta (STA) - 'V procesu nastajanja pesmi, če
je ta res dobra, avtor izgine,' je nocoj ob začetku Dnevov poezije in
vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je poleg ameriške

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Radio Slovenija 3 Stran/Termin: 16:15:00 SLOVENIJA

Naslov: Pred dogodki Festivala Dnevi poezije in vina potekajo že vse od sobote

Vsebina: Pred dogodki Festivala Dnevi poezije in vina potekajo že vse od sobote. Včeraj so se po 
desetih krajih v Sloveniji in Avstriji zvrstile pesniška branja, poimenovana Večeri pred dnevi. 
Danes pa se začenja zgoščen štiridnevni program na Ptuju. V goste prihaja 20 pesnikov iz 15 

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: SVET KULTURE Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: ALEŠ ŠTEGER, BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

26.8.2015 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 08:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina

Vsebina: Na Ptuju se danes začenjajo tradicionalni Dnevi poezije in vina. Prvič bodo potekali kot del 
pesniške platforme, Versopolis.

Avtor: Metka Perko

Rubrika, Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

26.8.2015 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 22:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Na Ptuju so se začeli Dnevi poezije in vina

Vsebina: Na Ptuju se je začel največji mednarodni pesniški festival pri nas. Poglejmo kaj prinašajo 
letošnji Dnevi poezije in vina, ki se bodo odvijali do sobote.

Avtor: Nina Jerman

Rubrika, Oddaja: ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

26.8.2015 Radio Štajerski val Stran/Termin: 10:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina

Vsebina: Na Ptuju se začenja osrednji festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina.

Avtor: Barbara Furman

Rubrika, Oddaja: NOVICE 10:00 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 Posavski obzornik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poletni večer z Big band2

Vsebina: KRŠKO 20. avgusta je v mestnem parku v organizaciji Območne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, Valvasorjeve knjižnice in Krajevne skupnosti mesta Krško potekal 
peti Poletni večer v parku, na katerem sta koncertirali obe zasedbi krškega Big banda. Ob 

Avtor: B. M.

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 24.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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27.8.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Fotografije in poezija v Majšperku

Vsebina: V Tovarni umetnosti v Majšperku bodo jutri, v petek, 28. avgusta, ob 18. uri odprli razstavo 
fotografsko-likovnih del Hermana Pivka z naslovom Obiski. Ob tem bodo prebirali poezijo 
pesnikov Luisa Chavesa iz Kostarike, Olge Hapejeve iz Belorusije in Azada Ziya Erena iz 

Avtor: dlž

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: 26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta 
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 www.ms.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Začetek Dnevov poezije in vina na Ptuju z Deklevo in poimenovanjem ulice po Šalamunu

Vsebina: Ptuj, 26. avgusta (STA) - 'V procesu nastajanja pesmi, če je ta res dobra, avtor izgine,' je nocoj 
ob začetku Dnevov poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je poleg 
ameriške pesnice C. D. Wright letošnji častni gost tega festivala. Festival so sicer uradno 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kam konec tedna? Na vino in dobrote v Novo Gorico ali na fižol v Hrovačo?

Vsebina: Konec tedna bo spet kulinarično živahen.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 10:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Začeli so se Dnevi poezije in vina na Ptuju

Vsebina: Na Ptuju se je včeraj začelo osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 10:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

27.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: C. D. Wright: Skritost

Vsebina: Izbor poezije priznane ameriške pesnice, pisateljice in predavateljice C. D. Wright z naslovom 
Skritost sestavlja šest ločenih razdelkov, v katerih lahko prebiramo pesmi iz petih različnih 
zbirk.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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27.8.2015 Radio Slovenija 1 Stran/Termin: 07:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Začela sta se dva festivala

Vsebina: Na Ptuju se je začel mednarodni festival Dnevi poezije in vina z več deset dogodki, na katerih 
se predstavlja 20 pesnikov iz 15 držav

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: DRUGA JUTRANJA KRONIKA Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 13:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Včeraj se je pričel ptujski del programa Dnevi poezije in vina

Vsebina: Včeraj se je pričel ptujski del programa 19. festivala Dnevi poezije in vina. V popoldanskem 
delu bodo zasebna branja, huda pokušnja z vinarjem Boštjanom Protnarjem in pesniško gostjo 
Cidy Wright ter degustacija vin naših vinarjev.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 13:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vitezi in pesniki, poezija na dvoru gospodov Ptujskih

Vsebina: Odprtje razstave bo v četrtek, 27. avgusta ob 19. uri v palaciju Ptujskega gradu.
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož v sodelovanju s Festivalom Dnevi poezije in vina vabi na 
razstavo VITEZI IN PESNIKI, POEZIJA NA DVORU GOSPODOV PTUJSKIH. Odprtje bo v 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 17:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Na festivalu tudi aktivnosti za otroke

Vsebina: V sklopu festivala Dnevi poezije in vina, potekajo tudi aktivnosti za otroke. Lilijana Klemenčič iz 
knjižnice Ivana Potrča bo imela danes in jutri popoldne na Vrazovem trgu pravljično urico s 
poezijo.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

27.8.2015 Radio Slovenija 3 Stran/Termin: 16:15:00 SLOVENIJA

Naslov: Utrip na festivalu Dnevi poezije in vina na Ptuju

Vsebina: Na Ptuju se je včeraj po nekaj predstavitvenih večerih začel osrednji del 19. Dnevov poezije in 
vina. Z razstavo knjig in v pogovoru z Andrejem Pleterskim se je predstavil eden izmed dveh 
osrednjih gostov Milan Dekleva. Na pobudo Založbe Beletrina, Društva slovenskih pisateljev in 

Avtor: Vlado Motnikar

Rubrika, Oddaja: SVET KULTURE Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

27.8.2015 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 08:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina

Vsebina: V postopku nastajanja pesmi, če je ta res dobra, avtor izgine, je sinoči ob začetku Dnevov 
poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva.

Avtor: Darinka Čobec

Rubrika, Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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27.8.2015 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 22:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Zasebna branja v sklopu Dni poezije in vina

Vsebina: Na Dnevih poezije in vina na Ptuju smo danes obiskali tako imenovana zasebna branja. 
Nastopil je švedski avtor, Pär Hansson, ki bralna srečanja pogosto prireja tudi na svojem 
domu v Stockholmu.

Avtor: Nina Jerman

Rubrika, Oddaja: ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Za uvod počastitev T. Šalamuna

Vsebina: Ptuj l Začeli so se Dnevi poezije in vina

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V tem tednu kar trije festivali

Vsebina: Nagradno turistično vprašanje

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Prireditvenik

Vsebina: napovednik dogodkov

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

28.8.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Za nas gre, mi smo življenje

Vsebina: V ptujski Ulici Tomaža Šalamuna je mogoče prisluhniti pesniku, stopiti na dvorišče Stare 
steklarske delavnice in se s Slovenskega spustiti do Vrazovega trga, kjer je osrednje 
prizorišče Dnevov poezije in vina

Avtor: SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA, VERSOPOLIS, ALEŠ ŠTEGER

28.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: 26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta 
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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28.8.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Razstave

Vsebina: NAPOVEDNIK

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kino vrtiček na Dnevih poezije in vina: Navihani Bram z Milanom Deklevo

Vsebina: Brammetje Baas, Anna van der Heide, Nizozemska, 2012, 83 min, 6+, sinhronizirano v živo
Bram je radoveden, bister in nemiren deček.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 10:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Okrogla miza o ameriški poeziji

Vsebina: Današnji program festivala Dnevi poezije in vina se začne ob 11. uri v Domu kulture Muzikafe, 
z okroglo mizo o ameriški poeziji.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 10:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

28.8.2015 Radio Ptuj Stran/Termin: 13:30:00 SLOVENIJA

Naslov: Današnji program Dnevi poezije in vina se je začel dopoldan

Vsebina: Današnji program festivala Dnevi poezije in vina se je začel dopoldan v Domu kulture Muzik 
Caffee z okroglo mizo o ameriški poeziji.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: NOVICE 13:30 Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

28.8.2015 Radio Slovenija 2 Stran/Termin: 14:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Kulturni napovednik

Vsebina: Odprtje fotografske razstave.

Avtor: /

Rubrika, Oddaja: KULTURNICE Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

28.8.2015 Planet TV Stran/Termin: 19:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Poletne temperature bodo zadnjo počitniški teden marsikoga zvabile na morje

Vsebina: Poletne temperature bodo zadnji počitniški teden marsikoga zvabile na morje, a tudi, če boste 
ostali doma, vam ne bo dolgčas. Potekajo namreč številni dogodki, posebej pestro je v 
Ljubljani, kjer je ponudba res pestra, na več lokacijah lahko spremljate gledališke prestave, 

Avtor: Suzana Kozel

Rubrika, Oddaja: DANES Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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28.8.2015 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 22:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Predzadnji dan Dnevi poezije in vina

Vsebina: Predzadnji dan mednarodnega festivala Dnevi poezije in vina je v središču spletna platforma 
za poezijo. Festival na Ptuju spremlja Nina Jerman. Pozdravljena. Kaj je torej Versopolis?

Avtor: Nina Jerman

Rubrika, Oddaja: ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

29.8.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: C. D. Wright zaključuje Dneve 2015

Vsebina: Po desetih dneh v Sloveniji in preko meje ter treh dneh na Ptuju se danes Dnevi poezije in 
vina na osrednjem prizorišču, ptujskem Vrazovem trgu, in pri gostitelju, Domu kulture, 
zaključujejo. Zadnji dan ponujajo posebno pestro in bogato festivalsko dogajanje. Tudi za 

Avtor: slp

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

29.8.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Dnevi poezije in vina 2015

Vsebina: 26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta 
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

31.8.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ne vidim veliko srečnih obrazov

Vsebina: Volha Hapejeva, beloruska pesnica, udeleženka 19. festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju

Avtor: MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

31.8.2015 www.dnevnik.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: C. D. Wright, ameriška pesnica: Poezija še vedno pridobiva enega po enega bralca

Vsebina: Ena najbolj inovativnih in priznanih ameriških pesnic C. D. Wright (1949) je bila letošnja gostja 
festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju. Za svojo eksperimentalno 'projektno' poezijo, s katero 
se v vsaki novi zbirki tako rekoč izumi na novo, je prejela kopico pomembnih nagrad. 

Avtor: Mojca Pišek

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

31.8.2015 Dnevnik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poezija, prispevek k vednosti

Vsebina: intervju / C. D. Wright, ameriška pesnica

Avtor: Mojca Pišek

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 46.260,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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31.8.2015 www.lisa.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Milan Dekleva: 'Poezija je izčiščena misel, res skrajna ekonomizacija jezika'

Vsebina: Letošnji častni slovenski gost Dnevov poezije in vina, ki bodo potekali zadnji teden avgusta na 
Ptuju, bo Milan Dekleva – pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar...

Avtor: Suzana Golubov

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

31.8.2015 www.publishwall.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Milan Dekleva: "Poezija je izčiščena misel, res skrajna ekonomizacija jezika"

Vsebina: Letošnji častni slovenski gost Dnevov poezije in vina, ki so potekali zadnji teden avgusta na 
Ptuju, je bil Milan Dekleva – pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar, urednik, skladatelj in 
glasbenik, tudi športnik.

Avtor: Lisa .si

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

31.8.2015 www.delo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Carolyn D. Wright: 'Našla sem drevo, pod katerim bom umrla'

Vsebina: Častna gostja Dnevov poezije in vina pravi, da so ljubezen, smrt in druge mejne situacije 
trenutki, ko je poezija nepogrešljiva

Avtor: Peter Rak

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

1.9.2015 Delo Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: "Našla sem drevo, pod katerim bom umrla"

Vsebina: Carolyn D. Wright Ljubezen, smrt in druge mejne situacije so trenutki, ko je poezija 
nepogrešljiva

Avtor: Peter Rak

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

1.9.2015 Gorenjski glas Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: HRANA, VINO IN POEZIJA

Vsebina: Prejšnji teden je Ptuj gostil Dnev vina in poezije, nekje vmes pa je zan miv večer pesmi in vina 
pripravi tudi gorenjska Vila Podvin. Na Gra< Strmo! so konec tedna pripravili več za ljubitelje 
dobre hrane in vina.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 22.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

2.9.2015 Večer Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Preplet poezije in fotografije

Vsebina: Pesniško branje in razstava v Tovarni umetnosti Majšperk

Avtor: SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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2.9.2015 www.gorenjskiglas.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Hrana, vino in poezija

Vsebina: Prejšnji teden je Ptuj gostil Dneve vina in poezije, nekje vmes pa je zanimiv večer pesmi in 
vina pripravila tudi gorenjska Vila Podvin. Na Gradu Strmol so konec tedna pripravili večerjo, 
kjer je bil glavna 'kuhalnica' večera znani Igor Jagodic.

Avtor: Alenka Brun

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

3.9.2015 Posavski obzornik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poezija Švedske, Italije in Litve

Vsebina: V sklopu Poletnih večerov v parku so Valvasorjeva knjižnica Krško, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti- OI Krško in KS mesta Krško 25. avgusta že tradicionalno organizirali Večer pred 
Dnevi poezije in vina. Tokrat so gostili pesnico iz Italije ter pesnika s Švedske in Litve.

Avtor: M. Hrvatin

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 24.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

3.9.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kulturno (in trezno) v Brdih

Vsebina: Da sta zadnji teden v avgustu hkrati potekala dva zelo podobno orientirana festivala - Poezija 
in vino na Ptuju in Sanje v Medani, je bojd a samo naključje.

Avtor: Kaja Sajovic

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA

3.9.2015 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 23:05:00 SLOVENIJA

Naslov: Festival Dnevi poezije in vina

Vsebina: Kdor pade v brezdelje ostane na revščini. To so verzi ameriške pesnice C. D. Wright, častne 
gostje mednarodnega pesniškega festivala Dnevi poezije in vina.

Avtor: Polona Balantič, Nina Jerman

Rubrika, Oddaja: OSMI DAN Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

4.9.2015 Mladina Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Parada

Vsebina: Scherzer Brigade, toikalei, Dnevi poezije in vina, Ptuj / Foto Matej Pušnik  PilarQuinteros: 
Katedrala svobode  Tracy Arm Fjord, Aljaska / Foto M&M  31. grafični bienalc: Nad tabo/ti, 
odprtje, MGLC, LJ / Foto Gašper Lešnik v™?*"  Jovanotti, pozitivno, pred koncertom v 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 19.840,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

5.9.2015 Slovenske novice Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ustvarjati pesmi, ustvarjati vina

Vsebina: zadnji avgustovski teden je na Ptuju in še kje posvečen različnim ustvarjalnostim, sodeč po 
nazivu festivala Dnevi poezije in vina še najbolj tema dvema

Avtor: Jože Rozman

Rubrika, Oddaja: Žanr: POROČILO Naklada: 92.805,00

Gesla: FERI LAINŠČEK - NA DVORIŠČU, BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA
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15.9.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vidi se…  Govori se…

Vsebina: … da vrtičkarji na svojih vrtovih od nekdaj ne marajo mramorjev, zato se tudi v sindikalnem 
vrtu Mramorja na vse kriplje otresajo.… da vodijo upokojenski DeSUS relativno mladi ljudje, 
sindikat pa taki, ki so že zdavnaj dozoreli za upokojitev.… da so ob ovadbi župana pri sv. Vidu 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: VEST Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

15.9.2015 Ona Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ženske v razumevanju čustev bolj garamo

Vsebina: Justyna Bar Gielska, poljska pesnica

Avtor: Katja Cah

Rubrika, Oddaja: Žanr: INTERVJU Naklada: 148.875,0

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

15.9.2015 www.delo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ženske v razumevanju čustev bolj garamo

Vsebina: Le kaj si misliti o umetnici pisane besede, o kateri izveš, da je nekoč fotografirala mrtvorojene 
otroke.

Avtor: Katja Cah

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA

15.9.2015 www.slovenskenovice.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ženske v razumevanju čustev bolj garamo

Vsebina: Le kaj si misliti o umetnici pisane besede, o kateri izveš, da je nekoč fotografirala mrtvorojene 
otroke.

Avtor: Katja Cah

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS
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1.6.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

JUPOL Trend barve
Odlična prekrivnost v enem nanosu Dom pobarvan po glasbenem stilu.

PONEDELJEK 1. JUNIJ 2015 ZAVOD DIVJA MISEL

VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA

Gostili bomo Andreja Stoparja nekdanjega dopisnika RTV Slovenija v Rusiji pripovedovali spomine na življenje
v Šiški nekoč s starejšimi bomo v bralnem klubu prebirali poezijo gostili avtorja animiranega filma Medena
koža priredili večer dijakov iz literarnega kluba L Etažer ter imeli na obisku ameriškega pesnika Joshuo
Beckmana.

VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA

Branje pisanje pripovedovanje

NAPOVED PROGRAMA od 2.6. 9.6. 2015

TOR 2.6.2015 10.30 GLASNA BRANJA ZA SIVOLASE KNJIGOLJUBCE

Vsak torek dopoldan vabimo na srečanja kjer spoznavamo avtorje in njihova dela sledi branje izbranih
odlomkov in klepet o prebranem. Tokrat beremo izbor poezije mlajših slovenskih pesnic in pesnikov.

SRE 3.6.2015 18.00 MOJE ULICE Življenje v Šiški nekoč
Z gospodom Igorjem Koširjem se bomo pogovarjali o tem kako je bilo nekoč živeti v ljubljanski Šiški. Ob

pogovoru nas bodo spremljale stare fotografije ki nam bodo približale pogled na nekdanje šišenske ulice. MOJE

ULICE že vrsto let iščejo zbirajo in urejajo spomine na življenje v Ljubljani v preteklosti. Zgodbam o življenju v

Ljubljani kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci lahko odslej prisluhnete v Vodnikovi
domačiji Šiška.

SRE 3.6.2015 20.00 VEČER LITERARNEGA KLUBA L ETAŽER

L Etažer je literarni klub ki pod mentorstvom Marjetke Krapež aktivno deluje na Gimnaziji Vič. Tokrat dijaki
vabijo na literarnoglasbeni večer na katerem bodo interpretirali svojo poezijo sledi koncert skupine Sexton.

ČET 4.6.2015 18.00 LUBLANSKE NOVIZE gostANDREJ STOPAR

Nekdanji dopisnik RTV Slovenija v Rusiji Andrej Stopar je v Moskvi preživel osem let. Po vrnitvi v Slovenijo leta
2013 je izdal knjigo Pax Putina izbor člankov in radijskih komentarjev. Njegove kolumne o aktualnem
političnem dogajanju v vzhodni Evropi in Rusiji odlikuje izvrstno poznavanje tako družbeno-političnih realij kot
kulturnega konteksta in praks. Pogovor bo vodila kulturologinja Natalija Majsova.

Lublanske novize so mesečni cikli pogovorov z dopisniki in poročevalci iz tujine poimenovan po prvem
slovenskem časniku polno ime Lublanske novice od vsih krajov celiga svejta ki je izačel izhajati leta 1797

.Pobudo zanj je dal Žiga Zois uresničil pa jo je vsestranski Valentin Vodnik ki je časopis urejal pisal in prevajal
članke ter ga tehnično oblikoval.

PON 8.6.2015 20.00 MEDENA KOŽA projekcija filma 20h sledi pogovor z avtorjem Jungom in predstavitev 2.

dela stripa
Film posnet po avtobiografskem grafičnem romanu priznanega belgijskega striparja Junga s prepletom
animacije ter odlomkov iz družinskega in zgodovinskega arhiva razkriva življenjsko pot korejskega posvojenca
za vedno razpetega med dve kulturi. Poetična ganljiva in nežno humorna zgodba o večnem iskanju identitete si

je prislužila nagrado občinstva na festivalu v Annecyju. Dogodek pripravljamo v sodelovanju z Društvom za

oživljanje zgodbe 2 koluta.

TOR 9.6.2015 10.30 GLASNA BRANJA ZA SIVOLASE KNJIGOLJUBCE

Vsak torek dopoldan vabimo na srečanja kjer spoznavamo avtorje in njihova dela sledi branje izbranih
odlomkov in klepet o prebranem
Tokrat beremo M. Bobić Mojsilović Abeceda mojega življenja. Priljubljena srbska novinarka pisateljica in

Branje pisanje pripovedovanje

DOGODKI

PONEDELJEK 1. JUNIJ 2015
ob 19 00

Centerkulture Španski borci

Napovedujemo Arearea z ulično predstavo
Kolesje meja

TOREK 2. JUNIJ 2015
ob 13 00

Stadion Ljudski vrt Maribor

ZBOROVSKI BUM 2015

TOREK 2. JUNIJ 2015
ob 20 00

Dvorana Frančiškanskega samostana na
Kostanjevici

ERIK JURJEVČIČ evfonij s TATJANO JERCOG

klavir in CLAUDIA PANÃ flavta s TADEJEM

HORVATOM klavir

SREDA 3. JUNIJ 2015
ob 19 30

Finžgarjevagalerija v Ljubljani

Odprtje skupinske slikarske razstave

TRNOVU

ČETRTEK 4. JUNIJ 2015
ob 20 30

Škofjeloški grad

MUZIKAL CVETJE V JESENI PREMIERNO NA

PROSTEM

Motivacija
Delavnica

Začni živeti svojo zgodbo
V soboto v Ljubljani.

GOSPODARSTVO IT FILM GLASBA ŠPORT DOGODKI SVET TV AVTOMOBILIZEM NEPREMIČNINE
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Branje, pisanje, pripovedovanje

Zavod DIVJA MISEL

SPLETNI ČLANEK

http://www.si21.com/Svet/Branje_pisanje_pripovedovanje/
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1.6.2015 www.si21.com Stran/Termin:

SLOVENIJA
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igralka se skozi črke abecede in z veliko mero ironije ter humorja poslavlja od svojega propadlega zakona.

TOR 9.6.2015 18h PESNIŠKI VEČER IN DELAVNICA Z JOSHUO BECKMANOM
18h Ekspreimentalna delavnica izdelave pesniške knjige
Prinesite svoje neobjavljene pesni in skupaj z gostom z različnimi tehnikami izdelajte pesniško knjigo Število
mest na delavnici je omejeno. Prijave na press divjamisel.org.

20h Pesniški večer in pogovor z avtorjem
Z ameriškim pesnikom Joshuo Beckmanom ki se bo predstavil s svojo poezijo se bo pogovarjal Gregor Podlogar.
Joshua Beckman se je rodil v New Havenu Connecticut. Diplomiral je iz poezije in umetnosti izdelovanja knjig
na Hampshire kolidžu v Massachusettsu. Prvenec Things Are Happenning Stvari se dogajajo je izdal l. 1998
ko je zanj prejel ugledno nagrado Poetry rewiew. Sledile so samostojne in skupinske knjige pomembnejše med
njimi so Something I Expected To Be Different Pričakoval sem nekaj drugega 2001 Nice Hat. Thanks. Lep

klobuk. Hvala. 2002 ki jo je napisal skupaj s pesnikom Matthewom Rhorerjem Your Time Has Come Prišel je

tvoj čas 2004 Shake Sunek 2006 Take It Vzemi 2009 Trenutno je so-urednik pri neodvisni založbi za poezijo
Wave Books ki deluje v Seattlu in New Yorku. Slovenijo je obiskal že večkrat prvič ko je bil gost medanskih
Dnevov poezije in vina l. 2001. Leta 2003 je LUD Šerpa izdala izbor njegovih pesmi z naslovom Zapusti New
York. Sunek je prva njegova v celoti prevedena knjiga v slovenskem jeziku.

VSI DOGODKI V VODNIKOVI DOMAČIJI ŠIKA SO BREZPLAČNII

Delovanje Vodnikove domačije omogoča MOL Oddelek za kulturo

Vaš novičkarski portal

E-NOVICE
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VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA
Branje pisanje pripovedovanje

Ventilator besed 2.6.2015 Komentarji 0

NAPOVED PROGRAMA od 2.6.
9.6. 2015

TOR 2.6.2015 10.30 GLASNA BRANJA ZA
SIVOLASE KNJIGOLJUBCE
Vsak torek dopoldan vabimo na srečanja kjer
spoznavamo avtorje in njihova dela sledi branje
izbranih odlomkov in klepet o prebranem. Tokrat
beremo izbor poezije mlajših slovenskih pesnic in
pesnikov.

SRE 3.6.2015 18.00 MOJE ULICE
Življenje v Šiški nekoč
Z gospodom Igorjem Koširjem se bomo pogovarjali o

tem kako je bilo nekoč živeti v ljubljanski Šiški. Ob
pogovoru nas bodo spremljale stare fotografije ki
nam bodo približale pogled na nekdanje šišenske ulice.
MOJE ULICE že vrsto let iščejo zbirajo in urejajo

spomine na življenje v Ljubljani v preteklosti. Zgodbam o
življenju v Ljubljani kot jih v svojih spominih hranijo
njeni dolgoletni prebivalci lahko odslej prisluhnete v
Vodnikovi domačiji Šiška.

SRE 3.6.2015 20.00 VEČER
LITERARNEGA KLUBA L ETAŽER
L Etažer je literarni klub ki pod mentorstvom
Marjetke Krapež aktivno deluje na Gimnaziji Vič.
Tokrat dijaki vabijo na literarno glasbeni večer na
katerem bodo interpretirali svojo poezijo sledi koncert
skupine Sexton.

ČET 4.6.2015 18.00 LUBLANSKE
NOVIZE gost ANDREJ STOPAR
Nekdanji dopisnik RTV Slovenija v Rusiji Andrej
Stopar je v Moskvi preživel osem let. Po vrnitvi v
Slovenijo leta 2013 je izdal knjigo Pax Putina izbor

člankov in radijskih komentarjev. Njegove kolumne o

aktualnem političnem dogajanju v vzhodni Evropi in
Rusiji odlikuje izvrstno poznavanje tako družbeno
političnih realij kot kulturnega konteksta in praks.
Pogovor bo vodila kulturologinja Natalija Majsova.
Lublanske novize so mesečni cikli pogovorov z dopisniki
in poročevalci iz tujine poimenovan po prvem
slovenskem časniku polno ime

ki je izačel izhajati leta 1797 .Pobudo
zanj je dal Žiga Zois uresničil pa jo je vsestranski Valentin
Vodnik ki je časopis urejal pisal in prevajal članke ter ga
tehnično oblikoval.

PON 8.6.2015 20.00 MEDENA KOŽA
projekcija filma 20h
sledi pogovor z avtorjem Jungom in
predstavitev 2. dela stripa
Film posnet po avtobiografskem grafičnem romanu
priznanega belgijskega striparja Junga s prepletom
animacije ter odlomkov iz družinskega in
zgodovinskega arhiva razkriva življenjsko pot
korejskega posvojenca za vedno razpetega med dve
kulturi. Poetična ganljiva in nežno humorna zgodba
o večnem iskanju identitete si je prislužila nagrado
občinstva na festivalu v Annecyju.
Dogodek pripravljamo v sodelovanju z Društvom za
oživljanje zgodbe 2 koluta.

TOR 9.6.2015 10.30 GLASNA BRANJA ZA
SIVOLASE KNJIGOLJUBCE
Vsak torek dopoldan vabimo na srečanja kjer
spoznavamo avtorje in njihova dela sledi branje
izbranih odlomkov in klepet o prebranem

Dogodkovnik

O nas
Natečaji in nagradne igre

Ustvarjalna Slovenija
Kultura

Mladinski kotiček
Vzgoja in izobraževanje

Kolumne in intervjuji
Zdravo in aktivno življenje

Fotogalerija
Dogodkovnik

slv eng

Iskanje

Boben

Nagradni fotografski
natečaj Gorenje na
dotik
Rok prijave 30.6.2015
Likovno literarni
natečaj na temo Ker
rada plešem
Rok prijave 20.6.2015
Nagradni kiparski
natečaj Ptički iz gline
Rok prijave 15.6.2015

Ventilator Besed

Ustvari svojo značko

Fabula gostila Richarda
Flanagana
Dim Zupan dobitnik
nagrade Desetnica 2010

37

VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA Branje, pisanje, pripovedovanje
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Tokrat beremo M. Bobić Mojsilović Abeceda mojega
življenja. Priljubljena srbska novinarka pisateljica in
igralka se skozi črke abecede in z veliko mero ironije
ter humorja poslavlja od svojega propadlega zakona.

TOR 9.6.2015 18h PESNIŠKI VEČER IN
DELAVNICA Z JOSHUO BECKMANOM
18h Ekspreimentalna delavnica izdelave pesniške
knjige
Prinesite svoje neobjavljene pesni in skupaj z gostom z

različnimi tehnikami izdelajte pesniško knjigo
Število mest na delavnici je omejeno. Prijave na
press divjamisel.org.
20h Pesniški večer in pogovor z avtorjem
Z ameriškim pesnikom Joshuo Beckmanom ki se bo
predstavil s svojo poezijo se bo pogovarjal Gregor
Podlogar.
Joshua Beckman se je rodil v New Havenu
Connecticut. Diplomiral je iz poezije in umetnosti
izdelovanja knjig na Hampshire kolidžu v
Massachusettsu. Prvenec Things AreHappenning
Stvari se dogajajo je izdal l. 1998 ko je zanj prejel
ugledno nagrado Poetry rewiew. Sledile so samostojne
in skupinske knjige pomembnejše med njimi so
Something I Expected To Be Different Pričakoval
sem nekaj drugega 2001 Nice Hat. Thanks. Lep
klobuk. Hvala. 2002 ki jo je napisal skupaj s

pesnikom Matthewom Rhorerjem Your Time Has
Come Prišel je tvoj čas 2004 Shake Sunek 2006
Take It Vzemi 2009 Trenutno je so-urednik pri
neodvisni založbi za poezijo Wave Books ki deluje v
Seattlu in New Yorku. Slovenijo je obiskal že večkrat
prvič ko je bil gost medanskih Dnevov poezije in vina
l. 2001. Leta 2003 je LUD Šerpa izdala izbor njegovih
pesmi z naslovom Zapusti New York. Sunek je prva
njegova v celoti prevedena knjiga v slovenskem jeziku.

VSI DOGODKI V VODNIKOVI DOMAČIJI
ŠIKA SO BREZPLAČNII
Delovanje Vodnikove domačije omogoča
MOLOddelek za kulturo

Komentarji

Nov komentar
Avtor

E-naslov

Komentar

Oddaj

We need to make sure you are a human. Please solve the challenge below and
click the I m a Human button to get a confirmation code. To make this process
easier in the future we recommend you enable Javascript.

Type the text
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Na 7. Arsani
Take 6
Ptuj – V okviru sedmega poletnega
glasbenega festivala Arsana se bo
med 23. in 31. julijem na Ptuju zvrstilo

60 glasbenih nastopov in drugih

dogodkov, obiskovalci pa bodo
lahko prisluhnili 200 glasbenikom
klasične, pop, jazz in etnoglasbe , napovedujejo

organizatorji iz društva
Arsana. Lani so festival z nastopom
znamenite skupine New York Voices

postavili na svetovni festivalski
zemljevid in letos ga hočejo tam še
utrditi: 26. julija bo tako na dvorišču
minoritskega samostana nastopila
najbolj znana a cappélla zasedba
Take 6 iz ZDA.

Z desetimi grammyji nagrajena
skupina bo letos v Evropi nastopila

samo še v Milanu in dvakrat v
Skandinaviji. »Ta festival je zadnji ,

ki ga organiziramo prostovoljno,

ker je prerasel takšno obliko organiziranosti.

Tudi vsi drugi ptujski
festivali zahtevajo preskok v profesionalno

organizacijo , « je povedal
umetniški vodja festivala Arsana
Mladen Delin. Poleg Arsane bodo
čez poletje v mestu še likovni Art
Stays, literarni Dnevi poezije in
vina , filmski Kino brez stropa pa
tudi Grajske igre in Rimske igre ,

Festival domače zabavne glasbe in
drugi. F. M.
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F. M.
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Pogovor z Joshuo Beckmanom (ZDA) vodi Gregor Podlogar, bere Ana Pepeplnik in z
glasbo podlaga Igor Lumpert.
Joshua Beckman, ZDA vodi: Gregor Podlogar bere: Ana Pepelnik glasba: Igor Lumpert
Joshua Beckman se je rodil v New Havenu, Connecticut. Diplomiral je iz poezije in
umetnosti izdelovanja knjig na Hampshire kolidžu, v Massachusettsu. Prvenec Things Are
Happening (Stvari se dogajajo), je izdal leta 1998, ko je zanj prejel ugledno nagrado Poetry
Review. Sledile so samostojne in skupinske knjige, najpomembnejše med njimi so:
Something I Expected To Be Different (Pričakoval sem nekaj drugega, 2001), Nice Hat.
Thanks. (Lep klobuk. Hvala., 2002; ki jo je napisal skupaj s pesnikom Matthewom
Rhorerjem), Your Time Has Come (Prišel je tvoj čas, 2004), Shake (Sunek, 2006), Take It
(Vzemi, 2009). Trenutno je so-urednik (skupaj z Matthewom Zapruderjem) pri neodvisni
založbi za poezijo Wave Books, ki deluje v Seattlu in New Yorku (med tema dvema
mestoma tudi živi). Slovenijo je videl že večkrat, prvič pa, ko je bil gost medanskih Dnevov
poezije in vina leta 2001. Leta 2003 je LUD Šerpa izdala izbor njegovih pesmi v knjigi z
naslovom Zapusti New York. Sunek je prva njegova v celoti prevedena knjiga v slovenskem
jeziku. Igor Lumpert (rojen 27. oktobra 1975 v Novem Mestu, SFR Jugoslaviji) je slovenski
skladatelj in jazz saksofonist. Lumpert je svoje strokovno izobraževanje začel pri 19 letih na
Bruckner Konservatorium v Linzu, Avstriji, kjer je študiral pod mentorstvom Douga
Hammonda in Harryja Sokala. V tistih letih je bil član münchenske skupine Sidewinders,
dobitnice nagrade za najboljšo jazz skupino v Nemčiji. Ko je Lumpert z odliko diplomiral, ga
je eden največjih basistov na svetu, Reggie Workman, povabil na študij na newyorško
univerzo New School University. Prejel je štipendijo in se jeseni leta 2000 preselil v New
York. Lumpertova glasba je edinstvena mešanica jazza, funka, vzhodnoevropskih ritmov in
modernih neobop skečev. Igral je z jazz legendami, kot so Reggie Workman, John
Abercrombie, Chico Hamilton, Sonny Simmons, Boris Kozlov in Andy McKee. Lumpert je
nastopil na jazz festivalih v Münchnu, Ljubljani (Cankarjevem domu), v pomembnih
newyorških jazz klubih, med drugim Jazz Standard, Cornelia Street Cafe, Supper Club in
Birdland, ter na drugih odrih na Dunaju, v Münchnu, Linzu, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu,
Novem Sadu, Atenah, na Kreti, v Benetkah in na Madžarskem.Vir: Društvo ŠKUC,
Napovednik.com
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Joshua Beckman / Igor Lumpert; Živa književnost - 22. mednarodni 

SPLETNI ČLANEK
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Štajerska
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Zeleni griči Štajerske

Marjan Žiberna
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Štajerska | 37

Primorec sem , ki resda živi v Ljubljani , a Štajerska , od koder je moja
žena, mi je postala tako domača, da že nekaj let nestrpno čakam
na dokončno odobritev svoje prošnje za 'državljanstvo'. A zaspanih
uradnikov, kot kaže, ni tako zlahka prebuditi iz dremeža, pa čeprav
ob vsaki priložnosti pojem hvalnice blagodatim prelepe Štajerske …

Besedilo: Marjan Žiberna Fotografije: Domen Grögl

Zeleni griči
Štajerske
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Na prvem mestu so , če me vprašate ,

reči , ki so tesno povezane z njenimi
zelenimi griči. Na njih namreč lepo

uspevajo vinogradi , kjer na jesen zori grozdje.
Iz njega pa znajo Štajerci , moji bodoči

' sodržavljani ', pridelovati odlična vina. Med
njimi prevladujejo bela , začenši z renskim in
laškim rizlingom, sivim pinotom , silvancem,

rumenim muškatom in še nekaterimi drugimi.
Na tem mestu ne bi niti poskušal z blefiranjem

– vina delim na dobra, malo manj
dobra in slaba. O vinski cvetici , ki poznavalce

spominja na vrtnico, janež , akacijo ali še

kaj bolj eksotičnega , zato ne bi razpredal, pa
o gladkosti in še drugih lastnostih vin tudi
ne. Lahko pa z gotovostjo rečem, da vam na

Štajerskem slabega vina zlepa ne bodo postregli

oziroma da lahko računate na dobro ,

če že ne odlično kapljico.
Kakorkoli že, s trto in vinom je Štajerska

povezana bržkone že od rimskih časov dalje ,

neposreden dokaz za zelo dolgo ljubezen pa

je kar v središču Maribora. Na levem bregu
Drave , na Lentu , vam s ponosom pokažejo
več kot 400 let staro trto, ki je kot najstarejša

na svetu vpisana v Guinnessovo knjigo
rekordov. Posadili so jo v času , ko so mesto
oblegali Turki, in čeprav je bila Hiša stare

trte , kot nosi ime stavba, ob kateri raste ,

nekoč del mestnega obzidja , je preživela vse

srdite boje. Ker ji niso mogli do živega niti
požari , ki so uničevali lesena ostrešja srednjeveških

hiš , niti trtna uš, niti zavezniško
bombardiranje v drugi svetovni vojni , ji včasih

pravijo kar trdoživka. K temu ji gotovo

pomaga bližnja Drava , v prod katere se razraščajo

njene globoke korenine. Da so ji Štajerci

namenili himno, torej ni presenečenje.
Kot pravijo, so stari trti trdoživki v čast in
večno slavo urejene po Štajerskem tudi mnoge

slikovite vinske ceste in kleti , kjer zori
rujno vince.
Na teh poteh si lahko v poletnem oziroma

jesenskem času ogledate še eno za te konce
značilno ' napravo' – klopotec. Njegova lesena

' krila ' poganja veter, tako da macleki ,
kot pravijo lesenim kladivcem, ustvarjajo
nezgrešljivo melodijo. Z njim so nekoč kmetje

iz zorečih vinogradov odganjali požrešne
ptiče – vsaj njihov namen je bil tak – , danes
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Štajerska

pa je postavljanje klopotcev folklorni običaj
in priložnost za veselo druženje ter zabavo.
Klopotce običajno postavljajo konec julija ,

ko goduje sv. Jakob, ali nekaj tednov pozneje ,

za veliki šmaren.
Številne vinske kleti imajo svoje dneve

odprtih vrat , kjer lahko z doslej morda neznanimi

vini postanete zelo domači. Še posebej

, če jim ne daste kar takoj priložnosti ,
da bi vam zlezla v glavo , in njihovo pot malo
upočasnite s tistim , kar med pitjem zaužijete.

Štajerska je kulinarično bogata dežela in

na njenem seznamu je veliko jedi , za katere
pravijo, da so »težke ,« primerne za k vinu
torej. Različne vrste mesa so kajpada med
njimi. A kljub temu da sem ponosen lastnik
predpasnika, na katerem piše , da je kralj živali

prašič , je prva stvar, ki mi ob omembi
štajerske kulinarike pade na pamet, bučno
olje. Priznam, sprva me je spominjalo na

olje, ki kaplja iz avtomobilskega motorja ,

katerega najboljši časi so že davno minili , in
takrat sem pač moral svoji tašči diplomatsko
pritrditi , da se mi zdi njegov okus ' zanimiv ' .
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Ni šlo za ljubezen na prvi pogled, a ko sem ga

enkrat vzel za svojega , je pri tem tudi ostalo;
nekatere vrste solate, začenši z motovilcem ,

so z bučnim oljem po mojem prepričanju
najboljše.
O Štajerski bi znal povedati še veliko lepega.

Ne nazadnje tudi na račun njenih termalnih

zdravilišč. V enem od njih sem pristal

zaradi več let trajajočih težav z vratom
in takrat se mi je razjasnilo, zakaj ljudje tako
radi zahajajo v terme, o čemer bi pred tem
znal povedati marsikaj omalovažujočega.
Rimljani, antični uživači par excellence, so

to zelo dobro vedeli. Že pred skoraj 2000 leti
so menda premožni meščani Poetovie, mesta

ob Dravi, ki bi mu lahko rekli kar Praptuj
(današnji Ptuj), znali uživati v razkošju toplih

voda. In če sem si prav zapomnil vsebino

članka, ki sem ga prebral pred leti , so
se ob tem celo sladkali s 'polšjimi lizikami '
– na nabodala nataknjenimi pečenimi polhi ,
prelitimi z medom in potresenimi s sezamovimi

semeni.

Danes se na šarmantnem Ptuju lahko posladkate

s specialiteto druge vrste – na festivalu

Dnevi poezije in vina lahko konec
avgusta prisluhnete , kakopak, poeziji. Čisto
mogoče , da se vammorda zdijo vaše pore zanjo

nepredušno zaprte – ampak oni prvi del
imena festivala govori o zdravilu , ki vam jih
lahko nepričakovano široko odpre. Govorim
iz osebne izkušnje. Nič pa ne bi znal povedati

o igriščih za golf , ki so dobila domovinsko
pravico na bolj položnih štajerskih gričih.
Vsaj zaenkrat še ne. A ko se občasno slišim s

starim prijateljem , ki mi vsakič z nalezljivim
zanosom govori , kako fino je nabijati žogico

in gledati , ali bo šla v pravi smeri , mu z

zanimanjem prisluhnem in pomislim, da bi
morda lahko tudi sam kdaj poskusil …

O Štajerski bi znal povedati
še veliko lepega.
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Štajerska

The Green Hills
of Štajerska
Text: Marjan Žiberna Photographs: Domen Grögl

Originally from the Primorska region, I actually live in Ljubljana , but
Štajerska, the northeastern region my wife hails from, has become so much
like home to me that for some years now I have been impatiently waiting for
my application for “citizenship” to be finally approved. It seems , though, that
it is not so easy to wake the sleepy officials from their slumber, despite the
fact that I never miss an opportunity to sing the praises of the many wonders
with which beautiful Štajerska is blessed...

First and foremost , if you ask me ,

are the things closely connected
with the green hills of this region

corresponding to the southernmost third of

the former Duchy of Styria, the other two
thirds of which today constitute the Austrian
state of Styria or Steiermark. Many of these
hills are in fact planted with flourishing
vineyards, where the grapes ripen in autumn.
And the people of Štajerska , my future
“fellow citizens”, know how to make excellent
wines from them. Predominant among them
are the whites , starting with Rheinriesling ,

Welschriesling , Pinot gris, Silvaner , Moscato
giallo , and a number of others. At this point I
am not even going to try and bluff – I divide
wines into good, slightly less good and bad.
So I am not going to talk about bouquet –
hints of rose, anise, acacia or something
more exotic, as connoisseurs would have
it – or about smoothness and the other
properties of wine either. I can , however,
state with certainty that you will rarely be

served bad wine in Štajerska , or in other
words that you can count on a good if not
indeed an excellent drop in your glass.

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=1ec3f28b-45d8-4257-9360-1748a55a7a551965171571
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picturesque wine routes and cellars inwhich
the dark-red wine is laid down to age can be
found throughout Štajerska.
If you follow these routes in summer

or autumn you may also spot another
characteristic feature of this area : the klopotec
or bird-scaring rattle. Its wooden blades are
driven by the wind so that the macleki , as

the wooden clappers are known , create their
unmistakable music. Farmers once used this
device to drive voracious birds away from
the ripening grapes in their vineyards – at

least this was the intention – but today the

grows – was once part of the city walls , it
survived all the furious fighting. Having
lived through the fires that destroyed the
wooden roofs of the medieval houses , the
phylloxera plague and the Allied bombing
raids during the Second World War, the vine
is sometimes referred to as “the hardy one ”.
The nearby Drava has certainly helped it to
survive, since the vine’s roots extend deep

into the gravel of the riverbed. No wonder ,
then, that the people of Štajerska have
dedicated a hymn to their vine. In honour of
the hardy Old Vine, and to its eternal glory,

Be that as it may , it seems likely that this
region has had a connection with grapevines
and wine since Roman times, and direct
proof of this long-lasting love is to be found in
the very centre of Maribor. On the left bank
of the Drava , in the Lent district, they will
proudly show you a vine that is more than
400 years old and appears in the Guinness
book of records as the oldest vine in the
world. It was planted at a time when the city
was under siege by the Ottoman Turks, and
although the House of the Old Vine – the
name of the building against which the vine

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=1ec3f28b-45d8-4257-9360-1748a55a7a551965171571
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erecting of a klopotec has become a folk
tradition and an opportunity for a merry
gathering and a party. The rattles are usually
erected – on long poles – at the end of July ,

around St James ’s Day, or a few weeks later,
for the Feast of the Assumption.
Numerous wineries have open days

where you can get on very familiar terms
with wines you may not have encountered
before. Especially if you do not give them
the chance to go straight to your head and
instead slow their journey down a little by

accompanying them with something to eat.
Štajerska is a gastronomically rich region
and local menus include many dishes that
are said to be “heavy ”, in other words ideal for
accompanying wine. These naturally include
various types of meat. Yet despite being the
proud owner of an apron proclaiming that
the pig is the king of beasts, the first thing
that comes to my mind when Štajerska
cuisine is mentioned is pumpkin-seed oil.
I admit that initially it reminded me of the

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=1ec3f28b-45d8-4257-9360-1748a55a7a551965171571
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roast dormice (of the edible variety) stuck on
skewers , drenched in honey and sprinkled
with sesame seeds.

These days the charming town of Ptuj offers
a sweet speciality of another kind : at the Days
of Poetry and WineFestival in late August you
have the opportunity to listen, as the name
suggests , to poetry. You may think that your
pores are entirely impenetrable to poetry ,

but that first part of the festival ’s name is a

reference to a remedy that can unexpectedly
cause them to open. I speak from personal

experience. Regarding the golf courses that
have established themselves on some of

Štajerska’s gentler hills, I have nothing to say.

At least not for the time being. But I have this
old friend who , every time we speak, talks
with such infectious enthusiasm about how
wonderful it is to hit a golf ball and watch to
see whether it will go in the right direction ,

that I find myself listening with interest, and
I am starting to think that perhaps one day I
should try it for myself... •

There are many more nice things
I could say about Štajerska.

oil that drips from a car engine whose best
days are long gone, and that back then I was
compelled to use all the diplomacy at my
disposal to assure my mother-in-law that
I found its flavour “interesting”. It may not
have been love at first sight but having once
found a place in my heart , that is where it has
remained. Some types of salad , starting with
lamb ’s lettuce , are in my opinion at their very
best when served with pumpkin-seed oil.
There are many more nice things I could

say about Štajerska. Not least about its
thermal spas. I found myself visiting one of

these because of chronic neck problems from
which I had suffered for years, and suddenly it
became clear to me why people love going to
spas – an activity about which I had previously
been known to speak rather disdainfully. The
Romans , ancient hedonists par excellence ,

knew all about spas. Apparently the wealthy
citizens of Poetovium , a town on the Drava
that was the predecessor of present-day Ptuj ,
were accustomed to the luxury of thermal
waters nearly 2,000 years ago. According to an
article I read some years ago, if I remember it
correctly , while bathing at the spa they would
treat themselves to “dormouse lollipops ” –

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=1ec3f28b-45d8-4257-9360-1748a55a7a551965171571
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Dopoldan bo na Ptuju novinarska konferenca s predstavitvijo programa 19. festivala Dnevi
poezije in vina, ki bo potekal med 26. in 29. avgustom na Ptuju in v drugih slovenskih
mestih.
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Ljubljana, 8. junija - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
ponedeljek, 8. junija.

POLITIKA

11.00 pogovor predsednika DZ Milana Brgleza z delegacijo skupine prijateljstva s Slovenijo
skupščine Kuvajta (fototermin); DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA

12.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi
sklica seje DZ, ki se bo začela 15. junija, obravnavali pa bodo tudi terminski program dela
DZ za julij 2015 in okvirni terminski program dela DZ za september 2015; DZ, velika
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)

GOSPODARSTVO

9.00 novinarska konferenca družbe FMR glede nakupa Dela; Hotel Jožef, Vojkova ulica 9 a,
IDRIJA

9.30 odprtje Industrijskega foruma IRT 2015; ob 18. uri podelitev priznanja taras (še 9.);
Hotel Slovenija, Obala 33, PORTOROŽ

10.00 odprtje informacijske pisarne Komunale Novo mesto z namenom obveščanja in
osveščanja občanov na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode; Centralna čistilna
naprava v Ločni, 1. nadstropje, NOVO MESTO

11.00 novinarska konferenca ob obisku vodje PR združenja poslovnih žensk Združenih
arabskih emiratov in direktorice Arabsko-azijske Gospodarske zbornice v Dubaju Thoraye al
Awadhi, na katerem bo spregovorila na temo Kako lahko ženske uspejo v poslovnem svetu;
BTC, stavba Diamant, prostori podjetja Lin&Nil, Letališka cesta 5/II, LJUBLJANA

12.00 gost tokratnega dogodka Poslovni stiki na GZS bo mednarodni strokovnjak za
management s povezavami z vladnimi, industrijskimi, transportnimi in nevladnimi
organizacijami v Bahrajnu, Katarju, Omanu, Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji
Mohamed Buheji; GZS, poslovna oaza, Dimičeva 13, LJUBLJANA

13.00 izobraževalno-informativna delavnica z naslovom Podjetniški klepet, ki jo prireja GZS
- Podjetniško trgovska zbornica; GZS, dvorana C, Dimičeva 13, LJUBLJANA

13.30 odprtje Podjetniškega klepeta v organizaciji GZS; GZS, dvorana C, Dimičeva 13,
LJUBLJANA

MURSKA SOBOTA - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič bo obiskal gradbišče
projekta modernizacije železniške proge Pragersko-Hodoš. Najprej si bo ogledal opravljena
dela na železniški postaji Ptuj (ob 11. uri), ob 11.30 bo prispel na postajališče Hajdina, kjer
si bo ogledal rekonstruirano postajališče in protihrupne ograje. Ob 12.30 se bo na novem
nadvozu v Pavlovcih srečal s predstavniki podjetij, ki sodelujejo pri projektu, ob 14. uri pa bo
v Ljutomeru simbolično spremenil prometni režim. Ob 15.15 bo minister podal izjavo za
medije (železniška postaja Murska Sobota).
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DRUŽBA

8.00 skupna novinarska konferenca opozicijskih strank in list občinskega sveta Občine Škofja
Loka, na kateri bodo med drugim spregovorili o izračunu višine komunalnega prispevka in o
načinu vodenja občinskih sej; Kašča, Spodnji trg 1, ŠKOFJA LOKA

9.00 odprtje mednarodne Blejske e-konference z naslovom eWellbeing, ki jo pripravlja Fakulteta
za organizacijske vede Univerze v Mariboru (do 10.); BLED

9.00 novinarska konferenca Mestne občine Novo mesto, na kateri bodo predstavili dogodke ob
začetku poletja; občina, dvorana občinskega sveta, Glavni trg 7, NOVO MESTO

10.00 predsednik DZ Milan Brglez bo sprejel udeležence Teka miru in svetovne harmonije, ki
bodo v DZ prinesli plamenico; DZ, preddverje velike dvorane, Šubičeva 4, LJUBLJANA

10.00 javna tribuna SLS o ohranitvi delujočih enot nujne medicinske pomoči, na kateri bo
sodeloval tudi predsednik SLS Marko Zidanšek; po koncu izjave za medije; Hotel City Krško, Trg
Matije Gubca 3, KRŠKO

11.00 dogodek Srečanje pod senčnikom ob dnevu zaščite pred soncem (15. 6.), na katerem bodo
slovenski dermatologi spregovorili o nevarnostih sončenja; Botanični vrt Univerze v Ljubljani,
Ižanska cesta 15, LJUBLJANA

11.00 podelitev odlikovanja viteški križ madžarskega redu za zasluge Jožefu Smeju, ki ga bo
podelila madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi; Nadškofija Maribor,
Slomškov trg 19, MARIBOR

13.00 seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri bodo med drugim spregovoril o
promociji regije na Expo Milano 2015; občina, velika sejna soba, Mestni trg 1, PTUJ

14.00 novinarska konferenca Zveze aktivov svetov staršev Slovenije ob četrti obletnici delovanja,
na kateri bodo predstavili zvezo in povzetek delovanja v tem šolskem letu, spregovorili pa bodo
tudi o aktualnih temah v šolstvu; MIZŠ, sejna soba P23-24, Masarykova 16, LJUBLJANA (STA)

17.00 družbeno-kulturna prireditev AvanTura desetih kraljevskih let, ki jo ob 10. obletnici izida
prve številke časopisa Kralji ulice pripravlja Društvo Kralji ulice; Slovenski etnografski muzej,
ploščad, Metelkova ulica 2, LJUBLJANA

18.00 odprtje potujoče razstave Praznik učenja ob 20. obletnici festivala Teden vseživljenjskega
učenja; Galerija Turistično informacijskega centra v Postojni, Trg padlih borcev 5, POSTOJNA

LJUBLJANA - Urad predsednika republike Boruta Pahorja bo ob državnem prazniku, dnevu
Primoža Trubarja, pripravil dan odprtih vrat ter gostil učence OŠ Ledina (ob 11. uri) in OŠ
Primoža Trubarja iz Velikih Lašč (ob 14. uri). Ob 14. uri bodo predsedniško palačo obiskali še
tekači mednarodne ekipe Teka miru v spremstvu učencev OŠ Majde Vrhovnik. ()

KULTURA

11.00 novinarska konferenca Zgodovinskega arhiva Celje pred mednarodnim arhivskim dnevom,
9. junijem; Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, CELJE
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11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo programa 19. festivala Dnevi poezije in vina, ki bo
potekal med 26. in 29. avgustom na Ptuju in v ostalih slovenskih mestih; MuziKafe, Vrazov trg 1,
PTUJ

12.00 odprtje gostujoče razstave Državnega arhiva iz Reke z naslovom Kvarnerska kopališka
dediščina ob mednarodnem arhivskem dnevu, 9. juniju; Arhiv RS, Zvezdarska 1, LJUBLJANA

12.00 novinarska konferenca ob odprtju razstave fotografa Jamesa Nachtweyja z naslovom Priča
(ob 17. uri bo fotograf predaval o svojem življenju in delu v Linhartovi dvorani CD); Cankarjev
dom, Galerija, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/)

12.00 novinarska konferenca ministrstva za kulturo pred mednarodnim arhivskim dnevom,
sodelovala bosta ministrica Julijana Bizjak Mlakar in direktor Arhiva RS Bojan Cvelfar; ministrstvo,
sejna soba, Maistrova ulica 10, LJUBLJANA (STA)

20.00 literarno-filmski večer, posvečen izidu drugega dela avtobiografske stripovske trilogije
Medena koža; Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, LJUBLJANA

21.30 s projekcijo ruskega filma Poštarjeve bele noči Andreja Končalovskega odprtje letnega kina
Kinodvorišče (do 29.); atrij Slovenskih železnic, LJUBLJANA

LJUBLJANA - Dan Primoža Trubarja; ob 18. uri bo v Univerzitetni knjižnici Maribor prireditev z
naslovom Trubar za Slovence.

MEDNARODNA DEJAVNOST

MADRID - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec bo na povabilo španskega ministra za
zunanje zadeve in sodelovanje Joseja Manuela Garcie-Margalla na uradnem obisku v Španiji.
Obisk bo namenjen krepitvi političnega dialoga med državama in pregledu meddržavnih odnosov
na vseh področjih. (še 9.)

VARAŽDIN - Sestanek ministrov za pravosodje Slovenije in Hrvaške, ki se ga bo udeležil
pravosodni minister Goran Klemenčič.

LUXEMBOURG - Zasedanje ministrov EU za energetiko.

BUDVA - Zadnji dan vrha procesa Brdo-Brioni, ki se ga bo udeležil tudi predsednik republike
Borut Pahor.

LUND - Odprtje konzulata Slovenije na Švedskem, ki se ga bo udeležila državna sekretarka na
zunanjem ministrstvu Dragoljuba Benčina. Ob tej priložnosti se bo srečala z danskima državnima
sekretarjema na ministrstvu za zunanje zadeve Kimom Jorgensenom in Martinom Billejem
Hermanom.
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Ptuj, 08. junija (STA) - Ptuj bodo zadnji avgustovski teden zaznamovali Dnevi poezije in vina
, ki bodo najstarejše slovensko mesto znova zavili v verze. Kot je na današnji novinarski
konferenci povedal programski vodja festivala Aleš Šteger, bo ta letos prvič del pesniške
platforme Versopolis, ki velja za stičišče 11 pomembnih evropskih pesniških festivalov. 'Vers
opolis spodbuja mobilnost perspektivnih evropskih pesnikov iz različnih držav, veča število
njihovih prevedenih del in dostopnost poezije na splošno ter vključuje že obstoječe in novo
občinstvo v kreativni proces,' je pomembnost vstopa v omenjeno omrežje poudaril Šteger in
dodal, da je vanj trenutno vključenih 55 pesnikov in pesnic iz 11 evropskih držav.Edinstvena
literarna platforma za poezijo je nastala z namenom ustvarjanja priložnosti za perspektivne
evropske pesnike, saj jim omogoča uveljavitev tudi izven meja svoje domovine. Nastala je
pod okriljem in s podporo Evropske komisije, njen pobudnik pa je založba Beletrina, ki že 18
let organizira tudi mednarodni pesniški festival.Festival Dnevi poezije in vina se bo začel 22.
avgusta s štiridnevno flamsko-slovensko prevajalsko delavnico. Tudi letos bo postregel s
pisanim dogajanjem po vsej Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji, kjer bodo 25.
avgusta potekali tradicionalni Večeri pred dnevi, zgoščen festivalski program pa bo na Ptuju
potekal med 26. in 29. avgustom.Kot je povedala koordinatorica festivala Anja Kovač, bodo
na osrednjem prizorišču poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in
koncertov, okroglih miz in drugega programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi
perspektivnimi avtorji platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še
neodkritih zasebnih lokacijah na Ptuju.V središču dogajanja bo letos sodobna poezija v
nizozemskem jeziku, ki jo bodo na festivalu in prevajalski delavnici pred tem zastopali štirje
pesniki iz Belgije in Nizozemske. Letošnja častna gosta bosta slovenski pesnik in pisatelj
Milan Dekleva ter ameriška pesnica C. D. Wright kot tuja častna gostja. V sklopu festivala
bo izšla njena prva pesniška zbirka v slovenskem jeziku.Kot odmev lanskega švedskega
fokusa bodo organizatorji izdali antologijo sodobne švedske poezije, pripravili pa bodo tudi
dvojezične knjižice s poezijo vseh pesniških gostov festivala.Organizatorji festivala so na
Ptuju sprožili pobudo, da eno od mestnih ulic ob Vrazovem trgu, kjer bo glavnina dogajanja,
poimenujejo po lani preminulem, vidnem častnem gostu festivala Tomažu Šalamunu. Če jim
bo to uspelo do začetka festivala, bodo prvi večer posvetili prav temu dogodku z odprtjem
zvočne instalacije Stanke Vauda Benčevič, ki za to priložnost pripravlja poseben
projekt.Festivalu bo poleg literarnega dogajanja ponudil tudi nekaj razstav ter večerni
glasbeni program.
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Minister brez listnice in vodja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd
Žmavc se je pred dnevi udeležil 30. obletnice Državne večstopenjske šole s
slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru, čez nekaj dni pa bo začel obisk
slovenske skupnosti v Avstraliji. V nagovoru na slovesnosti v Špetru, ki je bila v petek, 5.
junija 2015, je povedal da se iskreno veseli dosežkov špetrske šole, ki je nastala kot odziv
na potrebo družin, da zagotovijo svojim otrokom dvojezično vzgojo z okrepitvijo znanja in
rabe slovenskega jezika. Poudaril je, da se otroci, ki se pod isto streho pogovarjajo v dveh
jezikih, s tem učijo sobivanja in sprejemanja drug drugega v svojih posebnostih in razlikah,
kar jih dodatno bogati. S prenosom jezikovnega znanja v družine pa je omogočen razvoj
uporabe le-tega v vsakdanjem življenju. Formula, po kateri deluje ta šola, lahko postane
model za več dvojezičnih šol. Minister pozdravlja podporo, ki jo šoli nudijo tako občina, kot
pokrajina in dežela ter seveda obe državi.
Minister Žmavc bo obisk rojakov v Avstraliji začel 12. junija in bo trajal do 21. junija. Med
obiskom bo slovesno odprl prostore treh novih konzulatov naše države na čelu s častnimi
konzuli (Sydney, Caloundra - Brisbane, Adelaide), formalno bo odprl novoustanovljeno
Slovensko-avstralsko gospodarsko zbornico v Sydneyu, ob njegovem obisku bo v
Melbournu bo ustanovljeno Slovensko-avstralsko akademsko društvo, v Brisbanu bo ob
navzočnosti ministra z delovanjem začela novoustanovljena šola slovenskega jezika in
kulture, ob tem pa bo v številnih slovenskih ustanovah s so-rojaki iskal nove poti za
ohranjanje slovenske identitete, kulture in jezika.
Ministra Žmavca čakajo med obiskom v Avstraliji predvidoma tudi srečanje s predsednico
avstralskega parlamenta Browlyn Bishop, seveda pa bo najbolj zanimivo srečanje s Tanyo
Plibersek, podpredsednico opozicijske laburistične stranke in zunanjo ministrico v senci,
sicer potomko slovenskih izseljencev.
Po letu 2012 je to prvi obisk ministra za Slovence po svetu v kateri od čezoceanskih držav,
slovenska skupnost v Avstraliji pa je bila tovrstnega obiska nazadnje deležna pred petimi
leti.
Dobrodošli doma 2015
USZS vabi 4. julija 2015 na prireditev Dobrodošli doma
Dragi Slovenci in Slovenke, naši prijatelji in spoštovani gostje Slovenije!
Letos se bomo srečali na Ptuju, kjer bomo s pesmijo in plesom, prijetnim druženjem in z
domačo kulinariko slavili slovenske korenine in skupno domovino.
Vabimo vas na območje z najdaljšo neprekinjeno poselitvijo na Slovenskem: nad mestom je
Ptujski grad z najbolj obiskanimi muzejskimi zbirkami na Slovenskem, v mestu vsaka stavba
pripoveduje zanimivo zgodbo, pod mestom pa se nahaja najstarejša še delujoča vinska klet,
ki hrani najstarejši vinski letnik.
Ptuj vsako leto proti koncu zime postane slovenska pustna prestolnica, poleti pa njegove
ulice oživijo s festivalom sodobne umetnosti Art Stays in glasbenim festivalom Arsana.
Jeseni se poklonijo vinski kulturi in pesniškemu navdihu na Dnevih poezije in vina.
Veselilo nas bo, če boste v Slovenijo prišli že prej; na obisk sorodnikov, ogled naše lepe
domovine ali pa vas lahko navdušimo z najavo nekaterih dogodkov pred srečanjem.
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Minister Žmavc v Špetru, čez nekaj dni v Avstralijo

Matjaž Merljak

SPLETNI ČLANEK

http://radio.ognjisce.si/sl/167/ssd/17419/

radio.ognjisce.si
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Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta ponovno
naselili Ptuj z verzi v različnih jezikih tokrat prvič kot del

pesniške platforme Versopolis stičišča enajstih
pomembnih evropskih pesniških festivalov ki spodbuja
mobilnost perspektivnih evropskih pesnikov iz različnih

držav veča število njihovih prevedenih del in dostopnost
poezije. Foto BoBo

Festival Dnevi poezije in vina se bo začel 22. avgusta s

štiridnevno flamskoslovensko prevajalsko delavnico na
Hrvaškem in v Avstriji bodo 25. avgusta potekali

tradicionalni Večeri pred dnevi zgoščen festivalski
program pa se pripravlja na Ptuju med 26. in 29.

avgustom. V središču bo letos sodobna poezija v

nizozemskem jeziku častna gosta festivala bosta Milan
Dekleva ter ameriška pesnica C. D. Wright. S poezijo bodo

zapolnili tudi nekatere do sedaj še neodkrite zasebne
lokacije na Ptuju. Foto BoBo

Dodaj v

Dnevi poezije in vina letos prvič
del mednarodne platforme
poezije
Osrednji program Dnevov poezije in vina med 26. in 29.
avgustom na Ptuju

8. junij 2015 ob 14 55
Ptuj MMC RTV SLO STA

Letošnji festival ki bo zadnji avgustovski teden
ponovno naselil najstarejše slovensko mesto bo
letos prvič vključeno v pesniško platformo
Versopolis.

Ta edinstvena literarna platforma za poezijo velja za
stičišče enajstih pomembnih evropskih pesniških
festivalov vanjo pa je trenutno vključenih 55 pesnikov in

pesnic iz 11 evropskih držav. Nastala je z namenom
ustvarjanja priložnosti za perspektivne evropske
pesnike saj jim omogoča uveljavitev tudi izven meja
svoje domovine in sicer pod okriljem in s podporo
Evropske komisije. Pobudnik platforme je bila založba
Beletrina ki že 18 let organizira tudi mednarodni
pesniški festival.

Versopolis spodbuja mobilnost perspektivnih
evropskih pesnikov iz različnih držav veča število
njihovih prevedenih del in dostopnost poezije na
splošno ter vključuje že obstoječe in novo občinstvo v

kreativni proces je o pomembnosti vstopa v omenjeno
omrežje povedal programski vodja festivala Dnevi
poezije in vina Aleš Šteger.

Dogajanje festivala po Sloveniji in v tujini
Festival Dnevi poezije in vina se bo začel 22. avgusta s

štiridnevno flamskoslovensko prevajalsko delavnico.
Tudi letos bo postregel s pisanim dogajanjem po vsej
Sloveniji pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji kjer bodo
25. avgusta potekali tradicionalni Večeri pred dnevi
zgoščen festivalski program pa bo na Ptuju potekal
med 26. in 29. avgustom.

Perspektivni avtorji Versopolisa in nova zasebna
branja
Kot je povedala koordinatorica festivala Anja Kovač
bodo na osrednjem prizorišču poleg nenadomestljivih
velikih večernih pesniških branj in koncertov okroglih
miz in drugega programa prvič pripravili tudi sklop
dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji platforme
Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še
neodkritih zasebnih lokacijah na Ptuju.

Fokus poezija v nizozemskem jeziku
V središču dogajanja bo letos sodobna poezija v nizozemskem jeziku ki jo bodo na festivalu in prevajalski
delavnici pred tem zastopali štirje pesniki iz Belgije in Nizozemske. Letošnja častna gosta bosta slovenski
pesnik in pisatelj Milan Dekleva ter ameriška pesnica C. D. Wright kot tuja častna gostja. V sklopu
festivala bo izšla njena prva pesniška zbirka v slovenskem jeziku.

Kot odmev lanskega švedskega fokusa bodo organizatorji izdali antologijo sodobne švedske poezije pripravili
pa bodo tudi dvojezične knjižice s poezijo vseh pesniških gostov festivala.

Bomo ob Vrazovem trgu dobili Šalamunovo ulico
Organizatorji festivala so na Ptuju sprožili pobudo da eno od mestnih ulic ob Vrazovem trgu kjer bo glavnina
dogajanja poimenujejo po lani preminulem vidnem častnem gostu festivala Tomažu Šalamunu. Če jim bo
to uspelo do začetka festivala bodo prvi večer posvetili prav temu dogodku z odprtjem zvočne instalacije
Stanke Vauda Benčevič ki za to priložnost pripravlja poseben projekt.

Festivalu bo poleg literarnega dogajanja ponudil tudi nekaj razstav ter večerni glasbeni program.

N. Ar.

Knjige
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Afganistanke s poezijo dokazujejo
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Ciril Zlobec To je moja duševna
avtobiografija

1
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Michaelu Bigginsu
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Po prekinitvi sofinanciranja se Oko
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en roman

8. junij 2015 ob 10 42

Na festivalu Evropski
pesniki v živo se bodo v

Pragi že osmo leto
predstavili tudi slovenski
pesniki in pisatelji.

Slovenski avtorji se predstavljajo na
Češkem

Več novic

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX Spored V živo Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče

57

Dnevi poezije in vina letos prvič del mednarodne platforme poezije

N. Ar.

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/dnevi-poezije-in-vina-letos-prvic-del-mednarodne-platforme-poezije/367033

www.rtvslo.si
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

MARJANA PUHMAN: Dnevi poezije in vina, zadnji avgustovski teden bodo zaznamovali
Ptuj. Kot je povedal programski vodja festivala Aleš Šteger, bo festival letos prvič del
pesniške platforme Versopolis, ki velja za stičišče enajstih pomembnih evropskih pesniških
festivalov.

ANJA KOVAČ (koordinatorica festivala): In katere ideja je v bistvu spodbudit kroženje in
promocijo perspektivnih evropskih pesnikov in prav zaradi tega bomo mi na festivalski petek
pravzaprav težišče programa posvetili petim evropskim pesnikom, ki pridejo k nam v goste
preko Versopolisa.

MARJANA PUHMAN: Po besedah koordinatorice festivala Anje Kovač, bodo poleg
nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in koncert, okroglih miz in drugega
programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji platforme in vse
več novih zasebnih branj na doslej še neodkritih lokacijah na Ptuju.
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Dnevi poezije in vina avgusta na Ptuju

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio 1



10.6.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, AIRBELETRINA

NA PRILAGOJENA RAZLIČICOPreskoči na vsebino

ZaPik Milan Jesih in omodreli pesniki

Za nami so prvi dnevi sijajnega poletja sonca sončnih zahodov ob osmih večernih sprehodov v lahkih oblekah hladnih
pijač in obetov sreče ki se nasmihajo iz prihodnjih mesecev. Mi ob tem času razmišljamo pred vsem o zadnjem tednu
avgusta o Dnevih poezije in vina. Pred tremi leti je bil naš slovenski častni gost Milan Jesih čigar ZaPik vam v branje
ponujamo danes. Kmalu pa boste tudi izvedeli vse o letošnjem programu.

ČLANKI KOLOFON PRISPEVAJ

VČLANI SE ali PRIJAVI SE
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ZaPik: Milan Jesih in omodreli pesniki

AirBeletrina

SPLETNI ČLANEK

http://www.airbeletrina.si/clanek/zapik-milan-jesih-in-omodreli-pesniki
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Leto izdaje 2012
Prevajalec

49 00 NAROČI KNJIGO

Zbrane zbirke
Milan Jesih

10. 6. 2015 ob 06.00

666 znakov 1 minuta

0 priljubljenih

0 komentarjev

0 izmenjav
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 AVTOR ICA

Vsebino je pripravilo uredništvo AirBeletrine.
117 člankov

SPREMLJAJ
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10.6.2015 www.airbeletrina.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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AVTOR ICA
Milan Jesih 1950 je pesnik dramatik in prevajalec. Študiral je primerjalno književnost bil med letoma 2009 in 2011 predsednik Društva slovenskih
pisateljev trenutno pa je samostojni ustvarjalec. V šestdesetih letih je bil član avantgardne literarno-gledališke eksperimentalne skupine danes pa se ukvarja
predvsem s pisanjem poezije in prevajanjem iz angleščine in ruščine med drugim je prevedel okoli štirideset dram Shakespeare Čehov Bulgakov idr.
Za svoje delo je bil večkrat nagrajen dobil je vse pomembnejše nacionalne nagrade Jenkovo 1991 in 2001 Veronikino 2001 in Prešernovo 2002 nagrado.
Objavil je pesniške zbirke Uran v urinu gospodar 1972 Legende 1974 Kobalt 1976 Volfram 1980 Usta 1985 Soneti 1989 Soneti drugi 1993 Jambi
2000 Grenki sadeži pravice 2004 Pesmi 2005 Tako rekoč 2007 Mesto sto City one Hundred 2008 Zbrane zbirke 2012 Lahkoda 2013
2 članka

SPREMLJAJ

RUBRIKA
Rubrika Panorama je namenjena širšemu pregledu družbenega in kulturnega dogajanja. Predstavlja različne sogovornike in njihove ideje ter s pomočjo knjig
gradi zgodbe. V njej lahko najdete vse izvirna literarna dela sveže prevode reportaže lestvice in kvize.
194 člankov
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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Poletje je pred vrati in zopet je čas za poletne večere v organizaciji Valvasorjeve knjižnice
Krško, Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI krško in Krajevne skupnosti Krško. Prvi
poletni večer bo že ta četrtek, 11. 6. 2015, ob 17. uri v naravoslovni učilnici OŠ Jurija
Dalmatina Krško.

O poletnih večerih Z organizacijo poletnih večerov so pričeli na Javnem skladu za kulturne
dejavnosti, Območni izpostavi Krško. Kmalu se je organizaciji teh večerov pridružila
Valvasorjeva knjižnica Krško in nato še Krajevna skupnost mesta Krško. Prireditve, ki v
okviru poletnih večerov potekajo že enajsto leto, so literarno, glasbeno, plesno in ljudsko
obarvane, pomenijo pa dragocen prispevek k oživitvi starega mestnega jedra Krškega, v
katerem se odvija večina prireditev. Občasno pa je prizorišče dogajanja tudi v Spominskem
parku Jurija Dalmatina na Vidmu.Poletni večeri za knjižnico pomenijo tudi promocijo bralne
kulture, zato je vsako leto nekaj večerov literarno obarvanih, dva sta že kar tradicionalna -
večer pred Dnevi poezije in vina ter pogovor z nagrajencem Delove nagrade kresnik. Na
ostalih poletnih večerih pa so nastopajoči z različnih področij umetnosti. K sodelovanju radi
povabimo tako ustvarjalce iz lokalnega okolja kot ustvarjalce od drugod. Z veseljem pa se
vabilu za sodelovanje pri pripravi večerov odzovejo tudi različna društva, šole, institucije,
založbe in ostali. Ker se nahajamo v vinorodnem okolju, imamo vsako leto tudi vinarja
poletnih večerov in letos je to Vinska klet Pirc. V teh desetih letih se je v okviru poletnih
večerov zvrstilo preko 50 dogodkov. Na leto pripravimo običajno šest poletnih večerov, ki so
dobro obiskani , saj na leto beležimo okoli 500 obiskovalcev. Pomembno dejstvo poletnih
večerov pa sta, poleg umetniških užitkov in oživljanja starega mestnega jedra, tudi
sodelovanje institucij, društev in posameznikov v lokalnem okolju in druženje obiskovalcev v
prijetnem zelenem mestnem parku. Vir: Valvasorjeva knjižnica Krško
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Pričenjajo se poletni večeri

SPLETNI ČLANEK

http://posavje.info/kultura/pricenjajo-se-poletni-veceri.html
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Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez

piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Vredu

Več o piškothih

DRIFTERS UP ON THE ROOFRSSV ŽIVO RegistracijaPrijava

Poletje je pred vrati in zopet je čas za poletne večere v organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Krško in Krajevne skupnosti Krško.
Prvi poletni večer Ura slovenščine bo danes ob 17. uri v OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Z organizacijo poletnih večerov so začeli na Javnem

skladu za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Krško.

Kmalu se je organizaciji teh večerov pridružila
Valvasorjeva knjižnica Krško in nato še Krajevna
skupnost mesta Krško.

Prireditve ki v okviru poletnih večerov potekajo že

enajsto leto so literarno glasbeno plesno in ljudsko

obarvane pomenijo pa dragocen prispevek k oživitvi
starega mestnega jedra Krškega v katerem se odvija
večina prireditev. Občasno pa je prizorišče dogajanja
tudi v Spominskem parku Jurija Dalmatina na Vidmu.

Poletni večeri za knjižnico pomenijo tudi promocijo
bralne kulture zato je vsako leto nekaj večerov literarno obarvanih dva sta že kar tradicionalna  večer pred
Dnevi poezije in vina ter pogovor z nagrajencem Delove nagrade kresnik. Na ostalih poletnih večerih pa so

nastopajoči z različnih področij umetnosti. K sodelovanju radi povabimo tako ustvarjalce iz lokalnega okolja kot

ustvarjalce od drugod.

Z veseljem pa se vabilu za sodelovanje pri pripravi večerov odzovejo tudi različna društva šole institucije
založbe in ostali. Ker se nahajamo v vinorodnem okolju imamo vsako leto tudi vinarja poletnih večerov in letos

je to Vinska klet Pirc.

V teh desetih letih se je v okviru poletnih večerov zvrstilo preko 50 dogodkov. Na leto pripravimo običajno
šest poletnih večerov ki so dobro obiskani saj na leto beležimo okoli 500 obiskovalcev.

Pomembno dejstvo poletnih večerov pa sta poleg umetniških užitkov in oživljanja starega mestnega jedra
tudi sodelovanje institucij društev in posameznikov v lokalnem okolju in druženje obiskovalcev v prijetnem
zelenem mestnem parku.

Naslovnica Regija 07 V Posavju se začenjajo poletni večeri
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O poletnih večerih

Z organizacijo poletnih večerov so pričeli na Javnem skladu za kulturne dejavnosti Območni
izpostavi Krško. Kmalu se je organizaciji teh večerov pridružila Valvasorjeva knjižnica Krško in
nato še Krajevna skupnost mesta Krško. Prireditve ki v okviru poletnih večerov potekajo že
enajsto leto so literarno glasbeno plesno in ljudsko obarvane pomenijo pa dragocen
prispevek k oživitvi starega mestnega jedra Krškega v katerem se odvija večina prireditev.
Občasno pa je prizorišče dogajanja tudi v Spominskem parku Jurija Dalmatina na Vidmu.

Poletni večeri za knjižnico pomenijo tudi promocijo bralne kulture zato je vsako leto nekaj
večerov literarno obarvanih dva sta že kar tradicionalna  večer pred Dnevi poezije in vina ter
pogovor z nagrajencem Delove nagrade kresnik. Na ostalih poletnih večerih pa so
nastopajoči z različnih področij umetnosti. K sodelovanju radi povabimo tako ustvarjalce iz
lokalnega okolja kot ustvarjalce od drugod.

Z veseljem pa se vabilu za sodelovanje pri pripravi večerov odzovejo tudi različna društva
šole institucije založbe in ostali. Ker se nahajamo v vinorodnem okolju imamo vsako leto
tudi vinarja poletnih večerov in letos je to Vinska klet Pirc.

V teh desetih letih se je v okviru poletnih večerov zvrstilo preko 50 dogodkov. Na leto
pripravimo običajno šest poletnih večerov ki so dobro obiskani saj na leto beležimo okoli
500 obiskovalcev.

Pomembno dejstvo poletnih večerov pa sta poleg umetniških užitkov in oživljanja starega
mestnega jedra tudi sodelovanje institucij društev in posameznikov v lokalnem okolju in
druženje obiskovalcev v prijetnem zelenem mestnem parku.

nazaj

Novomeški abonma 2015 

MAD4Jazz KC Janeza
Trdine

PROGRAM

Novomeški abonma 2015 
Plesni studio Novo mesto
KC Janeza Trdine

PROGRAM

Seviqc Brežice 2015
Voces Suaves CH
Ommage a Cipriano de
Rore moteti in madrigali
ob 500letnici rojstva
grad

11.11.15 Brestanica Grad

Rajhenburg ob 19 30 Voces Suaves
CH Ommage a Cipriano de Rore

moteti in...

Jazzinty abonma 2015
Jarrod Lawson KC Janeza
Trdine

Petek 6. november 2015 20.30
Trdinova dvorana KCJT

Jazzinty abonma 2015
Sharp 6 KC Janeza Trdine

Petek 16. oktober 2015 20.30
jazz oder KCJT

Novomeški abonma 2015 
Komorni orkester GŠ
Marjana Kozine KC
Janeza Trdine

PROGRAM

zadnji komentarji najbolj brano

DL Kot bi slepemu dali
vozniško dovoljenje čigavi
so gozdni plodovi
10.6.2015

Kam so izginile klopice z

Župančičevega
sprehajališča
10.6.2015

Dan grmenja in vonj po
bencinu izpod ženskih rok
motorje je pral pa bodoči
ženin
10.6.2015

Mister Slovenije 2015 je
Matjaž Lesjak Dolenjci
tokrat le v spremljevalnem
programu
10.6.2015

Ko so jih pogasili so jih
pogostili
10.6.2015

FOTO Nova šola in vrtec v Zagradcu
ana Kakorkoli obrnemo je bila cerkev...

Bela krajina do konca leta trajnostno...
metulj Manj kot 1 km stran od Metlike še...

NMP Trebnje ne damo
Jan Kaj ni dovolj da ostane reševalno...

Za Lenartovo smrt 6 let in 7 mesecev zap...
marko pa vi niste normalni... ne poznam...

V Metliki zopet S pesnikom na sladoled
poštena igra Jožica in Toni kje so pa druge...

Več komentarjev

Klik tukaj bralec Dolenjca

Naročite PIN kodo
Ste naročnik
Izpolnite obrazec za brezplačen dostop do tiskane
izdaje Dolenjskega lista na spletu

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Strinjam se Več o piškotkih
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Ura slovenščine, naravoslovna učilnicaOŠ Jurija Dalmatina

SPLETNI ČLANEK

http://www.dolenjskilist.si/2015/06/11/136097/napovedniki/prireditve/Ura_slovenscine_naravoslovna_ucilnicaOS_Jurija_Dalmatina/
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Brez ustrezne podpore Dnevom šteti dnevi

SLAVKO PODBREŽNIK

V ponedeljek so Aleš Šteger, programski
vodja festivala, Anja Kovač, producentka

, in Dušan Dovč iz Zavoda za
sodobno umetnost SCCA iz Ljubljane
v ptujski kavarni MuziKafe predstavili

poudarke programa 19. festivala
Dnevi poezije in vina. Z nastopom

prvega se je v marsičem ponovila tiskovna

konferenca Mladena Delina
izpred tedna dni. Šteger je namreč
predstavil težek položaj , v katerem
so se znašli ob drugih festivalih tudi
Dnevi poezije in vina: " Vemo , da smo
v povolilnem času v neki novi fazi , v
kateri se stvari postavljajo na novo.
Želel bi si, da bi vse politične moči v
mestu prepoznale pomen kulture in
umetnosti tudi v ekonomskem, povezovalnem

in ustvarjalnem smislu ,
dajanja nekih pozitivnih impulzov
za vse , ki tukaj živimo, in za vse , ki na
Ptuju prepoznavajo neko zanimivo
kulturno in turistično destinacijo. A
doslej se Ptuj ni znal najbolj posrečeno

Kljub finančni stiski
letošnji program Dnevov
poezije in vina , ki ga bo
zadnji teden avgusta gostil
Ptuj , ne bo nič šibkejši,
a če vlada, občina in
gospodarstvo ne bodo
opravili svojega dela posla,

lahko festival tudi ugasne

posrečeno
odzvati na pobude po povezovanju

festivalov, nadgradnji in profesionalizaciji

kulturnega dogajanja. Ptuj je
v zadnjih letih živel v ustvarjalnem
zanosu. To se je najbolj izražalo v poletnih

festivalih. Ko enkrat zanos popusti
in začnejo procesi teči navzdol , jih

je zelo težkoponovno obrniti navzgor.
Zato poziv odločevalcem v mestu, da
še enkrat premislijo, kaj te kulturne
vsebine dajejo mestu in kako jim slediti

s profesionalizacijo vseh drugih
dejavnosti , ki zaokrožujejo kulturno

ponudbo mesta. Ne gre zgolj za to,

koliko denarja prejema kateri festival ,
ampak to, ali so ti dejavniki vzpostavljeni

in ali delujejo v harmoniji."

Čeprav gre za evropsko referenčen
festival, se Dnevi iz leta v leto soočajo

s precejšnjo finančno stisko. MOP
nameni festivalu 20.000 evrov, Javna
agencija za knjigo 35.000. Ob teh so
še manjši podporniki, predvsem tuje
kulturne ustanove, ki pa omogočajo
le skromno preživetje. Lokalna okolica

da je izjemno neodzivna , tako

da je zelo težko priti do kakršnihkoli
sponzorskih ali donatorskih sredstev,

bodisi finančnih bodisi v materialu
in storitvah: " Dnevi letos dejansko

dihajo na škrge. Razmere so alarmantne.
V prihodnje bodo država, MOP in

gospodarstvo morali prepoznati kvalitetne

projekte in jim omogočiti neko
dostojno življenje. Če se to ne zgodi,
ne le da ti ne morejo rasti , ampak ne
morejo niti ponoviti svojih uspehov.
Zato apel tem, da podprejo našega in
druge uspešne festivalske projekte v
tem smislu , da bodo ti vodili k profesionalizaciji

delovanja. Če se to ne bo
zgodilo, se te zgodbe ne bodo dobro
končale!"

Poezija v nizozemskem jeziku
S čim bo postregel letošnji festival?

Začel se bo v soboto, 22. avgusta , s štiridnevno

nizozemsko-slovensko prevajalsko

delavnico. Na tradicionalnih
Večerih pred Dnevi 25. avgusta bo postregel

s pisanim dogajanjem po vsej
Sloveniji pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji.

Program se bo zgostil med 26.
in 29. avgustom, ko se selijo na Ptuj.
Tokrat bo festival prvič del pesniške
platforme Versopolis. Na osrednjem
prizorišču poleg nenadomestljivih
velikih večernih pesniških branj in
koncertov, okroglih miz in drugega
programa prvič pripravljajo sklop dogodkov

s petimi perspektivnimi avtorji

platforme Versopolis in več novih
zasebnih branj na doslej še neodkritih
lokacijah na Ptuju.

Knjižica festivalskih gostov
V fokusu bo sodobna poezija v nizozemskem

jeziku , ki jo bodo na festivalu

in prevajalski delavnici zastopali
štirje pesniki iz Belgije inNizozemske.
Letošnja častna gosta bosta Milan Dekleva

kotdomačin in ameriška pesnica
C. D. Wrightkot tuja častna gostja. Slednji

bodo izdali prvo pesniško zbirko v
slovenskem jeziku v knjižni obliki. Kot
odmev lanskega švedskega fokusa bo
izšla tudi antologija sodobne švedske
poezije in dvojezična knjižica s poezijo

vseh festivalskih pesniških gostov.
Vinski program pod okriljem vinskega

publicista Jožeta Rozmana in
Staše Cafuta Trček se bo letos nadaljeval

s Hudimi pokušnjami! in " vinskim
oltarjem" na Vrazovem trgu, novost pa
bo Huda pokušnja! , ki bo ljubitelje poezije

poezije

invina popeljala po skritih poteh
ptujskega podzemlja. Letos prvič gostijo

tudi vinarje iz tujine : ena od
poti bo namenjena degustiranju vin
iz Gruzije , zibelke svetovnega vinarstva

z 8000-letno tradicijo. Pestro bo

tudi na vizualnem področju, kjer bo
v okviru festivala kar nekaj razstav.
Osrednjo pripravlja Zavod za sodobno
umetnost SCCA Ljubljana , iskala bo
sinergije med likovnim in besednim
umetniškim izrazom.
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Častna gosta bosta
Milan Dekleva in
ameriška pesnica
C. D. Wright

Ptuj, prestolnica poezije
Versopolis je stičišče enajstih pomembnih evropskih pesniških festivalov.
Namen projekta je spodbujanje mobilnosti perspektivnih evropskih pesnikov

iz različnih držav, večanje števila njihovih prevedenih del, dostopnosti
poezije in vključevanje že obstoječega in novega občinstva v kreativni

proces. Ptuj v tem projektu nastopa kot evropska prestolnica poezije. "Dnevi
poezije in vina ter z njimi Ptuj so dobili ta častni naziv biti nosilec ene izmed
evropskih kulturnih platform. To so največji programi znotraj programov
Kreativne Evrope. Založba Beletrina ,organizatorica Dnevov poezije in vina,
je torej vodilni partner evropske pesniške platforme Versopolis, ki združuje
letos enajst in naslednje leto trinajst uveljavljenih evropskih pesniških festivalov.

Na ta način smo eni izmed tistih , ki v evropskem prostoru odločilno
postavljamo kulturne smernice. To počnemo s Ptuja in škoda bi bilo, da ne
bi dobili ustrezne podpore ," je pojasnil Aleš Šteger.

Potreben je koordinator
Miran Senčar , župan MOP, pravi , da se zaveda težke finančne situacije, v kateri so
se znašli festivali: " Dejstvo je, da se je v MOP v preteklih letih skoraj vse vlagalo
v zidovje , skoraj nič v vsebino, še manj pa v kadre, ki bi te vsebine poganjali.
Na žalost tega ni mogoče spremeniti v enem letu. Kljub rezanju stroškov na
vseh področjih smo se v MO Ptuj odločili , da festivale pustimo finančno neprizadete

in jim namenimo še nekaj dodatnih sredstev. Tudi na tem področju
se kaže , da je potreben koordinator dela, ki mora skrbeti tudi za iskanje

drugih finančnih virov. Festivalom pomagamo z javnimi deli , cenejšimi ali
brezplačnimi uslugami in storitvami naših javnih podjetij in zavodov.V MOP
bomo tudi v bodoče po najboljših močeh finančno indrugače podpirali poletno

festivalsko dogajanje, ki je postalo tudi pomemben turistični produkt."

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=04df105a-9fc0-4576-9800-c5786e8ea223209711536
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V kavarni MuziKafe : Dušan Dovč , Aleš Šteger in Anja Kovač (Slavko Podbrežnik )
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Ura slovenščine naravoslovna učilnica OŠ Jurija Dalmatina Krško

11.6.2015 17 00
Vabljeni

O poletnih večerih

Z organizacijo poletnih večerov so pričeli na Javnem skladu za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Krško. Kmalu se je organizaciji
teh večerov pridružila Valvasorjeva knjižnica Krško in nato še Krajevna skupnost mesta Krško. Prireditve ki v okviru poletnih večerov
potekajo že enajsto leto so literarno glasbeno plesno in ljudsko obarvane pomenijo pa dragocen prispevek k oživitvi starega
mestnega jedra Krškega v katerem se odvija večina prireditev. Občasno pa je prizorišče dogajanja tudi v Spominskem parku Jurija
Dalmatina na Vidmu.

Poletni večeri za knjižnico pomenijo tudi promocijo bralne kulture zato je vsako leto nekaj večerov literarno obarvanih dva sta že kar
tradicionalna  večer pred Dnevi poezije in vina ter pogovor z nagrajencem Delove nagrade kresnik. Na ostalih poletnih večerih pa so
nastopajoči z različnih področij umetnosti. K sodelovanju radi povabimo tako ustvarjalce iz lokalnega okolja kot ustvarjalce od drugod.

Z veseljem pa se vabilu za sodelovanje pri pripravi večerov odzovejo tudi različna društva šole institucije založbe in ostali. Ker se
nahajamo v vinorodnem okolju imamo vsako leto tudi vinarja poletnih večerov in letos je to Vinska klet Pirc.

V teh desetih letih se je v okviru poletnih večerov zvrstilo preko 50 dogodkov. Na leto pripravimo običajno šest poletnih večerov ki so
dobro obiskani saj na leto beležimo okoli 500 obiskovalcev.

Pomembno dejstvo poletnih večerov pa sta poleg umetniških užitkov in oživljanja starega mestnega jedra tudi sodelovanje institucij
društev in posameznikov v lokalnem okolju in druženje obiskovalcev v prijetnem zelenem mestnem parku.

nazaj

Komentiraj prispevek

Vaš komentar

Izračunajte vsoto dve in šest

Na Velikem Slatniku namenu
predali kanalizacijo in vodovod
11.6.2015

V Šentjerneju spet dober odziv
11.6.2015

Kresna noč bo tudi letos
pestra
11.6.2015

Padla s češnje ob vikendu
pogorela lopa
11.6.2015

Danes brez elektrike
11.6.2015

Zadnji komentarji
Najbolj brano
Vonj po bencinu izpod ženskih rok motorje...
lujzek Fejst punce...

S kolesi iz Krškega v Nerezine
uredo Ah seveda ja tako bo prav. Smo...

Vaše fotke Malo z zamudo  Dan mladosti
alenka ...ni kaj za dodat

Sezona turističnih vodenj v mestu Brežice v...
Leon Šuštaršič Iskrena čestitka Zavodu za podjetni...

Vaše fotke Krvodajalci v Prilozju
dajdam Goran....lepo je bilo da te nibilo...

Več komentarjev

Vaše fotke Krvodajalci v Prilozju
pon 8.6.2015

Pomagajmo Tomažu Novini
tor 9.6.2015

Petra Majdič v Šmarjeških Toplicah
ned 7.6.2015

DL Gledali starine odnesli denar
ned 7.6.2015

Vaše fotke Malo z zamudo  Dan mladosti
tor 9.6.2015

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Strinjam se Več o piškotkih

TO SOBOTO NA ŠENTJERNEJSKEM SEJMU KOBILARNA HOSTA Z LIPICANCI...NASTOPILA BO TUDI KLAPA JADRANSKI MAESTRALI. VABLJENI
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Povej naprej

Domov Kultura Poletni večeri v parku Krško junij 2015

Poletni večeri v parku Krško
junij 2015

Objavljeno 11 40 11.06.2015 Avtor ePosavje

Z organizacijo poletnih večerov so pričeli na Javnem
skladu za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Krško.
Kmalu se je organizaciji teh večerov pridružila
Valvasorjeva knjižnica Krško in nato še Krajevna

skupnost mesta Krško.

O poletnih večerih
Prireditve ki v okviru poletnih večerov potekajo že enajsto leto so literarno glasbeno plesno in ljudsko
obarvane pomenijo pa dragocen prispevek k oživitvi starega mestnega jedra Krškega v katerem se odvija
večina prireditev. Občasno pa je prizorišče dogajanja tudi v Spominskem parku Jurija Dalmatina na Vidmu.

Poletni večeri za knjižnico pomenijo tudi promocijo bralne kulture zato je vsako leto nekaj večerov literarno
obarvanih dva sta že kar tradicionalna  večer pred Dnevi poezije in vina ter pogovor z nagrajencem
Delove nagrade kresnik. Na ostalih poletnih večerih pa so nastopajoči z različnih področij umetnosti. K

sodelovanju radi povabimo tako ustvarjalce iz lokalnega okolja kot ustvarjalce od drugod. Z veseljem pa se

vabilu za sodelovanje pri pripravi večerov odzovejo tudi različna društva šole institucije založbe in ostali.

Ker se nahajamo v vinorodnem okolju imamo vsako leto tudi vinarja poletnih večerov in letos je to Vinska

klet Pirc. V teh desetih letih se je v okviru poletnih večerov zvrstilo preko 50 dogodkov. Na leto pripravimo
običajno šest poletnih večerov ki so dobro obiskani saj na leto beležimo okoli 500 obiskovalcev.

Pomembno dejstvo poletnih večerov pa sta poleg umetniških užitkov in oživljanja starega mestnega jedra

Še več novic iz Posavja

Igranje je moja sprostitev
koncert Viktorije Hruševar

25 let Ljudskih pevcev Boštanj in
29. šinjekadija

Regijsko Linhartovo srečanje v

Foto arhiv ePosavje

Oglas

DOMOV Gospodarstvo Kultura Ostale novice Šport Kronika Zabava Zanimivosti ePosavje NAPOVEDNIK
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Poletni večeri v parku (Krško, junij 2015)

ePosavje

SPLETNI ČLANEK

http://www.eposavje.com/kultura/21678-poletni-veceri-v-parku-2015.html
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Gledališka predstava
Družinski sinopsis 12.6. MC

MePZ Koprivnica na Zlatni
lipi Tuhlja

Srečanje pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž

Najava festivala Sevicq
Brežice 2015
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Gospodarstvo v Posavju

344Všeč mi jeVšeč mi je

Vaše ime

Vaš epoštni naslov

Dodaj komentar

Všeč 0Všeč mi jeVšeč mi je

Oglasna mreža ePosavje.com  059064200 info eposavje.com

tudi sodelovanje institucij društev in posameznikov v lokalnem okolju in druženje obiskovalcev v prijetnem
zelenem mestnem parku.

Valvasorjeva knjižnica Krško

Podpiraš posavsko kulturo Stisni Všeč mi je in se nam pridruži

Kultura v Posavju
320Všeč mi jeVšeč mi je

Hude fore
Poglejte hude fore in smešne
videozapise še preden jih objavijo
drugi slovenski internetni mediji
www.hudefore.si

Imaš tablico ali bralnik
Berite slovenske knjige na svojih
tablicah in bralnikih po neverjetnih
cenah. Super ponudba
elektronskeknjige.si

Barve laki
Prenavljate stanovanje Iščete
pravi nasvet katere barve
uporabiti Obiščite nas
barvelaki.si

Zadnje iz kategorije

Komentarji 0

Vabljeni k sodelovanju

Skupaj komentarjev Prikazanih

Povej svoje mnenje

Uredništvo spletnega mesta ePosavje.com ne odgovarja za vsebino objavljenih komentarjev.
Pridržujemo si pravico do zavrnitve objave oddanega komentarja. Objava oglasnih sporočil ni dovoljena.

Prosimo za strpno debato

Prepišite črke in številke s spodnje slike

Sevnici

Zaključni klavirski koncert  Tea
Jeličić FOTOGRAFIJE

Kdor poje rad v srcu je bogat
Brunk 14. junij

KAJ SMO KLIKALI POSAVCI

Brežiški telovadci na Pokalu
Slovenije FOTO

12urni izziv na Grmado. Si upaš
VEČ INFORMACIJ

KRŠKI NOGOMETAŠI SO PRVAKI 2.
SNL foto video

Za ohranitev terenskega zdravnika
v Brežicah

Prijavi se na enovice

Vpišite vaš elektronski naslov in stisnite Prijava.

Prijava
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Ptujski festivali - dolgčas ne bo
ne turistom niti domačinom

Kaj nas čaka v letošnjem poletju

v zvezi z vremenom, vam
ne bo znal povedati nihče, pa
če se ima za še tako velikega

vremenarja. Nekaj pa vam
glede poletja lahko povemo:
tudi če ostanete doma in ne

greste nikamor na dopust, v

Ptuju vam ne bo dolgčas. Za
to so poskrbeli organizatorji
številnih poletnih prireditev.
Ni nam uspelo dobiti pregleda

celotnega dogajanja v

Spodnjem Podravju, a že to,

kar vam bomo predstavili v
nadaljevanju, bo od vas zahtevalo

veliko energije, a se
vam je bo veliko več povrnilo

ob spremljanju dogajanja.

Gledališke Zvezde
pod zvezdami
V ptujsko poletno festivalsko
življenje se je letos vključilo
tudi Mestno gledališče Ptuj z

organizacijo festivala Zvezde

pod zvezdami. Trajal bo od 19.

junija do 5. julija, na njem pa
se bo zvrstila kopica prekrasnih

dogodkov, je prepričan
direktor MGP Peter Srpčič.
Izpostavil je pesniška nastopa

Admirala Mahiča, enega
najpomembnejših sodobnih

bosanskohercegovskih
pesnikov, in zvezde stalnice
ptujskega dogajanja Svetlane
Makarovič, na ogled pa bo niz
odličnih gledaliških predstav.

Samo Strelec se s svojo ekipo pripravlja na premiera iLutke v turniškem gradu.

72

Ptujski festivali- dolgčas ne bo ne turistom niti domačinom

POROČILO

GREMO NA POČITNICE - priloga Štajerskega tednika
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Admiral Mahič, legenda bosanskohercegovske poezije, na tiskovni
konferenci festivala Zvezde pod zvezdami

»Obiskovalci bodo lahko užili

tisto, kar je ptujska kultura,

saj bomo za razliko od drugih
festivalov, ki v bistvu uvažajo
kulturo in nam jo na Ptuju prodajajo,

mi predstavili tisto, kar

je ptujsko in s čimer se lahko

ponašamo, tisto najboljše, kar
so ustvarili naše gledališče in
naši koprodukcijski partnerji
v zadnjih sezonah. Predstavili

bomo resnične zvezde,

jih postavili pod zvezde - in

upam, da boste tudi vi tam.
Vsi tisti, ki so meščani nekega

mesta, bi morali na neki
način živeti meščansko kultu¬

ro in pomemben del meščanske
kulture je tudi srečevanje

v gledališču, je povedal Srpčič.

In kaj vse ponuja novi festival?

Sedem gledaliških predstav:

iLutka (premierno).
Mali priročnik biznisa, Gajaš,

arestant. Mrtvec pride po
ljubico. Ne daj se, Kim, Najstarejša

obrt in stand up z

Matjažem Javšnikom, predstavo

Rdeča kapica za otroke,

in kot je bilo že omenjeno,
dva pesniška večera. Enajst
festivalskih večerov torej s

štirinajstimi dogodki.
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Kabinet čudes 13.
festivala Art Stays
Trinajsti festival sodobne
umetnosti v Ptuj vabi na svoje

dogajanje med 10. in 18.

julijem, razstave, ki jih bodo
pripravili v okviru festivala,
pa bodo na ogled do 1. septembra.

Poletni festival sodobne umetnostiART

STAYS že vse od
leta 2003 polni ptujske galerije,

trge in druge kotičke

z umetnostjo. Organizira
ga KUD Art Stays, katerega
predsednik je Vlado Forbici,
umetniški vodja Jernej Forbici,

kreativni vodja pa Marika

Vicari. Do danes je gostil
že več kot 500 umetnikov.
Letos, trinajstič, se vrača s

programom, polnim novih
dogodkov in vključuje projekte,

ki orisujejo trenutno stanje
v svetu sodobne, predvsem
likovne umetnosti. Poimenovali

so ga VVunderkammer /
Kabinet čudes. Gostil bo več
kot 80 umetnikov iz več kot
20 držav in predstavil vse zvrsti

sodobne umetnosti, od
slikarstva, kiparstva, fotografije,

videa, instalacij do
performansov

in intermedijskih
projektov.
Ponudil bo razstave v praktično

vseh ptujskih galerijah
in razstaviščih, umetniška
dela pa bo popeljal tudi
v okoliške galerije. Veliko
mednarodnih umetnikov bo
ustvarjalo v ptujskih ateljejih.

Na Slovenskem trgu bo
glavni oder, kjer se bodo
vsak dan zvrstili raznoliki dogodki;

Mestni trg bo gostil
cirkus, ulice bodo v večernih

urah popestrili glasbeniki
z odri na kolesih, manjkala

pa ne bodo niti majhna kulinarična

in enološka čudesa.
V Mestnem kinu bo potekal
ciklus ART STAYS KINO z
vrsto dokumentarcev in filmov

o umetnikih, povezanih
s čudesi, v jutranjih urah pa
bodo likovne delavnice za
otroke in najstnike.

BaRock v Dornavi
obljublja poslastice
Na dvorišču baročnega dvorca

v Dornavi bomo v okviru
festivala BaRock med 14. in
18. julijem tudi letos uživali
ob kakovostnih slovenskih

glasbenikih, za smeh pa bodo
poskrbeli vedno odlični člani
KUD Reporter Milan.
Festival bodo torek, 14. julija,
odprli s kantavtorskim koncertom

Rudija Bučarja in Tadeja

Vesenjaka. Dan zatem,
15. julij, bo rezerviran za Ota
Pestnerja in koncert "Tribute

to Elvis Presley" 16. julija
bomo lahko uživali v duetu
dveh izjemnih ženskih vokalov

- Anike Horvat in Severe

Gjurin. V petek, 17. julija, nas
bo ponovno nasmejala gledališka

skupina KUD Reporter
Milan s svojo najuspešnejšo
predstavo Ona, bivši in Džoni.

Zaključek festivalskega potovanja

bo v soboto, 18. julija,
z akustičnim koncertom

zasavske skupine Orlek, ki

praznuje petindvajsetletnico
delovanja.
"Glasbeni festival BaRock bo
tudi letos postregel s široko
zasnovano ponudbo slovenskih

glasbenikov in umetnikov.

Prepričani smo, da bo

publika s tako kakovostnega
programa na čarobni lokaciji
najlepšega baročnega dvorca

v Sloveniji odnesla pozi¬

tivne vtise, kar je tudi za nas
največja nagrada, je povedal
organizator BaRocka Stanislav

Ciglar iz društva Vedomec.

Arsanin festival
sedmič - in zadnjič?
Sedmi mednarodni poletni
glasbeni festival Arsana bo
potekal devet dni, med 23. in
31. julijem, ponujal pa bo več
kot 60 dogodkov ter več kot
200 umetnikov, ki se bodo
predstavili na notranjih in zunanjih

prizoriščih starega mestnega

jedra. Organizatorji so
poskušali zajeti vsa bolj ali
manj znana ptujska prizorišča

- od slavnostne dvorane
na gradu preko različnih klub¬
skih prostorov do mestnih
ulic in trgov; glavno prizorišče

pa še zmeraj ostaja dvorišče

minoritskega samostana.
Festival ostaja v stilih klasične,

džezovske in etno vokalne

in instrumentalne glasbe,
tudi rahlo popularne. Z lanskimi

gosti New York Voices so
se prebili na svetovni zemljevid

festivalov, kar pomeni,
da bodo poslej lažje privabili
-svetovne zvezde, saj ti ne gredo

kamorkoli, ker imajo ustaljene

odre rezervirane že za

več let vnaprej. »Odslej želimo

v Ptuj vsako leto privabiti
vsaj eno veliko ime. Letos

je to ameriška vokalna a cappella

skupina Take 6, 10kratni

grammyjevi nagrajenci, ki
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Adi Smolar na lanskoletnem BaRocku
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bodo nastopili 26. julija, je
ponosno povedal direktor festivala

Arsana Mladen Delin.

Poleg njih bomo na ptujskih
prizoriščih spremljali povečini

nastope slovenskih umetnikov,

na osrednjem odru
Boruta Zagoranskega v nekoč

že izvedeni Tango Story
(takrat s Štefanom Milenkovičem)

ter Nuško Drašček,

Rudija Bučarja s Frčafelami
in Tinkaro Kovač, ansambel
Manouche, skupino Oueen
Tribute Band, Gala Gjurina s

Temno godbo in gosti, klapo
Šufit, kubansko skupino Estudiantina

Ensemble in zadnji
večer še Kataleno.

»Kljub vsako letu manjšemu
proračunu se festival nenehno

širi - letos s pravim Otroškim

festivalom z več kot 30
dogodki, pa skoraj brez pravega

proračuna, saj bodo
mentorji delali brezplačno.
čeprav gre za profesionalce.
Otroški festival namreč sam
ni mogel zaživeti, pa smo ga
vzeli pod svoje okrilje, je pojasnil

Mladen Delin in nadaljeval

nič kaj lepo zgodbo o

premalo denarja za Arsanin
festival: »Festival se je širil, finančno

pa smo ostali v letu
2010. Začeli smo s sedemdnevnim

festivalom z enim
dogodkom na dan, danes
jih je vsak dan po 15. Takrat
smo delali trije, danes nas je
vsak festivalski dan 30. Pa ni
nihče zaposlen za to, da dela
festival, ker ni denarja. Tako
več ne bo šlo naprej. Festivali
in druge poletne prireditve

so glavna promocija mesta:
od Dobrot slovenskih kmetij,

Kina brez stropa, grajskih
iger, rimskih iger - to je neverjetna

promocija mesta.

Saj res, da imamo veliki festival

v Ljubljani pa Lent v Ma

riboru, a tako številnih malih,
a prodornih prireditev in festivalov

nima nihče v Sloveniji.
Moram poudariti, da letošnji
festival v takem obsegu in ob
takih pogojih delamo zadnjič.
Delali smo v nemogočih razmerah.

Sedem let so ljudje
delali za festival brezplačno
in tega jim je dovolj. Cel festival

delamo brez sredstev, saj
jih dobimo na osnovi razpisov
po izvedbi prireditev, šele oktobra.

Nismo edini v državi s

težavami, a so eni propadli.
Mi ne želimo biti med njimi.

Kino brez stropa
letos s stropom
V okviru lanskoletnega Kina
brez stropa je projekcije na
dvorišču ptujskega gradu in
v Mestnem kinu Ptuj obiskalo
več kot 3. 000 gledalcev. Letos

bodo gledalci filmski jagodni

izbor pretekle sezone
gledali nekoliko drugače. Za¬

radi varčevanja in okrnjene
kadrovske realnosti se tokrat
ne bodo družili na prostem,
temveč kar v domači hiši - v
Mestnem kinu.

Da filmofilov ne prikrajšajo
za brezplačen ogled filmskih

delikates - pa tudi, da jih
navdušijo nad z zgodovino
bogatim kinom, ki vse leto
z odprtimi rokami sprejema
gledalce na Cvetkovem trgu
- bodo tudi letos pripravili
program, sestavljen iz nepo

zabnih filmov, dogodkov za
otroke (Kino vrtiček), posebne

projekcije za mlade starše

(Z dojenčkom v kino) in
še kakšnega presenečenja.
Organizator, CID Ptuj, gledalce

vabi, da se jim pridružijo
na brezplačnih projekcijah v
Kinu s stropom 2015 med 3.

in 9. avgustom, izkusijo svoj
Mestni kino Ptuj in se naužijejo

filmskih poslastic.

Tudi Dnevi poezije
in vina zahtevajo
profesionalizacijo
Dnevi poezije in vina bodo
tudi letos zadnji teden avgusta

- od 25. do 29. - Ptuj zavili
v verze. Tokrat prvič kot del

pesniške platforme Versopolis,
stičišča enajstih pomembnih

evropskih pesniških
festivalov, ki spodbuja mobilnost

perspektivnih evropskih
pesnikov iz različnih držav,
veča število njihovih prevedenih

del in dostopnost poezije
na splošno ter vključuje že

obstoječe in novo občinstvo
v kreativni proces.
Festival, ki se bo s štiridnevno
flamskoslovensko prevajalsko

delavnico začel v soboto,
22. avgusta, bo letos postregel

s pisanim dogajanjem po
vsej Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem

in v Avstriji na tradicionalnih

Večerih pred Dnevi
25. avgusta ter z zgoščenim

festivalskim programom med
26. in 29. avgustom v Ptuju.

Na osrednjem prizorišču
poleg nenadomestljivih velikih

večernih pesniških branj
in koncertov, okroglih miz in

drugega programa prvič pripravljamo

tudi sklop dogodkov
s petimi perspektivnimi

avtorji platforme Versopolis
in več novih zasebnih branj
na doslej še neodkritih zasebnih

lokacijah na Ptuju.
V fokusu bo sodobna poezija

v nizozemskem jeziku, ki

jo bodo na festivalu in
prevajalski

delavnici pred tem
zastopali štirje pesniki iz Belgije

in Nizozemske, letošnja
častna gosta pa bosta Milan
Dekleva kot domači in ameriška

pesnica C. D. Wright kot
tuja častna gostja, ki ji bo ob
tej priložnosti izšla prva pesniška

zbirka v slovenskem
jeziku v knjižni obliki. Kot odmev

lanskega švedskega fokusa

bo izšla tudi antologija
sodobne švedske poezije in
seveda dvojezične knjižice s

poezijo vseh festivalskih pesniških

gostov, je Dneve po
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ezije na tiskovni konferenci
predstavil Aleš Šteger. Ob
tem je podobno kot pred tednom

dni Mladen Delin iz
Arsane poudaril, da so ptujski

festivali kakovostno in
vsebinsko tako zrasli, da jih
bodo mestne oblasti prisiljene

profesionalizirati, saj
se bo v nasprotnem primeru
trend kakovostne rasti zaobrnil.

Ko pa začne nekaj drseti
navzdol, je tisto težko spet

spraviti v zaželeno smer, navzgor.

In koga bo poleg obeh častnih

gostov Ptuj na Dnevih
poezije še gostil? Pridejo Luis
Chaves (Kostarika), Volha Hapejeva

(Bulgarija), Silke Scheuermann

(Nemčija), Mary Jo
Bang (ZDA), Azad Ziya Eren
(Turčija), Monica Pavani (Italija),

Judith Nika Pfeifer (Avstrija),

Marjan Strojan (Slovenija)
in Amarjit Chandan (Indija).

V nizozemskobelgijskem fokusu

bosta Nizozemca Hester

Knibbe in Jan Baeke ter
Belgijca Štefan Hertmans in
Maud Vanhauwaert, pesniki
iz Versopolisovega kroga pa
bodo Poljakinja Justyna Bargielska,

Litvanec Vytautas
Stankus, Makedonec Gjoko
Zdraveski, Šved Par Hansson
in Hrvat Ivan Šamija.
Pa veliko užitkov na tej velikanski

množici dogodkov!

Mladen Delin, direktor festivala Arsana: »Po sedmih letih je ljudem
dovolj dela zastonj!«

Letos kino ne bo brez stropa.

spet vrniti v pravo smer. Zato je profesionalizacija vseh ptujskih
festivalov nujna!«
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Ptuj - kulturnozgodovinski biser
nacionalnega pomena
Ptuj - najstarejše dokumentirano mesto na
Slovenskem očara vsakega, ki ga obišče.
Nad mestom se vzpenja mogočna grajska
utrdba, v kateri je eden najbolj obiskanih
slovenskih muzejev. Z njene leve se v nebo
vzpenja čudovit nekdanji dominikanski samostan,

ki ponuja čudovito infrastrukturo za
izvedbo kongresov in poslovnih konferenc.
V njem bodo organizirali tudi vrhunske kulturne

dogodke. Središče starega mestnega
jedra Ptuja je Slovenski trg, kjer nam najprej
pade v oči mestni stolp. Tik ob stolpu stoji

zanimiv Orfejev spomenik iz 2. stoletja, v
bližini pa še cerkev sv. Jurija. Na desni strani
starega mestnega jedra je prenovljeni minoritski

samostan, ki je še danes izjemno pomembno

duhovno središče našega mesta.
Mesto se ponaša z izjemno etnografsko dediščino,

ki ji kraljujejo kurenti kot prinašalci
vsega dobrega. Tradicija srednjeveških letnih
sejmov vsako leto oživi na jurjevo (23. 4. ožbaltovo

(5.
8. in katarinino (25. 11). Na Ptuju

poteka vsako leto v maju največji kulinarični
festival na Slovenskem, imenovan Dobrote
slovenskih kmetij. Ne gre pa pozabiti najstarejše

vinske kleti z vinskim letnikom iz leta
1917, ki je danes znana pod blagovno znamko

Pullus.
V neposredni bližini starega mestnega jedra,
le streljaj čez vihravo reko Dravo, so ptujske
terme, ki so vir zdravja in sprostitve ter odlična

priložnost za aktivno preživljanje prostega
časa. Spokojno, pa vseeno aktivno doživljanje
čudovite narave vas čaka na igrišču za golf.

od koder se ponujajo tudi prelepi pogledi na

Ptuj in njegov grad. Izjemna vodna površina
Ptujskega jezera nam skozi celotno poletje
ponuja športne in rekreacijske užitke ter številne

prireditve na vodi in ob njej. Mesto in
okolica ponujata številne možnosti rekreacije
in sprostitve. Ljubiteljem narave je na voljo veliko

sprehajalnih in pohodniških poti ter kolesarskih

stez.

V poletnih mesecih se v starem mestnem jedru

prirejajo številni kulturni dogodki. V drugi
polovici julija bomo ponovno gostili izjemen
poletni glasbeni festival Arsana, ki se konča
z občinskim praznikom. Živahno mednarodno
umetniško okolje poleti ustvarja Mednarodni
festival sodobne umetnosti Art Stays, ljubitelji
literature in vina se družijo v drugi polovici avgusta,

ko mesto zaživi v Dnevih poezije in vina
ter postane središče sveta pesniške ustvarjalnosti.

Konec avgusta ponovno prirejamo znamenite

rimske igre, kjer bo poskrbljeno za
hedonizem. V avgustu že več kot 45 let ljubitelje

domačih viž vabi tudi Festival narodnozabavne

glasbe. Jesenske mesece zaznamuje
trgatev mladike najstarejše trte na ptujskem
gradu in trgatev v mestnem vinogradu. Tradicionalno

martinovanje nam bo napolnilo brbončice

z novim vinskim letnikom. Aktivno ali
bolj lagodno - nepozabno doživetje je v »zakladnici

tisočletij« zagotovljeno. Ptujčani živimo

v svojevrstnem kulturnem nadstandardu,
naše življenjsko okolje prevevata duh in dediščina

tisočletij, vse to pa z veseljem in gostoljubno

delimo z vsemi, ki nas obiščejo, da bi
začutili, odkrili in užili bogastvo lepot in dobrot

starodavnega mesta ob Dravi.
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Ptuj- kulturnozgodovinski biser nacionalnega pomena

OGLAS

GREMO NA POČITNICE - priloga Štajerskega tednika

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=34d91f38-bbc0-4e23-ac6f-368067b3c313844258820


12.6.2015 GREMO NA POČITNICE - priloga Stran/Termin: 5

SLOVENIJA
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VABLJENI NA PRIREDITVE V LETU 2015
13. 6. 2015 Poli kolesarski maraton
20. 6. 2015 Ptujske grajske igre
27. 6. 2015 Tek partnerskih mest po ulicah starega mestnega jedra
4. 7. 2015 prireditev Dobrodošli doma
10. 7. do 1. 9. 2015 Mednarodni festival umetnosti Art stays
23. 7. do 1. 8. 2015 Glasbeni festival Arsana
31. 7. in 1. 8. 2015 Ptujska noč ob občinskem prazniku
1. 8. 2015 Rancarija
20. do 23. 8. 2015 Rimske igre
26. do 29. 8. 2015 Festival poezije in vina
27. in 28. 8. 2015 Festival narodnozabavne glasbe
2. 9. do 6. 9. 2015 Folklorni kimavčevi večeri
11. 11. 2015 Martinovanje na Ptuju
16. do 31. 12. 2015 božičnonovoletne prireditve Ptujska pravljica s silvestrovanjem
na prostem

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=34d91f38-bbc0-4e23-ac6f-368067b3c313844258820


12.6.2015 GREMO NA POČITNICE - priloga Stran/Termin: 5

SLOVENIJA
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MESTNA OBČINA PTUJ

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=34d91f38-bbc0-4e23-ac6f-368067b3c313844258820


12.6.2015 GREMO NA POČITNICE - priloga Stran/Termin: 5

SLOVENIJA

81

Ptuj
- zakladnica tisočletij,

najstarejše neprekinjeno

poseljeno mesto na Slovenskem,

vam z veseljem pokaže svoje

bogastvo, hkrati pa ponudi

številne dobrote - na krožniku in v kozarcu, za oči, ušeso in dušo Sprehod po starodavnih ulicah, ogled izjemno bogatih muzejskih

zbirk, obisk »ptujskega podzemlja«najstarejše delujoče vinske kleti sprehod ob »ptujskem morju«
-
največjem stolnem jezeru v Sloveniji

ali vožnja po njem. ZA VSAKO STAROST IN ZA VSAK OKUS PTUJ PONUJA TOČNO TISTO, KAR NJEGOVI OBISKOVALCI ŽELIJO!

zakladnica tisočletijthe treasure of miliennia
www.visitptuj. eu

TIC Ptuj
Slovenski trg 5, Ptuj
TIC Ptuj nojdete v središču starega

mestnega jedra, no srednjeveškem trgu.

Skrbijo za promocijo območja z več

tisočletno zgodovino, ki go zaznamujejo

bogastva naravne, kulturne in etnološke

dediščine. Posredujejo pri rezervaciji

prenočišč, organizirojo turistično vodenje

po mestu in nudijo turistom vse potrebne

informacije, povezane s turistično

ponudbo mesta in okolice. V TICu Ptuj je

možno nabaviti tudi turistične spominke

in turistično publikacijo.

www. ptuj. info
www. ptuj. si
email: info@ptuj. info
tel: ++386 2 779 60 11

in ++386 2 771 01 73
faks: ++386 2 771 01 75

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=34d91f38-bbc0-4e23-ac6f-368067b3c313844258820


15.6.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA, VERSOPOLIS

Rim, 15. junija (STA) - V Rimu se bodo nocoj na 14. mednarodnem festivalu Letterature v
sklopu evropske pesniške platforme Versopolis predstavili slovenski pesnici Katja Perat in
Tina Kozin ter pesnik Gašper Bivšek. Na literarnem večeru bodo tudi podrobneje predstavili
platformo Versopolis, po branju slovenskih gostov pa bodo prizorišče zasedli italijanski
pesniki. V rimski Hiši literature bodo nocoj predstavili mednarodno pesniško platformo Verso
polis, ki združuje osrednje evropske pesniške festivale, koordinira pa jo slovenska založba
Beletrina. Po branju Peratove, Kozinove in Bivška se bo osem italijanskih pesnic in
pesnikov s poezijo poklonilo rimskemu pesniku Dariu Bellezziju (1944-1996).V literarno
platformo Versopolis, ki je zaživela decembra, je vključenih 11 evropskih literarnih
festivalov, med njimi tudi festival Letterature, ki v Rimu poteka od 9. do 20. junija. V mreži je
zaenkrat 55 evropskih pesnic in pesnikov, ki bodo v letu 2015 krožili po v platformo
vključenih festivalih in se ustavili tudi na Dnevih poezije in vina, ki bodo v organizaciji
založbe Beletrina na Ptuju potekali med 26. in 29. avgustom.Platforma za poezijo Versopoli
s je nastala z namenom ustvarjanja priložnosti za perspektivne evropske pesnike, saj jim
omogoča uveljavitev tudi izven meja svoje domovine. V naslednjih treh letih se bodo Versop
olisu s svojimi literarnimi festivali pridružile nove članice in s tem novi pesniki in pesnice, so
sporočili iz slovenskega veleposlaništva v Rimu.
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Peratova, Kozinova in Bivšek v Rimu na festivalu Letterature

mce/jb

SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2145846/peratova-kozinova-in-bivsek-v-rimu-na-festivalu-letterature

www.sta.si



15.6.2015 Stran/Termin: 16:15:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: SVET KULTURE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:50 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

MARKO ROZMAN: V Rimu se bodo nocoj na 14. mednarodnem festivalu literature v sklopu
evropske pesniške platforme Versopolis, predstavili slovenski pesniki Katja Perat, Tina
Kozin in Gašper Bivšek. Na literarnem večeru bodo podrobneje predstavili platformo Versop
olis po branju slovenskih gostov pa bodo prizorišče zasedli italijanski pesniki. V literarno
platformo Versopolis, ki je zaživela decembra je sicer vključenih 11 evropskih literarnih
festivalov. V mreži je zaenkrat 55 evropskih pesnic in pesnikov, ki bodo v letu 2015 krožili
po v platformo vključenih festivalih in se ustavili tudi na Dnevih poezije in vina, ki bodo v
organizaciji založbe Beletrina na Ptuju potekali med 26. in 29. avgustom.
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V Rimu se bodo nocoj predstavili slovenski pesniki

/

POROČILO

Radio Slovenija 3



15.6.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Naslovnica UNoviceMnenja Plus Zanimivo

2015 06 15 MED BLOKI KOT NA PLAŽI

Med bloki kot na plaži
torek 16. junij 2015 06 00

Trata sredi mesta na njej blazine in stolčki v senci pa mreža za poležavanje. Takšno vzdušje pričara Knjižnica
pod krošnjami ki se je včeraj že peto leto zapored začela v Novi Gorici na zelenici med Cankarjevo ulico in Ulico
Gradnikove brigade. Konec julija pa bo bralce vabila v Kanalu.

NOVA GORICA I Vseslovenski projekt se je začel pred enajstimi leti letos bodo brali na prostem kar na 18 lokacijah po

Sloveniji od tega jih je osem v prestolnici. Že peto leto branje v senci dreves z bogatim spremljevalnim programom
organizirajo tudi v Novi Gorici in v Kanalu. Vesela sem da otroci ki vidijo knjige pod krošnjami tečejo k njim in prosijo
starše da lahko ostanejo. Pomembno je da že najmlajše nagovarjamo k branjupravi idejna vodja Knjižnice pod

krošnjami Tina Popovič.

V mestu vrtnic na zelenici med Cankarjevo ulico in Ulico Gradnikove brigade je za prijetno bralno vzdušje poskrbel

Mladinski center Nova Gorica pod pokroviteljstvom mestne občine. Mimoidoči se bodo lahko od 15. do 24. junija  vsak
dan med 10. in 20. uro  naužili knjig raznih zvrsti tudi letos bodo v okviru projekta ponujali delavnice za otroke ter

kulturnozabavne dogodke z glasbeniki pisatelji pesniki arhitekti in drugimi strokovnjaki ki bodo v popoldanskih urah

oživili zelenico med bloki. Vrhunec bo 23. junija ko bo na obisku pesnik pisatelj dramatik igralec in prevajalec Andrej
Rozman Roza slovesen zaključek pa 24. junija z glasbeno literarnim nastopom Dana Lična in skupine Big Band

GveriLLaz.

Od 21. julija do 3. avgusta pa bodo knjige listali pod brezo pri OŠ v Kanalu in sicer od ponedeljka do petka od 9. do 20.
ure. Tudi tam bodo branje obogatili z raznimi dogodki s poudarkom na stoletnici soške fronte in 150letnici rojstva
arhitekta Maksa Fabianija ki se mu bodo posvetili tudi v Novi Gorici. Po nekaj uspešnih letih pa ne bo Knjižnice pod

krošnjami v sosednji Gorici saj se dosedanji organizator ni določil za izvedbo. Bo pa letos projekt prvič stopil na

avstrijsko stran. V Šentvidu ob Glini v starem mestu s srednjeveškim obzidjem bodo konec poletja brali v nemškem
italijanskem angleškem in slovenskem jeziku v okviru mednarodnega pesniškega festivala Dnevi poezije in vina.

ALENKA OŽBOT

Povej naprej

NA SPLETU

Pod ničelno točko
Afrodiziak za

fevdalce

NA SPLETU

Močile nas bodo
plohe in nevihte v
četrtek veliki
preobrat

NA SPLETU

Skuterju počila
guma voznik in
otrok padla

NA SPLETU

Cinven SDH poslal
pojasnila

NA SPLETU

Sindikati prekrižali
načrte Obami

w Mnenja

h Zadnje objavljeno

5 Sporočilo Evrope

5 Med bloki kot na plaži

5 Stavijo na sezono čez vse leto

5 Gramoz kmalu plačljiv

5 Med svetovalci najvišja plača

Sebastjanu Jeretiču

5 Lovšinu naj bi 1 5 milijona evrov

prinesel Mladen Grubešić

5 Nepotrjene govorice vodijo do

ajdovskega podžupana

5 Ko na borjaču zazvenijo duše

5 Neposredno preprosto prvinsko

5 Poletni ŽurVest z zelišči za zdravje

Silva Križman

Sporočilo Evrope

Patricija Šulin

Ostati na turističnem
vrhu

Antiša Korljan

Cerarjeva matura

Vesna Humar

Surovina in lastnina

Prikaži vse
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Med bloki kot na plaži

SPLETNI ČLANEK

http://www.primorske.si/2015/06/15/Med-bloki-kot-na-plazi

www.primorske.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f499f569-838b-40ac-91e4-4354b14dd1f9238101156


16.6.2015 Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 132,07 Naklada: 31.150,00

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Na sinočnjem literarnem večeru so
tudi podrobneje predstavili platformo

Versopolis , po branju slovenskih
gostov pa so prizorišče zasedli italijanski

pesniki. V rimski Hiši literature
so predstavili mednarodno pesniško
platformo Versopolis , ki združuje
osrednje evropske pesniške festivale

, koordinira pa jo slovenska založba
Beletrina. Po branju Peratove, Kozinove

in Bivška se je osem italijanskih
pesnic in pesnikov s poezijo poklonilo

rimskemu pesniku Dariu Bellezziju
(1944-1996).

V literarno platformo Versopolis ,
ki je zaživela decembra , je vključenih
enajst evropskih literarnih festivalov ,
med njimi tudi festival Letterature, ki v
Rimu poteka od 9. do 20. junija. V mreži
je za zdaj 55 evropskih pesnic in pesnikov

, ki bodo v letu 2015 krožilipo v platformo

vključenih festivalih in se ustavili
tudi na Dnevih poezije in vina , ki bodo
v organizaciji založbe Beletrina na Ptuju
potekali med 26. in 29. avgustom.

Platforma za poezijo Versopolis je
nastala z namenom ustvarjanja priložnosti

za perspektivne evropske pesnike

, saj jim omogoča uveljavitev tudi
zunaj meja svoje domovine. V naslednjih

treh letih se bodo Versopolisu s

svojimi literarnimi festivali pridružile
nove članice in s tem novi pesniki

in pesnice, so sporočili iz slovenskega
veleposlaništva v Rimu. ( sta)

Slovenski
pesniki
v Rimu
Na 14. mednarodnem
festivalu Letterature
Katja Perat , Tina Kozin in
Gašper Bivšek
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Slovenski pesniki v Rimu

sta

VEST

Večer

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=ae876498-782d-48cb-828c-34bb8fa459a41402471115


16.6.2015 Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: PRIMORSKA Žanr:

Površina/Trajanje: 328,12 Naklada: 21.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Knjižnica pod krošnjami: brezplačno branje in uživanje na prostem

Med bloki kot na plaži
Trata sredi mesta, na njej
blazine in stolčki, v senci pa
mreža za poležavanje. Takšno
vzdušje pričara Knjižnica pod
krošnjami, ki se je včeraj že
peto leto zapored začela v
Novi Gorici na zelenici med
Cankarjevo ulico in Ulico
Gradnikove brigade. Konec
julija pa bo bralce vabila v
Kanalu.

NOVA GORICA Vseslovenski projekt
se je začel pred enajstimi leti,

letos bodo brali na prostem kar na 18

lokacijah po Sloveniji, od tega jih je
osem v prestolnici. Že peto leto branje
v senci dreves z bogatim spremljevalnim

programom organizirajo tudi
v Novi Gorici in v Kanalu. "Vesela sem,
da otroci, ki vidijo knjige pod krošnjami,

tečejo k njim in prosijo starše, da
lahko ostanejo. Pomembno je, da že
najmlajše nagovarjamo k branju,
pravi idejna vodja Knjižnice pod
krošnjami Tina Popovič.

V mestu vrtnic, na zelenici med
Cankarjevo ulico in Ulico Gradnikove
brigade, je za prijetno bralno vzdušje
poskrbel Mladinski center Nova Gorica

pod pokroviteljstvom mestne
občine. Mimoidoči se bodo lahko od
15. do 24. junija - vsak dan med 10. in
20. uro - "naužili" knjig raznih zvrsti,
tudi letos bodo v okviru projekta ponujali

delavnice za otroke ter kultur-

Glavni namen Knjižnice pod krošnjami je vse generacije spodbuditi k branju.

nozabavne dogodke z glasbeniki, pisatelji,

pesniki, arhitekti in drugimi
strokovnjaki, ki bodo v popoldanskih
urah oživili zelenico med bloki. Vrhunec

bo 23. junija, ko bo na obisku
pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in
prevajalec Andrej Rozman Roza, slovesen

zaključek pa 24. junija z glasbeno

literarnim nastopom Dana Lična
in skupine Big Band GveriLLaz.

Od 21. julija do 3. avgusta pa bodo
knjige listali pod brezo pri OŠ v Kanalu,

in sicer od ponedeljka do petka
od 9. do 20. ure. Tudi tam bodo branje
obogatili z raznimi dogodki, s pou¬

darkom na stoletnici soške fronte in
150letnici rojstva arhitekta Maksa
Fabianija, ki se mu bodo posvetili tudi
v Novi Gorici. Po nekaj uspešnih letih
pa ne bo Knjižnice pod krošnjami v
sosednji Gorici, saj se dosedanji organizator

ni določil za izvedbo. Bo pa
letos projekt prvič stopil na avstrijsko
stran. V Šentvidu ob Glini, v starem
mestu s srednjeveškim obzidjem, bodo

konec poletja brali v nemškem,
italijanskem, angleškem in slovenskem

jeziku v okviru mednarodnega
pesniškega festivala Dnevi poezije in
vina. ALENKA OŽBOT
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Med bloki kot na plaži
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16.6.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA, VERSOPOLIS

16.6.2015

S pomočjo dobrih misli lahko vidimo nevidno
čutimo neotipljivo in dosežemo nedosegljivo.

V večnem mestu odmevale pesmi slovenskih
poetov
V okviru predstavitve mednarodne pesniške platforme Versopolis ki
jo koordinira slovenska založba Beletrina so v rimski Hiši literature
svoja dela predstavili pesniki Katja Perat Tina Kozin in Gašper
Bivšek.

Branje poezije je potekalo v okviru 14. mednarodnega festivala
Letterature Po branju Peratove Kozinove in Bivška se je še osem
drugih italijanskih pesnic in pesnikov z izbranimi besedami poklonilo
rimskemu pesniku Dariu Bellezziju 1944-1996

V decembra zastavljeno platformo Versopolis je vključenih 11
evropskih literarnih festivalov kjer je svoja dela letos predstavljalo 55
evropskih pesnic in pesnikov Med drugim se bodo ustavili tudi na
Dnevih poezije in vina na Ptuju med 26. in 29. avgustom

Platforma za poezijo Versopolis je sicer nastala z namenom ustvarjanja
priložnosti za perspektivne evropske pesnike saj jim omogoča
uveljavitev tudi zunaj meja svoje domovine. V naslednjih treh letih se
bodo Versopolisu s svojimi literarnimi festivali pridružile nove članice in s

tem novi pesniki in pesnice sporočajo s slovenskega veleposlaništva v
Rimu.

Uroš Kotnik
Foto cchsvoice.com

Sorodne Novice

Prešernove poezije
odmevale tudi po Parizu

Modna pista z namenom
v Novem mestu

Na pravem mestu
smo

Na morje z malo prtljage
Preberite si nekaj nasvetov kako lahko vse
kar potrebujete za prijeten dopust pospravite
v en nahrbtnik. Pred začetkom pakiranja dobro
razmislite brez česa ne morete in naredite
seznam. Recimo da se na morje odpravljate za
7 dni. Vsak dan boste Beri naprej

Kako od zunanjih problemov do
notranjega miru
Ste pogosto napeti ali pod stresom Se vam
zdi da imate vse preveč obveznosti ki jim ni
videti konca Ste pogosto hitre jeze ali pa hitro
občutite frustracijo ko vam nekdo nekaj reče
ali ne naredi Vas preplavljajo neprijetni
občutki Beri naprej

Naslovnica Slovenija Svet Junaki dneva Dobra ideja Mislim dobro Svetle točke
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V večnem mestu odmevale pesmi slovenskih poetov

SPLETNI ČLANEK

http://dobranovica.si/v-vecnem-mestu-odmevale-pesmi-slovenskih-poetov/

www.dobranovica.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=ed4d063d-4f78-42ae-9f19-64c41bba8ecb1483731723


18.6.2015 Stran/Termin: 2

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ALPE - JADRAN Žanr:

Površina/Trajanje: 335,31 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

RIM Pobuda veleposlaništva v sodelovanju z založbo Beletrina

»Versopolis« slovenske poezije
Na dobro obiskanem srečanju sodelovali pesniki Gašper Bivšek, Katja Perat in Tina Kozin Tudi poklon italijanskemu umetniku Dariu Bellezzi

RIM – Veleposlaništvo Republike
Slovenije v Rimu je v sodelovanju z založbo

Beletrina iz Ljubljane in z rimsko
Hišo literatur ( Casa delle Letterature ) priredilo

pesniški večer, na katerem je bila
predstavljena evropskapesniška platforma

Versopolis. Večer so popestrila branja

slovenskih pesnikov Gašperja Bivška ,

Katje Perat in Tine Kozin, ki so svoje pesmi

brali v slovenskem jeziku, Nataša Kos
s slovenskega veleposlaništva v Rimu pa
je brala prevode v italijanščino.

Evropsko pesniško platformo Versopolis

, ki združuje 11 osrednjih evropskih

pesniških festivalov, je predstavila koordinatorka

platforme Anja Kovač iz Beletrine.

Versopolis , ki je zaživela lani decembra

, je edinstvena literarna platforma
za poezijo , ki je nastala z namenom
ustvarjanja priložnosti za perspektivne evropske

pesnice in pesnike, saj jim omogoča

, da se uveljavijo tudi zunaj meja svoje
domovine. Nastala je pod okriljem in

s podporo Evropske komisije, njen pobudnik

in nosilec pa je založba Beletrina ,

ki že 18 let organizira mednarodni pesniški

festival Dnevi poezije in vina.
Trenutno je v mrežo vključenih 55

evropskih pesnic in pesnikov iz enajstih
evropskih držav, ki se bodo v letu 2015
predstavili na enajstih evropskih literarnih

festivalih. Platformi Versopolis se bo
v naslednjem letu pridružil osrednji mednarodni

festival literature v Rimu Letterature

, ki se letos že štirinajstič zapored
pod umetniškim vodstvom Marie Ide
Gaeta , direktorice Hiše literature v Rimu,

odvija med 9. in 30. junijem 2015 na trgu
pred Kapitolom v Rimu.

V drugem delu večera so se italijanski

pesniki Silvia Bre, Nicola Bultrini ,

Biancamaria Frabotta, Renzo Paris, Elio
Pecora, Antonio Riccardi , Alberto Toni in
Valentino Zeichen z branjem svojih poezij

poklonili rimskemu pesniku Dariu
Bellezzi (1944-1996 ) .

Posnetek z dobro
obiskanega
pesniškega

srečanja v Rimu
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'Versopolis' slovenske poezije

POROČILO

Primorski dnevnik
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18.6.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, ŠTUDENTSKA ZALOŽBA BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu je v sodelovanju z založbo Beletrina iz
Ljubljane in s Hišo literature (Casa delle Letterature) iz Rima 15. junija 2015 v Hiši literature
v Rimu priredilo pesniški večer, na katerem je bila predstavljena evropska pesniška
platforma Versopolis. Večer so popestrila branja slovenskih pesnikov Gašperja Bivška,
Katje Perat in Tine Kozin, ki so svoje pesmi brali v slovenskem jeziku, Nataša Kos s
slovenskega veleposlaništva v Rimu pa je brala prevode v italijanščino. Evropsko pesniško
platformo Versopolis, ki združuje 11 osrednjih evropskih pesniških festivalov, je predstavila
koordinatorka platforme Anja Kovač iz slovenske založbe Beletrina iz Ljubljane. Versopolis,
ki je zaživela lani decembra, je edinstvena literarna platforma za poezijo, ki je nastala z
namenom ustvarjanja priložnosti za perspektivne evropske pesnice in pesnike, saj jim
omogoča, da se uveljavijo tudi zunaj meja svoje domovine. Nastala je pod okriljem in s
podporo Evropske komisije, njen pobudnik in nosilec pa je založba Beletrina, ki že 18 let
organizira mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina. Trenutno je v mrežo
vključenih 55 evropskih pesnic in pesnikov iz enajstih evropskih držav, ki se bodo v letu
2015 predstavili na enajstih evropskih literarnih festivalih. Platformi Versopolis se bo v
naslednjem letu pridružil osrednji mednarodni festival literature v Rimu 'Letterature', ki se
letos že štirinajstič zapored pod umetniškim vodstvom Marie Ide Gaeta, direktorice Hiše
literature v Rimu, odvija med 9. in 30. junijem 2015 na trgu pred Kapitolom v Rimu. Pesnika
Katja Perat in Gašper Bivšek, ki sta že gostovala na festivalih na Švedskem, Hrvaškem in v
Avstriji, sta z občinstvom delila izjemno dobre izkušnje sodelovanja pri Versopolisu, saj
predvsem mladim avtorjem pomaga ne le pri navezovanju stikov z drugimi evropskimi
pesniki, temveč jim omogoča prevod njihovih pesmi v druge evropske jezike in izdajanje v
obliki knjižic. Ob koncu prvega leta Versopolisa, ki je zaživel lani decembra, bo založba Bele
trina izdala knjige s pesmimi vseh sodelujočih pesnikov, ki jih bo poslala tudi v Hišo
literature v Rimu, je še dejala Anja Kovač. V drugem delu večera so se italijanski pesniki
Silvia Bre, Nicola Bultrini, Biancamaria Frabotta, Renzo Paris, Elio Pecora, Antonio
Riccardi, Alberto Toni in Valentino Zeichen z branjem svojih poezij poklonili rimskemu
pesniku Dariu Bellezzi (1944-1996). Večer je bil zelo dobro obiskan in predstavlja začetek
sodelovanja slovenskih pesnikov in pisateljev na zgodovinskem mednarodnem festivalu
literature v italijanski prestolnici. Katja Perat (1988) Je podiplomska študentka na ljubljanski
Filozofski fakulteti. Njena pesniška zbirka Najboljši so padli (Beletrina, 2011) je prejela
nagrado za najboljši prvenec, Društvo slovenskih literarnih kritikov pa jo je izbralo za
najboljšo knjigo leta. Leta 2014 je izšla njena druga pesniška zbirka Davek na dodano
vrednost, ki je bila nominirana za dve nacionalni pesniški nagradi - Veronikino in Jenkovo, ki
jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Peratova, ki je postala prepoznavni glas mlajše
generacije, piše literarne kritike za spletni portal Airbeletrina, časopis Pogledi, kolumno za
Delo in redne prispevke za revijo Mladina. NEŽNOST Pomiritev S svetom razmajanim od
negotovosti Se vedno približuje v enaki podobi: Da nekdo pazi - Ne nujno name, Gotovo pa
na nekaj Kar si delijo vse občutljive stvari; (Nekatera priznanja, Premiki na nekaterih
obrazih, Somrak, ki preči goro) Lepo, Ki ga je nemogoče ponižati v opombo - Da nekdo s
svojo nežnostjo Čuva resničnost. Gašper Bivšek Rojen leta 1984 v Slovenj Gradcu. Živi,
ustvarja in dela nad Mežico, nekdanjim rudarskim mestom. Piše poezijo in jo objavlja v
domačih literarnih revijah. Pri Študentski založbi v Ljubljani je izdal svoj prvenec z naslovom
Skorjevec ter drugo zbirko z naslovom Provinca. Mrak. Rad ima konkretne stvari. Malo spi.
Živi od zemlje in zemlja je podlaga njegovega pesništva. PODRAST Zadnjič odvržeš vsa
oblačila. Zagaziš v podrast, kot v sneg Vedoč, da te ne bodo več našli. Celulozni prstki te
objamejo Z vseh strani, lubje odrgne Vse sloje otekle človečnosti. Takrat prvič zasmoliš, in
nič Te ne boli, še solz ni več. Gobe pripnejo koreninice Na smoleče nove ude In zlekneš se
nizko v podrast. Ona za tabo vrata zapre. Tina Kozin je na ljubljanski Filozofski fakulteti
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Slovenski pesniški večer v Rimu povsem uspel FOTO GALERIJA

SPLETNI ČLANEK
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18.6.2015 www.slomedia.it Stran/Termin:

SLOVENIJA

90

študirala primerjalno književnost in literarno teorijo. Zaposlena je v uredništvu za kulturo Radia
Slovenija, je urednica knjižne zbirke Stopinje (prevodni klasiki kratke proze) pri
Literarno-umetniškem društvu Literatura in urednica rubrike Proza pri istoimenski reviji. Za svoje
kritiško delo je leta 2007 prejela Stritarjevo nagrado za najboljšega mladega kritika, ki jo podeljuje
Društvo slovenskih pisateljev. Leta 2010 je pri Študentski založbi Litera izšel njen knjižni prvenec,
knjiga poezije Mož s petimi podplati, njena druga pesniška zbirka z naslovom Šumenja pa je izšla
leta 2014 pri LUD Literatura. Od leta 2009 svojo poezijo objavlja tudi v Literaturi, Sodobnosti,
Zvonu in Dialogih. DIHANJE ni spalnika brez kupeja, in ko se premika, je pokrajina vedno
zabrisana. dihanje neznanega sopotnika se neslišno zaletava ob stene prostora, ki je tudi moj,
enakomerno odhajanje zvoka je preglasilo ugašajočo svetlobo: dva ritma, ne osamljena, ves čas
potujeta drug brez drugega. in brez naraščanja ne bi bilo niti teme, ki se oprijema stekla in
spominja na ogledalo. v njem se begavo svetlikajo sence, ne pa tudi zgodbe, ki so jih napletle. če
bi bila ena, bi bile že vse, kot ima zemlja, čeprav je ena, nešteto različnih meja. luči, ki za zdaj še
bežijo, napovedujejo postajo; vem, če bom posrečeno prestopala, bom prišla tja, kjer sem to
potovanje začela. Fotogalerija ' poglejte celotno galerijo (9)



23.6.2015 Stran/Termin: 08:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:30 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Ptujski mestni svetniki so na včerajšnji seji med drugim odločili, da bo del lanskega dobička
tamkajšnjega komunalnega podjetja, namenjen izplačilu dividend. Zato bo namenjena
približno četrtina dobička ali sto tisoč evrov. Potrdili so tudi spremembo projekta gradnje
parkirišč na Zadružnem trgu. Projekt bo za približno dvesto tisoč evrov cenejši od sprva
predvidenega. Člani mestnega sveta so se odločili še, da pred letošnjimi Dnevi poezije in
vina, ptujsko staro ulico trajno preimenujejo ulico Tomaža Šalamona.
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Ptujski mestni svetniki

Darinka Čobec

POROČILO

Radio Maribor MM1



24.6.2015 Stran/Termin: 25

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 248,48 Naklada: 24.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

URA SLOVENŠČINE
četrtek , 11. junij 2015, ob 17.00

OŠ JURIJA DALMATINA

MESTA POD ZVEZDAMI
Robert Gabrič
Razstava slik in grafik.

petek, 3. julij 2015, ob 19.00
DVORANA V PARKU, KRŠKO

AL’ EN AL’ DVA
Zdenko Perec

Monokomedija člana KD Leskovec pri Krškem.
četrtek 16. julij 2015, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

Organizacija Poletnih večerov:
Valvasorjeva knjižnica Krško,

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti , OI Krško,

Krajevna skupnost mesta Krško.
Vinar Poletnih večerov: Vinska klet Kodela.

Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST!

TWISTED DELIGHT
Katja Šulc

Koncert.
četrtek, 23. julij 2015, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

BIG BAND KRŠKO
Koncert.

četrtek, 20. avgust 2015, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

VEČERI PRED DNEVI POEZIJE
IN VINA 2015

Branja domačih in tujih pesnikov.
Glasbena gosta :

Aleš Suša ( saksofon) in Miha Koretič (kitara) .
torek , 25. avgust 2015, ob 19.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

KRESNIKOV VEČER
Pogovor z dobitnikom literarne nagrade Kresnik.

september 2015
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO
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/

NAPOVEDNIK

Posavski obzornik
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26.6.2015 Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 358,32 Naklada: 8.750,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS
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Dnevni poezije in vina med 26. in 29. avgustom

Staša Cafuta Trček

POROČILO

Ptujčan

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=57c0b0c0-dc02-4b14-af14-29f8ea677ff0373419972


26.6.2015 Ptujčan Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

94

Dnevi poezije in vina bodo letos
prvič del pesniške platforme Versopolis,

stičišča 1 1 pomembnih
evropskih pesniških festivalov, ki
spodbuja mobilnosti perspektivnih
evropskih pesnikov iz različnih
držav, veča število njihovih prevedenih

del in dostopnost poezije na

splošno ter vključuje že obstoječe
m novo občinstvo v kreativni proces

FesUval, ki se bo s štiridnevno
flamskoslovensko prevajalsko

delavnico začel v soboto, 22 avgusta,

bo letos postregel s pisanim
dogajanjem po vsej Sloveniji ter
tudi na Hrvaškem in v Avstriji na
tradicionalnih Večerih pred Dnevi
25 avgusta ter zgoščenim festivalskim

programom med 26 in
29. avgustom na Ptuju
»Na osrednjem prizorišču poleg

nenadomestljivih veli lah večernih
pesniških branj in konceriov oder
bo letos prvičpostavljen dmgače
op a okroglth miz in drugega
programa prvičpripravljamo tudi
sklop dogodkov s petimi perspektivnimi

avtorji platforme Versopolis

in več novih zasebnih branj
na doslej še neodkritih zasebnih

lokacijah na Ptuju <r vabi dolgoletni
vodja festivala Aleš Šteger iz

založbe Beletnna

Častna gosta Milan
Dekleva kot domačin in
ameriška pesnica C. D.

Wriglit
»V /okusu bo sodobna poezija v

nizozemskem jeziku, h jo bodo na

festivalu m prevajalski delavnici
pred tem zastopali štirje pesnila

Dnevi
poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden

avgusta Ptuj zavili v verze in degustacije vin. Na
osrednjem prizorišču poleg nenadomestljivih velikih

večernih pesniških branj in koncertov, okroglih miz in drugega

programa prvič organizatorji napovedujejo tudi sklop
dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji platforme Versopolis

in več novih zasebnih branj na doslej še neodkritih
zasebnih lokacijah na Ptuju.

Besedilo m foto Staša Cafuta Trček

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=57c0b0c0-dc02-4b14-af14-29f8ea677ff0373419972


26.6.2015 Ptujčan Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

95

Vinski program
Vinski program se bo letos nadaljeval

s Hudimi pokušnjanii'
in vinskim oltarjem na Vrazovem

trgu, ki bo postregel tudi z
novimi vinarji. Novost bo Huda
pokušnja!, ki vas bo popeljala po
skritih poteh ptuj skega podzemlja
Letos prvič bo Huda pokušnja!
postregla degustiranje vin iz Gruzije,

zibelke vinarstva na svetu z
8000letno tradicijo.

iz Belgije in Nizozemske, letošnja
častna gosta pa bosta Milan Dekleva

kot domačin m ameriška
pesnica C D IVnght, h ji bo ob
tej pnložnosti izšla piva pesniška
zbirka v slovenskem jeziku v knjižni

oblita Kot odmev lanskega
švedskega fokusa bodo izšle tudi
antologija sodobne švedske poezije

m seveda dvojezične knjižice s

poezijo vseh festivalskih pesniških
gostov, strne Anja Kovač, večletna

koordinatorica projekta

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=57c0b0c0-dc02-4b14-af14-29f8ea677ff0373419972


7.7.2015 Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ALI STE VEDELI? Žanr:

Površina/Trajanje: 525,25 Naklada: 7.500,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015
SladoLent - 5. festival ulične prehrane

Lent ob Vodnem stolpu (od 1 9. do 24. ure),

Maribor
www. festivallent. si

Tekmovanje »Žar mojster 201 5«

Ihan, pred gasilskim domom (ob 13. uri)

www. pgdihan. si

Praznik vina in česna
Nova vas nad Dragonjo

(sob. 17. -22. ure, ned. 9. -22. ure)

www. portoroz. si

8 10 11 12

Poletna polenta
(kultumokulinaričnoviriski večei
uvod v Praznik polente)
Smihel nad Ozeljanom (ob 20. uri)

www. novagoricaturizem. com
51. Pivo in cvetj

LaškS

www. pivocvetje.

13 14 15

13. tekmovanje v pripravi postrvi
Terme Snovik

www. termesnovik. si

20. Hotiški ribiški dnevi
(priprava rib na hotiški način)

Hotiza Nogača
www. hotiza. si

KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 201 5
Praznik breskev
Prvačina (Športni park)
www. novagoricaturizem. com

Utrinki v kozarcu
Kromberk (grad Kromberk, ob 20. uri)

www. novagoricaturizem. com

»Calici di Stelle«
(vino, umetnost, glasba in zvezde)

celotna Italija (vinske kleti,

stara mestna jedra in trgi)
www. movimentoturismovino. it

www. gradkromberk. si

Na pomolu je fešta
& Ribiška nedelja
Koper Ovčarski bal

Planšarsko jezero, Jezersko
www. jezersko. info

Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli
Bohinjska Bela

www. kbr. si

45. Praznik terana in pršuta
Dutovlje

www. praznikteranainprsuta. si

8 10 11 12 13 14 15

Za morebitne spremembe s strani organizatorjev dogodkov
revija Pet zvezdic ne odgovarja!
Spremljajte aktualne dogodke tudi na: www. petzvezdic. si

Mesto vina
Pogačarjev trg, Ljubljana
www. radost. si
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KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015  KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 2015

NAPOVEDNIK

Pet zvezdic

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=55ea02b5-1249-4eae-82e6-35cf756106ae490853785


7.7.2015 Pet zvezdic Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

97

1 1 Grossmannov festival
fantastičnega filma in vina
Ljutomer
www. grossmann. sil

17

Pivo &Burger Fest
Pogačarjev trg (od 1 1. do 23. ure), Ljubljana
www. odprtakuhna. si

18 19 20 21

Praznik polente
(polenta brez meja in vaške igre)
Grajski vrt v Ozeljanu (ob 1 7. uri)

www. praznikpolente. si

www. ozeljan. net

22 23 24

Mesto vina
Pogačarjev trg, Ljubljana
www. radost. si

25 26 27 28 29 30 31

KulinArtfest
2. sejem kuharskih in kulinaričnih knjig
Volčji (jrad na Krasu (od 10. do 21. ure)

www. zjttest. it/sl

»Bobičada u Babičima«
(zabava, posvečena mineštri iz mlade koruze)
Babiči, Umag, Hrvaška

Dan paradižnika
(gastronomska prireditev)

Umag (Trg slobode), Hrvaška Istra
www. coloursofistria. com

1 0. tekmovanje v kuhanju
kostelskega čušpajza

Selo pri Kostelu
www. tsdrustvokostel. si

Ribiški praznik
Izola

17

AGRA 53. mednarodni kmetijskoživilski sejem
Gornja Radgona (sejmišče)
www. pomurskisejem. si

B' ndimska kvatrnica
(prireditev ob začetku trgatve,
pokušina vipavskih jedi in braniških vin)

Branik
www. novagoricaturizem. com

Festival Dnevi
poezije in vina
Ptuj
www. stihoteka. com

Sanje v Medani
in pravljična vas Šmartno
festival knjige in vina

Medana in Šmartno, Goriška Brda

www. brda. si

i 18 19 20 21 j
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6. Salon Traminec
Grad Negova pri Gornji Radgoni

(od 1 7. do 23. ure)

www. salontraminec. si

Praznik idrijskih žlikrofov
Brike v mestu
Ljubljanski grad (ob 1 9. 30 uri) www. icra. si

Bogračfest 2015
Glavna ulica (od 9. ure dalje), Lendava

www. lendavavabi. si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=55ea02b5-1249-4eae-82e6-35cf756106ae490853785


10.7.2015 Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ZA KRATEK ČAS Žanr:

Površina/Trajanje: 349,38 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Nagradno turistično vprašanje

Ptuj in okolica z bogatim festivalskim dogajanjem
Ptuj z okolico vstopa v poletno festivalsko dogajanje. Začelo se bo s 13. festivalom Art Stays , ki vrata odpira danes in bo v svet sodobne umetnosti vabil do 18. julija, do 1. septembra

pa bo stvaritve letošnjega festivala mogoče občudovati v številnih razstaviščih.

Na polovici prvega festivalskega

dogajanja bo14. julija oživelo

najlepše baročno dvorišče
v Dornavi, kamor društvo Vedomec

vabi do 18. julija. Začetek
bo v znamenju kantavtorjev
Rudija Bučarja in Tadeja Vesenjaka.

Nastopili pa bodo še Oto
Pestner , Anika Horvat , Severa
Gjurin, gledališka skupina DUD
reporter Milan in zasavska skupina

Orleki. Od 23. julija pa vse

do 1. avgusta pa bo z izjemnimi
glasbenimi dogodki vabil festival

Arsana. Rimljani bodo rimsko

zgodbo Ptuja obujali med
20. in 23. avgustom , še prej
pa bo poskusno zaživel rimski
tabor Poetovio na Štukih. Na
Ptuju bo tudi avgusta potekal festival

Dnevi poezije in vina, 26.
in 28. avgusta pa bo Ptuj živel v

ritmu polk in valčkov. Družba
Radio-Tednik pripravlja dvodnevno

festivalsko dogajanje.
Za festivalske nagrade se bo

potegovalo kar 14 ansamblov, ki

so vstopnico za letošnji festival
dobili na predizboru v Tržiču.
Julija in avgusta pa bodo na Ptuju

in v okolici vabile še številne
druge prireditve in dogajanje.
Mesto pa bo v dneh praznika
MO Ptuj že tradicionalno organiziralo

največjo zabavo na ulicah

in trgih starega mestnega
jedra.

Slovenske občine so lahko
do 24. junija oddale prijavo za

letošnje sodelovanje v projektu
Moja dežela – lepa in gostoljubna

, ki poteka pod pokroviteljstvom

predsednika države Boruta

Pahorja. Prijave regijskih

koordinatorjev v Turistični
zvezi (TZ ) Slovenije pričakujejo

do 10. julija. Po najnovejši
razlagi TZ lanski zmagovalci letos

ne morejo sodelovati v projektu.

Kot je znano, je Ptuj lani
osvojil prvo mesto v kategoriji
srednjih mest, tako da bi letos
lahko tekmoval le z mestnim
jedrom. Danes pa se izteka tudi
spletno glasovanje za NAJ lepše
in NAJ gostoljubnejše srednje
mesto , NAJ lepše in NAJ gostoljubnejše

manjše mesto ter NAJ
lepši in NAJ gostoljubnejši izletniški

kraj. Turistično društvo
Ptuj pa bo že po tradiciji izvedlo

lokalno ocenjevanje na območju

MO Ptuj oz. vseh osmih
četrtnih skupnosti. Predloge za

priznanja lahko TD Ptuj , Slovenski

trg 3 , Ptuj, podajo četrtne
skupnosti , posamezniki , institucije

, podjetja, zavodi.
Za pravilen odgovor na

predzadnje nagradno turistično

vprašanje bo nagrado
prejela Mira Vesenjak , Mezgovci

ob Pesnici 42, Dornava.

Pravilno je odgovorila , da

bodo letošnji dnevi evropske
kulturne dediščine že 25. po
vrsti. Danes sprašujemo, koliko
je staro Šahovsko društvo Ptuj.

Nagrada za pravilen odgovor
sta vstopnici za kopanje v Termah

Ptuj. Odgovore pričakujemo

pričakujemo

v uredništvu Štajerskega
Tednika , Osojnikov 3 , Ptuj , do
18. julija.

Foto : Črtomir Goznik

Grajski hrib je očiščen, ne pa tudi hortikulturno urejen ...
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Nagradno turistično vprašanje
Koliko je staro Šahovsko društvo Ptuj?
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Prepuščeno naključju in zanesenjaštvu

SLAVKO PODBREŽNIK
Glasbeni festivali se običajno kalijo
zelo dolgo časa, preden jim uspe resen
preboj. Mednarodnemu glasbenemu
festivalu Arsana je ta uspel v le nekaj
letih. Doslej jim je uspelo na slikovita

ptujska glasbena prizorišča , kot sta
Ptujski grad in dvorišče ptujskega minoritskega

samostana , privabiti svetovna

glasbena imena, kot so Stefan
Milenkovich , Edin Karamazov ,

Konstantin Bogino , Miomira Vitas ,

Elena Denisova , Simfonični orkester
z Nove Zelandije , Donavska filharmonija

, Chris Jarrett. Lani so bili njihovi

osrednji gostje sloviti New York
Voices , letos bodo to Take 6 , a capella
vokalna skupina z največ grammyiji.
Začetnik in umetniški vodja festivala

je Mladen Delin , koncertni pianist,

producent in vodja vokalne skupine
Vox Arsana. Kljub uspehu je moral
tudi letos opozoriti, da je festival v
zelo slabem finančnem in organizacijskem

stanju in da ga bo moral naslednje

leto ugasniti , če se nič ne bo
spremenilo.

Na bogatem poletnem
festivalskem dogajanju
staroste slovenskih mest
bi lahko slonel turistični
preboj Ptuja, kljub
temu se odgovorni še
vedno ne zavedajo tega
potenciala in dogajanje
prepuščajo osebni pobudi
zanesenjakov
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Imena , ki so se v teh letih zvrstila na
Ptuju, so res zveneča. Kolikor vem,

vam je uspelo New York Voices pridobiti

na Ptuj za znatno manjši honorar

, kot ga ti pričakujejo sicer, ker
ste se osebno spoznali in se spoprijateljili.

Pri Take 6 tega ni bilo. Zakaj
ti v juliju vendarle pridejo na Ptuj ,
pa čeprav spet z velikim popustom
pri honorarju, kot ste nam povedali?
" Če bi festival delal samo s Ptuja ,

teh imen ne bi mogel pripeljati ti

so prišli zaradi moje lastne pobude
in dobrih znanstev , ki sem jih stkal
kot poklicni glasbenik. Odkar pa so
na njem nastopili New York Voices ,
pa festival dobiva svetovne zvezde
že na osnovi svojih referenc. Po Take
6 morda ne bo nemogoče prepričati
denimo Bobbyja McFerrina, da pride
v mesto, za katerega poprej sploh ni
slišal , ve pa , da so v njem nastopile
največje svetovne glasbene zvezde.
Ptuj je v teh krogih postal prepoznavno

mesto. To lahko rečem tudi po
tem , da dobivamo ponudbe s celega
sveta. To pomeni, da umetniki festival

zaznavajo na svetovnem spletu
v mednarodnem prostoru. Sicer so
manjša mesta, ob seveda svetovnih
kulturnih prestolnicah, privlačna za
umetnike , saj so bolj intimna, sproščena.

A ta imajo že dolgoletne tradicije

in neprimerno večje proračune ,
kot jih premore Arsana."

Šest služb za ceno ene
Naslednje leto naj bi bil Ptuj prizorišče

evropskega vokalnega kampa
New York Voices edinega zunaj
ZDA. To je gotovo izredna priložnost

, da postane Ptuj še bolj prepoznaven

kot festivalskomesto.
" Brez dvoma. Udeležile se ga bodo
namreč najbolj znane vokalne skupine

iz Evrope in sveta; tudi iz Japonske

, ZDA. Naš Perpetuum Jazzile je že
najavil svojo udeležbo. Takrat bodo
zagotovo oči evropske vokalne glasbene

srenje uperjene v Ptuj. "

Kljub temu ste letos pod vprašaj postavili

tako letošnji festival kot festival
naslednje leto , da ne govorimo o

vokalnem kampu New York Voices.
Kako je to mogoče?

"Moram povedati , da je festival sicer
shodil ob podpori mesta. Sam ga
seveda ne bi mogel postaviti na noge.

A letos je MOP zanj namenila 30.000
evrov torej toliko kot leta 2010, torej
drugo leto , ko je trajal osem dni in ko
je bilo vsebin nekajkrat manj , kot
jih je danes. Kljub temu je torej festival

enormno rasel ob veliki podpori

prostovoljcev in partnerjev in

teh je vedno več. A v osnovi se nismo
premaknili nikamor ; še naprej ga
delamo tako rekoč kot prostovoljci
ob svoji službi ; vključno z mano kot
umetniškim vodjem in koordinatorjem

festivala Nikom Zagorškom.
Pa čeprav dela osem ur dnevno celo
leto, lahko Niku iz proračuna festivala

namenim le simboličen honorar
, po navadi izplačan za pol leta

nazaj. Sam sem za vodenje festivala
zaposlen za polovični delovni čas; a
niti tega ne dobim plačanega sproti
in ne v celoti iz proračuna festivala ,

ampak moram pridobiti prihodke iz
drugih naslovov, kot glasbenik ,pedagog

, umetniški vodja pri drugih projektih.

Delam torej na šestih , sedmih
koncih, da zberem za eno plačo."

To je verjetno težko zdržati.
"Nemogoče ! Prav zato sem na to
opozoril; če lokalna skupnost ne bo
rešila te osnovne eksistence , moje
in glavnega koordinatorja, festivala
pač drugo leto ne bo. Morda kakšno
glasbeno dogajanje v zelo zmanjšani
obliki ..."
Ali MOP sploh dovolj učinkovito
spremlja festivalske napore ali pa
ste prepuščeni sami sebi?

" Žal ne. MOP in mestna politika se po
sedmih letih še vedno ne zavedata
teže festivala da namreč to ni projekt

nekega ljubiteljskega društva ,

ampak resna glasbena produkcija , ki
ima zelo velik odmev in promocijski
učinek v mednarodnem prostoru.
Preprosto nas še vedno ne jemljejo
resno. Še vedno se obnašajo, kot da
je to zasebni , amaterski projekt in ga
temu primerno tudi spremljajo oziroma

ga ne spremljajo. Če do zadnjega
ne veš , koliko denarja boš imel na

razpolago za izvedbo festivala , katero
mestno infrastrukturo, koliko nastanitev

za umetnike, koliko dodatnih
promocijskih sredstev, skozi katera
bi s svetom komuniciralo mesto, si
ves čas v povsem negotovem položaju

, ki onemogoča marsikaj ; v zadnji
fazi se tako ne moreš iti niti resnega
turističnega oglaševanja. Preprosto se

odgovorni ne zavedajo , kako veliko
razvojno priložnost ponujajo takšne
vsebine. Na tem bi lahko slonel turistični

preboj mesta. Če bi lahko Take
6 potrdil pred enim letom , bi bil izkupiček

za mesto v vseh vidikih neprimerno

večji , kot bo zdaj. Na ta
način se resne gradnje prepoznavnosti

mesta ne moreš iti. Tako je vse
prepuščeno naključju in osebnemu
zanesenjaštvu posameznikov. Oboje
pa lahko zelo hitro usahne."

Nič več neprofesionalizma
Ste bili doslej kdaj povabljeni v
mestni svet , da bi svetnikom razložili

to , kar ste zdaj nam?

" Ne, nikoli. Niti sam niti kateri od
mojih kolegov, ki delajo prav tako
velike , svetovne festivale na Ptuju,
kot so Art Stays in Dnevi poezije in
vina. Včasih se mi zdi, kot da se v teh
krogih prav bojijo sposobnih , smelih
ljudi. "

Ne vem, ali veste : veliko se namesto
o festivalskih dosežkih v mestnem
svetu govori o pločnikih, javni razsvetljavi

, cestah. Pravzaprav o festivalih

mestni svetniki na sejah
mestnega sveta vsaj po naših podatkih

sploh še niso razpravljali.
" Si mislim. Nobene težave ni, če se
stotisoči evrov zlivajo v beton in
asfalt. Velika pa nastane, če steče
nekaj več drobiža v vsebine , ki bi

Kot bi se
odločevalci
bali sposobnih ,
smelih ljudi
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lahko Ptuj dvignile kot turistično
mesto svetovnega formata. Prav to
predstavlja osnovni razvojni potencial

mesta v vseh projekcijah in strategijah

, ki jih je mesto doslej naredilo.
Zato vsebine, ki jih ponudimo mestu,
to preprosto ne zna stržiti. Tukaj
moram omeniti besede Danice Purg,
svetovno znane predavateljice menedžmenta

, ki je na moje vprašanje,
kako vidi Ptuj, kot iz prve izstrelila ,
da je glavni potencial našega mesta
kulturni turizem, festivali in naša
bogata dediščina mesta in okolice."
Slišimo, da se v političnih krogih
snuje zavod za kulturo in turizem.
Vas je kdorkoli nagovoril, da bi sodelovali

pri tem , podali svoje želje
predloge in dali na razpolago svoje
izkušnje?

"Neuradno sem se o tem pogovarjal
z nekaj posamezniki in županom

Miranom Senčarjem. Popolnoma
sva se strinjala, da je na Ptuju dovolj
neprofesionalizma in da novi zavod
potrebuje res najbolj kompetentne ,

predane, izkušene ljudi , ki bodo znali
povezovati, izpeljati, ki so prepoznavni.

Ptuj preprosto ne prenese več nesposobnih

ljudi na nobenem položaju,
nastavljenih po političnih , sorodstvenih

in prijateljskih zvezah, ker je tega
preprosto preveč. Ta zavod ne sme
nastati kot politični , ampak projektni

produkt profesionalcev, ki imajo
jasno vizijo , kaj lahko iz tega mesta
nastane , in vse potrebno, da to tudi
izpeljejo. Saj cilj menda vendarle je, da
je zavod čim bolj pisan na kožo kulturnim

producentom, turizmu , posebnostim

mesta! "

Ali ni del povsem neambicioznega
vzdušja v ptujskih mestnih strukturah

tudi Evropska prestolnica kulture

2012 ( EPK 2012)? Vanjo je Ptuj
vrgel veliko denarja , potem pa na
njo tako rekoč pozabil.
" Točno tako. EPK 2012 nam je odprl
številna vrata prepoznavnosti. A leto
zatem projekt ni zanimal nikogar več
od teh , ki o mestu odločajo ali ki bi
gamorali spremljati in so za to plačani.

Ptuj je očitno zanje padel nazaj
v svojo ' zasanjano, mrtvečo , zaklenjeno

zakladnico tisočletij '. Včasih se
mi zdi, da je za politiko in birokracijo
glavni cilj zgolj to, da projekte odkljuka

, potem ju več ne zanimajo. A festivali

so kljub temu šli naprej. Kljub
vsem nedorečenostim in negotovostim

, zaradi česar danes govorimo, da
so poslednji, če se nič ne spremeni. "

Kulturno ministrstvo Ljubljane?
Koliko denarja festivalu namenja
ministrstvo za kulturo?

"Nič denarja. "

Pa se prijavljate na njihove razpise ?

" Seveda, in to z najpomembnejšimi
imeni svetovne glasbene scene.

A nas ignorirajo kot večino Slovenije
z izjemo Ljubljane. Država ima do

našega festivala še neprimerno slabši
odnos kot MOP kot da Ptujčani ne
živimo in plačujemo davkov Sloveniji

, ampak neki drugi državi ! Kar se
mene tiče, lahko ministrstvo za kulturo

ukinemo ali pa ga preimenujejo
v ministrstvo za kulturo Ljubljane, da
bo ime bolj odražalo dejansko stanje."

Kako je s Sazasom?

" Sazas je ubijalec festivalov v Sloveniji.

Lani smo mu plačali 6500 evrov ,
ne da bi dobili eno samo obrazložitev,
zakaj in komu gre denar. Plačujemo
tudi poulično dogajanje, ki ga polnijo
mladi ptujski umetniki. Ker se mu

moramo posledično odpovedovati ,
onemogočamo mladih glasbenikom ,

da bi nastopali. "

Da rezimirava; kateri pogoji morajo
biti izpolnjeni, da bo naslednje leto
Ptuj užil osmo izdajo mednarodnega

glasbenega festivala Arsana in
vokalni kamp New York Voices?
" Mesto mora dati festivalu Arsana
jasno in nedvoumno podporo letos
septembra. Podpreti nas mora pri pogajanjih

z ministrstvom za kulturo in
pridobivanju evropskihsredstev. Prav
tako pričakujemo angažma občine
pri pridobivanju sponzorjev. Eno leto
vnaprej se mora vedeti, kolikšna sredstva

, tako javna kot sponzorska in donatorska

, lahko pričakujemo. Določiti
mora sogovornika, posameznika ali
ustanovo, ki bo kot resen partner in
podpornik spremljal vso festivalsko
organizacijo in izvedbo. Umetniškemu

direktorju in koordinatorju mora
urediti spodobno eksistenco. Podobne

zahteve bodo gotovo podali tudi
drugi vodje prireditev v mestu.
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Mladen Delin: " Nobene težave ni, če se stotisoči evrov zlivajo v beton in asfalt. Velika pa nastane , če steče nekaj več drobiža v vsebine , ki bi lahko Ptuj dvignile kot turistično
mesto svetovnega formata." (Andrej Petelinšek)
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Na bogatem poletnem festivalskem dogajanju staroste slovenskih mest bi lahko slonel
turistični preboj Ptuja, kljub temu se odgovorni še vedno ne ... ... Glasbeni festivali se
običajno kalijo zelo dolgo časa, preden jim uspe resen preboj. Mednarodnemu glasbenemu
festivalu Arsana je ta uspel v le nekaj letih. Doslej jim je uspelo na slikovita ptujska glasbena
prizorišča, kot sta Ptujski grad in dvorišče ptujskega minoritskega samostana, privabiti
svetovna glasbena imena, kot so Stefan Milenkovich, Edin Karamazov, Konstantin Bogino,
Miomira Vitas, Elena Denisova, Simfonični orkester z Nove Zelandije, Donavska
filharmonija, Chris Jarrett. Lani so bili njihovi osrednji gostje sloviti New York Voices, letos
bodo to Take 6, a capella vokalna skupina z največ grammyiji. Začetnik in umetniški vodja
festivala je Mladen Delin, koncertni pianist, producent in vodja vokalne skupine Vox Arsana.
Kljub uspehu je moral tudi letos opozoriti, da je festival v zelo slabem finančnem in
organizacijskem stanju in da ga bo moral naslednje leto ugasniti, če se nič ne bo
spremenilo.Imena, ki so se v teh letih zvrstila na Ptuju, so res zveneča. Kolikor vem, vam je
uspelo New York Voices pridobiti na Ptuj za znatno manjši honorar, kot ga ti pričakujejo
sicer, ker ste se osebno spoznali in se spoprijateljili. Pri Take 6 tega ni bilo. Zakaj ti v juliju
vendarle pridejo na Ptuj, pa čeprav spet z velikim popustom pri honorarju, kot ste nam
povedali?"Če bi festival delal samo s Ptuja, teh imen ne bi mogel pripeljati - ti so prišli zaradi
moje lastne pobude in dobrih znanstev, ki sem jih stkal kot poklicni glasbenik. Odkar pa so
na njem nastopili New York Voices, pa festival dobiva svetovne zvezde že na osnovi svojih
referenc. Po Take 6 morda ne bo nemogoče prepričati denimo Bobbyja McFerrina, da pride
v mesto, za katerega poprej sploh ni slišal, ve pa, da so v njem nastopile največje svetovne
glasbene zvezde. Ptuj je v teh krogih postal prepoznavno mesto. To lahko rečem tudi po
tem, da dobivamo ponudbe s celega sveta. To pomeni, da umetniki festival zaznavajo na
svetovnem spletu v mednarodnem prostoru. Sicer so manjša mesta, ob seveda svetovnih
kulturnih prestolnicah, privlačna za umetnike, saj so bolj intimna, sproščena. A ta imajo že
dolgoletne tradicije in neprimerno večje proračune, kot jih premore Arsana." Šest služb za
ceno eneNaslednje leto naj bi bil Ptuj prizorišče evropskega vokalnega kampa New York
Voices - edinega zunaj ZDA. To je gotovo izredna priložnost, da postane Ptuj še bolj
prepoznaven kot festivalsko mesto."Brez dvoma. Udeležile se ga bodo namreč najbolj
znane vokalne skupine iz Evrope in sveta; tudi iz Japonske, ZDA. Naš Perpetuum Jazzile je
že najavil svojo udeležbo. Takrat bodo zagotovo oči evropske vokalne glasbene srenje
uperjene v Ptuj."Kljub temu ste letos pod vprašaj postavili tako letošnji festival kot festival
naslednje leto, da ne govorimo o vokalnem kampu New York Voices. Kako je to
mogoče?"Moram povedati, da je festival sicer shodil ob podpori mesta. Sam ga seveda ne
bi mogel postaviti na noge. A letos je MOP zanj namenila 30.000 evrov - torej toliko kot leta
2010, torej drugo leto, ko je trajal osem dni in ko je bilo vsebin nekajkrat manj, kot jih je
danes. Kljub temu je torej festival enormno rasel ob veliki podpori prostovoljcev in partnerjev
- in teh je vedno več. A v osnovi se nismo premaknili nikamor; še naprej ga delamo tako
rekoč kot prostovoljci ob svoji službi; vključno z mano kot umetniškim vodjem in
koordinatorjem festivala Nikom Zagorškom. Pa čeprav dela osem ur dnevno celo leto, lahko
Niku iz proračuna festivala namenim le simboličen honorar, po navadi izplačan za pol leta
nazaj. Sam sem za vodenje festivala zaposlen za polovični delovni čas; a niti tega ne dobim
plačanega sproti in ne v celoti iz proračuna festivala, ampak moram pridobiti prihodke iz
drugih naslovov, kot glasbenik, pedagog, umetniški vodja pri drugih projektih. Delam torej
na šestih, sedmih koncih, da zberem za eno plačo."To je verjetno težko zdržati."Nemogoče!
Prav zato sem na to opozoril; če lokalna skupnost ne bo rešila te osnovne eksistence, moje
in glavnega koordinatorja, festivala pač drugo leto ne bo. Morda kakšno glasbeno dogajanje
v zelo zmanjšani obliki ..."Ali MOP sploh dovolj učinkovito spremlja festivalske napore ali pa
ste prepuščeni sami sebi?"Žal ne. MOP in mestna politika se po sedmih letih še vedno ne
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zavedata teže festivala - da namreč to ni projekt nekega ljubiteljskega društva, ampak resna
glasbena produkcija, ki ima zelo velik odmev in promocijski učinek v mednarodnem prostoru.
Preprosto nas še vedno ne jemljejo resno. Še vedno se obnašajo, kot da je to zasebni, amaterski
projekt in ga temu primerno tudi spremljajo oziroma ga ne spremljajo. Če do zadnjega ne veš,
koliko denarja boš imel na razpolago za izvedbo festivala, katero mestno infrastrukturo, koliko
nastanitev za umetnike, koliko dodatnih promocijskih sredstev, skozi katera bi s svetom
komuniciralo mesto, si ves čas v povsem negotovem položaju, ki onemogoča marsikaj; v zadnji
fazi se tako ne moreš iti niti resnega turističnega oglaševanja. Preprosto se odgovorni ne
zavedajo, kako veliko razvojno priložnost ponujajo takšne vsebine. Na tem bi lahko slonel
turistični preboj mesta. Če bi lahko Take 6 potrdil pred enim letom, bi bil izkupiček za mesto v
vseh vidikih neprimerno večji, kot bo zdaj. Na ta način se resne gradnje prepoznavnosti mesta ne
moreš iti. Tako je vse prepuščeno naključju in osebnemu zanesenjaštvu posameznikov. Oboje pa
lahko zelo hitro usahne."Nič več neprofesionalizmaSte bili doslej kdaj povabljeni v mestni svet, da
bi svetnikom razložili to, kar ste zdaj nam?"Ne, nikoli. Niti sam niti kateri od mojih kolegov, ki
delajo prav tako velike, svetovne festivale na Ptuju, kot so Art Stays in Dnevi poezije in vina.
Včasih se mi zdi, kot da se v teh krogih prav bojijo sposobnih, smelih ljudi."Ne vem, ali veste:
veliko se namesto o festivalskih dosežkih v mestnem svetu govori o pločnikih, javni razsvetljavi,
cestah. Pravzaprav o festivalih mestni svetniki na sejah mestnega sveta vsaj po naših podatkih
sploh še niso razpravljali. "Si mislim. Nobene težave ni, če se stotisoči evrov zlivajo v beton in
asfalt. Velika pa nastane, če steče nekaj več drobiža v vsebine, ki bi lahko Ptuj dvignile kot
turistično mesto svetovnega formata. Prav to predstavlja osnovni razvojni potencial mesta v vseh
projekcijah in strategijah, ki jih je mesto doslej naredilo. Zato vsebine, ki jih ponudimo mestu, to
preprosto ne zna stržiti. Tukaj moram omeniti besede Danice Purg, svetovno znane
predavateljice menedžmenta, ki je na moje vprašanje, kako vidi Ptuj, kot iz prve izstrelila, da je
glavni potencial našega mesta kulturni turizem, festivali in naša bogata dediščina mesta in
okolice."Slišimo, da se v političnih krogih snuje zavod za kulturo in turizem. Vas je kdorkoli
nagovoril, da bi sodelovali pri tem, podali svoje želje predloge in dali na razpolago svoje
izkušnje?"Neuradno sem se o tem pogovarjal z nekaj posamezniki in županom Miranom
Senčarjem. Popolnoma sva se strinjala, da je na Ptuju dovolj neprofesionalizma in da novi zavod
potrebuje res najbolj kompetentne, predane, izkušene ljudi, ki bodo znali povezovati, izpeljati, ki
so prepoznavni. Ptuj preprosto ne prenese več nesposobnih ljudi na nobenem položaju,
nastavljenih po političnih, sorodstvenih in prijateljskih zvezah, ker je tega preprosto preveč. Ta
zavod ne sme nastati kot politični, ampak projektni produkt profesionalcev, ki imajo jasno vizijo,
kaj lahko iz tega mesta nastane, in vse potrebno, da to tudi izpeljejo. Saj cilj menda vendarle je,
da je zavod čim bolj pisan na kožo kulturnim producentom, turizmu, posebnostim mesta!"Ali ni del
povsem neambicioznega vzdušja v ptujskih mestnih strukturah tudi Evropska prestolnica kulture
2012 (EPK 2012)? Vanjo je Ptuj vrgel veliko denarja, potem pa na njo tako rekoč pozabil."Točno
tako. EPK 2012 nam je odprl številna vrata prepoznavnosti. A leto zatem projekt ni zanimal
nikogar več od teh, ki o mestu odločajo ali ki bi ga morali spremljati in so za to plačani. Ptuj je
očitno zanje padel nazaj v svojo 'zasanjano, mrtvečo, zaklenjeno zakladnico tisočletij'. Včasih se
mi zdi, da je za politiko in birokracijo glavni cilj zgolj to, da projekte odkljuka, potem ju več ne
zanimajo. A festivali so kljub temu šli naprej. Kljub vsem nedorečenostim in negotovostim, zaradi
česar danes govorimo, da so poslednji, če se nič ne spremeni."Kulturno ministrstvo
Ljubljane?Koliko denarja festivalu namenja ministrstvo za kulturo?"Nič denarja."Pa se prijavljate
na njihove razpise?"Seveda, in to z najpomembnejšimi imeni svetovne glasbene scene. A nas
ignorirajo kot večino Slovenije - z izjemo Ljubljane. Država ima do našega festivala še neprimerno
slabši odnos kot MOP - kot da Ptujčani ne živimo in plačujemo davkov Sloveniji, ampak neki drugi
državi! Kar se mene tiče, lahko ministrstvo za kulturo ukinemo ali pa ga preimenujejo v ministrstvo
za kulturo Ljubljane, da bo ime bolj odražalo dejansko stanje."Kako je s Sazasom?"Sazas je
ubijalec festivalov v Sloveniji. Lani smo mu plačali 6500 evrov, ne da bi dobili eno samo
obrazložitev, zakaj in komu gre denar. Plačujemo tudi poulično dogajanje, ki ga polnijo mladi
ptujski umetniki. Ker se mu moramo posledično odpovedovati, onemogočamo mladih
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glasbenikom, da bi nastopali."Da rezimirava; kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da bo naslednje
leto Ptuj užil osmo izdajo mednarodnega glasbenega festivala Arsana in vokalni kamp New York
Voices?"Mesto mora dati festivalu Arsana jasno in nedvoumno podporo letos septembra. Podpreti
nas mora pri pogajanjih z ministrstvom za kulturo in pridobivanju evropskih sredstev. Prav tako
pričakujemo angažma občine pri pridobivanju sponzorjev. Eno leto vnaprej se mora vedeti,
kolikšna sredstva, tako javna kot sponzorska in donatorska, lahko pričakujemo. Določiti mora
sogovornika, posameznika ali ustanovo, ki bo kot resen partner in podpornik spremljal vso
festivalsko organizacijo in izvedbo. Umetniškemu direktorju in koordinatorju mora urediti
spodobno eksistenco. Podobne zahteve bodo gotovo podali tudi drugi vodje prireditev v mestu.
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The Grand Tour, Anonymous, 1983 (odlomek)

V petek se je na Ptuju začel 13. festival sodobne umetnosti Art Stays , ki bo trajal vse do 1. septembra 2015. Letos se

imenuje Wunderkammer. Razstavo spremlja tudi knjižica The Grand Tour , Anonymours 1983, v kateri je serija
kratkih zgodb Nataše Kramberger. Nekaj jih objavljamo skupaj s fotografijami umetniških del, ki so avtorico
navdahnila. Eno od petdesetih knjižic , ki so oštevilčene in opremljene z avtoričinim podpisom, lahko dobite v info
pisarni festivala na Ptuju, še posebej pa ob festivalski ceremoniji , ki se bo zgodila 18. 7. ob 21. uri v Fürstovi
hiši. Upamo , da vas spodbudijo k obisku Ptuja, če ne že takoj, pa vsaj ob koncu avgusta , ko se začnejo tudi Dnevi
poezije in vina.

Lahko bi bila pav in pavica, krt in krtica , lisjak in lisica, ki sta šla na to pot. Lahko bi bila tudi vladar in vladarica, a še

verjetneje: klatež in pastirica. Najdi mi , bralec, besedo , žival , ki poimenuje razliko med dvema , ki sta šla, in dvema , ki sta
se vrnila. Kdo je ta , ki je potoval , in kdo, ki je pripovedoval, in, ah, kdo zapisal? Kabinet čudes, kabinet čudes.

Obstaja zvezek zgodb, to je gotovost. In obstajajo barve v oblikah in oblike v inštalacijah , nametane po Ptuju kot
zemljevid fantastičnega potovanja. A kakor se ne ve , kako je z jajcem in kuro , tako ne moremo , res ne moremo , ni nam
dano, povedati , kaj se je zgodilo prej: pot , umetnost, čudeži ?

Glej, bralec, takole imaš. Bila sta dva , ki sta rekla, da gresta na pot, kajti hotela sta nove slike. V rokah sta držala sveženj
zapisov z neverjetnimi avanturami in bajnimi kraji, kakor da bi bil popotniški dnevnik , opremljen s čudno , komaj
razumljivo avtokarto. Kdo je to napisal? Kdo doživel? Ni besede, ni živali , ki bi lahko poimenovala … Dva, ki sta šla , sta
skušala voziti po pravih ovinkih in točnih dolinah ter poiskati prav te bajne kraje in točno tiste neverjetne avanture , kajti
napotki so za to, da jim sledimo , malo pa, da jih ignoriramo. Nekaj sta jih našla , nekaj sta si jih izmislila , od povsod pa
sta prinesla s seboj spominke, umetnosti. Strpala sta jih v svoje vesolje, kabinet čudes , da bi jima bilo tam lažje. Kajti
težko , če ne nemogoče , je preživeti brez tega, bralec, brez čudes : človek se iztroši.

A bolj kot sta gledala , bolj kot sta brala , bolj sta se spraševala : » Čakte, čakte, kako je zdaj s tem ? Sma bla najprej midva,

ki sma šla na pot po slike, al je bil najprej zemljevid z zgodbo , še prej pa slikar ? Je bil najprej dnevnik , al je bil še prej
dan?« Kajti nihče ne ve , nihče ne ve , kje ima ta ocean začetek, nihče ne ve , nihče ne ve , kje ima konec , tisoče koncev , tisoče
začetkov: nihče ne ve , kdo ve.

Najdi mi , bralec, besedo, žival , ki poimenuje razliko med dvema , ki sta šla , in dvema , ki sta se vrnila. Kdo je ta , ki je
potoval, in kdo , ki je pripovedoval , in , ah , kdo zapisal ? Kabinet čudes, kabinet čudes.

I.
(Jordi Alcaraz, El Bufador)
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Jordi Alcaraz, El Bufador

Bil je slap povsod nad nami. Vode so padale, strašno padale , pršile , in izpod maha so silile divje zvončnice, da je cingljalo.
Nekaj dreves sem poznal, morale so biti smreke, črne smreke, črne praproti in jelenji jeziki; bile so krošnje , vse je pršelo
in šumelo ; bilo je tudi sinje nebo , odzgoraj , daleč odzgoraj , in beli oblaki, v vodi. Skale so bile sive , spolzke in strme , tako
zelo sive , tako zelo spolzke in tako zelo strme , da sem se zbal za pravo mero. Skalna polica , naš kraj, je bila ena, nevidna
in ozka , bila je gola in okrogla. »Leči moraš, « so rekli; in takoj zatem: »Zaspati moraš. Počakati na sanje moraš. Prebuditi
se moraš.«

Pomislil sem, koliko vsega moram , moro moram, sem pomislil , kajti to sem poznal, že sem zagledal vsa svoja polulana
ležišča. »Otrok sem , « sem rekel. »Ne morete me dajati spat, da bi sanjal sanje , ki bi me prebudile. To je brezsrčno. «

A oni so bili srčni, pokimali so: » Sanjati moraš. Prebuditi se moraš.«

Ko sem legel, je začelo še bolj šumeti. Krošnje in vode in nebo so postali sivi , spolzki in strmi , tako zelo sivi , tako zelo
spolzki in tako zelo strmi, da sem se zbal zanje in zase; zbal sem se in v trenutku zaspal, moral sem biti kot klada.

Nato sem sanjal. Ne morem povedati.

A ko sem se prebudil , je nad menoj lebdela množica. V zraku je lebdela , povsod , in slap je izginil. Bili so tisoči, sami zase,
vsak zase, bili so milijoni. Bili so iz kamna in brez obrazov, lebdeli so nad menoj in pihali besede : okamnele. In tudi
besede so lebdele, obvisele so v zraku.

Segel sem po njih, a niso hoteli. Moledoval sem , rotil , kričal in prepeval: » Bliže morate! Sanjati morate! Prebuditi se
morate! « Zrli so vame; iz kamna ; z razdalje; in nič. Moledoval, rotil, kričal in prepeval sem do onemoglosti.

Nato sem skočil.

II.
(Aquaura, Bodies #2 )
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Aquaura, Bodies # 2

Kmalu sem moral čez tisto provinco.

Nog kakor da nisem imel, pomislil sem, da bi se lahko kobacal , da bi se plazil , a tako bi uničil vso favno ; bolelo me je srce.
Dežela je bila drobcena kakor drobižek , a brezkrajna kot noč; nisem si znal odgovoriti.

V višini mojih oči so lebdele modre misli , skorajda bele in sinje in kanček puhaste , to sem najprej zagledal: mehke misli.
Kakor sateliti so lebdele na dosegu mojih rok in krožile okoli razraslih stebel z veličastnimi nočnimi cvetovi. Nočni zrak je
nočne cvetove odpiral v osupljajoče rožne pašnike, mehke misli pa je ovijal v krhke lišaje, modre lunice.

Bilo je pravljično, zato sem zajokal.

Zdaj sem že vedel, da so najbolj trdni tisti svetovi, ki si jih ustvarimo v svoji glavi, a kljub temu sem se moral čuditi , s
kakšno samoumevno zavzetostjo, lahko bi rekel celo aroganco, so tista stebla in tisti cvetovi puščali svoje nočne satelite
ali umreti ali oditi ; še bolj sem zajokal. Modre lunice s krhkimi lišaji so vso noč, vse dokler je nočni zrak spreminjal to
provinco v pesem, krožile in krožile okoli svojih rož , nato pa , ob prvi slutnji jutranjega svita, brez pozdrava, brez enega
samega poslovilnega vzdiha, zaplule po svodu navzgor v nebo.

A moral sem čez tisto provinco , moral sem. Nog kakor da nisem imel; pomislil sem, da bi moral lebdeti.

III.
(Hans Beckers , Eggcutterorchestra)
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Hans Beckers, Eggcutterorchestra

Prišel sem do pašnika.

Kmet mi je zažugal, da je v žici električni tok , ki me bo stresel, kakor strese njegove krave, če se mu bom približal. » Nič
bat, « sem pomahal , »te zvijače poznam.« Skočil sem čez žico, kmet pa je prišel bliže , da bi mi prižgal cigaret. »Ne kadim,«
me je stisnilo , a to se ne bi spodobilo, zato sem zavzeto potegnil: kmalu bi se zadavil. Nalil mi je kozarec , ki je smrdel po
gnilih slivah, spil sem in še v istem trenutku izbruhal: zdelo se mi je , da bom izvrgel pol jeter. Bil sem poparjen:
spremeniti bom moral pristop.

A kmet je postal žarke volje, gledal me je v oči , me trepljal po ramenih, nato pa mi je segel v hlače. Odskočil sem.
Nekaterih praks res nisem odobraval. Bil sem premlad, da bi znal pošteno zakleti , a v takšnih trenutkih človek odraste ,

res pa je, da je namesto mene zaklel kmet: » Jebela!«

Zdelo se mi je , da mi bo odtrgal ušesa , tako me je stresel zanje: »Jajca imaš !«

Skušal sem se spomniti kakšnega ustreznega komentarja, a bil sem izpraznjen in pijan, verjel sem , da mi je cigaret naredil
halucinacije. Kmet me je za ušesa divje vlekel med krave, in šele ko sva bila globoko v njihovih vimenih, je šepetajoče
zakričal: »Izgini s tega pašnika! Kakor si prišel , tako se poberi!«

Leta kasneje mi je sopotnik z vlaka med gromkim smehom razložil , da sem moral zaiti v Strahopetni kraj. Neki tamkajšnji
bojazljivi župan, predsednik, je (dolgo nazaj ) vaški orkester spremenil v plehbando za propagando , ki je poleg polk in
valčkov rezala tudi človeške organe. Veljalo je, da bo orkester vsakemu , ki ne bo plesal po zaukazani glasbi, s svojim
osrednjim inštrumentom , ki so mu rekli eggcutter , odrezal pogum.

Legenda je vztrajala tako dolgo , da je prerasla samo sebe. Odslej so v Strahopetnem kraju vsi moški, kakor tudi vse
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ženske in krave, brez poguma že ob rojstvu. Rezalnica iz orkestra – tako se je nasmihal človek z vlaka pa je vmes že tako
stara, betežna in topa, da so pred njenim rezilom varna še mehkokuhana prepeličja jajčka.

IV.
(Janet Belotto , Nile Blue)

Janet Belotto , Nile Blue

Ali je res že čas , da vam povem o brodolomu? Ah , da : padli smo v vihar.

»Vesolje! « me je prešinilo , okoli nas pa črnina. Ocean je bil edina svetla točka. Še naprej sem brcal, opletal , odrival vodo s

svojih prstov, s svojih stegen, z golega trebuha , vso tisto blatno sivo vodo, ki je bila polna dežja in morskega neurja in ki
nas po samem čudežu še zmeraj ni zalila. Lovil sem sapo in poskakoval , nato pa: kot da bi se znašli v jušni zajemalki. Tp.
Tišina.

Spomnil sem se majhnega roževinastega kolesa, ki sem gapred leti videl v kletki s hrčki in belimi miškami – bolj ko so

hrčki tekli , bolj se je vrtelo kolo , vrtelo , vrtelo , vrtelo kot školjka, v kateri smo se znašli.

»Kako pa veste, da je školjka?« me je spraševal deček. »Školjke pa res ne žrejo ljudi! «

Imel je prav, a raje sem se zanašal na lastni občutek; v školjki smo bili. Doletelo nas je novo potovanje , ne da bi vedeli ,
kako mu je ime in koliko časa bo trajalo. Povsod so bili mehkužci, razumete, tako grozljivo spolzko je bilo. Plezali smo ,

padali, brisali vodo s svojih prstov, s svojih stegen, spotikali smo se čeznjo, čez kaplje in luže , ki so naše korake delale
težke, nesmiselne in krotke. Od biserovine na stenah je zamolklo kapljalo in bilo nam je, kakor da so se nam v srednjem
ušesu naselile želve; izgubili smo ravnotežje.

Razumete, da sem se v nekem hipu strašansko razburil. »Ven hočem! « sem zatulil in školjka se je nevarno zamajala.
Slutil sem smer, iz katere je prihajalo sveže deževje, slutil sem jasni svod. Slišal sem ptice , ki so v razpršeni jati letele v
svobodno vesolje , in med tekom proti njim me je dušilo: koliko je spirala, koliko je krog?

V.
(Mario Ciaramella , Fertile Icarus )
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Mario Ciaramella , Fertile Icarus

Večkrat se sprašujem, kje natančno sem ostal gol. To je bila sreča zame, saj je imelo tisto mesto neznane krivulje , ki so se
zares izrisale šele, ko si pred njimi obstal popolnoma slečen. Gol sem bil in krivulje : ah.

Zdelo se mi je , da mesto nima ulic , pač pa travnike , in da nima vogalov , pač pa boke. Namesto oken je imelo nasmehe in
namesto vrat : ljubice. Od ene kamre do druge so tekli visoki mostovi, ki so spominjali na ženske pasove. Bili so vitki in
leni, mični in debeli, mehki kot sanje in trdni kot ponos. V tem mestu ni bilo avtomobilov , ampak radostne solze , ki so se

zbirale v velike pisane kaplje ter tu in tam obležale na prostem kot steklena posoda. Med oljčnimi drevesi so letali šarmi
in vzdihi ter bežni dotiki, ki so naredili, da je človek poletel kakor lastovke. Vse v tem mestu se je rimalo na sodo in liho,

na glasno in tiho, na ubranost in navzkrižje ter na skrivno leganje v travo , iz katerega so se rodili mnogi otroci.

To, vam pravim, je bilo srečno mesto, a ljudje smo nagnjeni k temu, da se oblačimo v obleke. Nekega dne me je premamil
bel smoking v krojačevi izložbi, » To sem jaz !« sem zavzdihnil. Bil mi je kot ulit , bil je narejen zame. A v hipu ko sem si

okoli vratu zavezal metuljček in na glavo poveznil klobuk, sem zagledal,

Ah ! –

kako se je srečno mesto, mesto, ki sem ga ljubil,

Paf ! –

razblinilo v ogledalu , kakor da bi ga stopilo sonce.

VI.
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(Vanni Cuoghi , Bilocale 2)

Vanni Cuoghi , Bilocale 2

Zdaj vam torej lahko povem o njej.

Nisemmogel nehati : »Ta jazbina te bo zadušila !«

Bil sem obupan. Obljubljal sem ji marmornato kuhinjo in položne stopnice, gondole in kolovrate, lestence in sveče, sonce
in sence. Obljubil sem ji oblak in srebrne kozarce , šepet, dihljaj in vrtnice plezalke ; glasbe, uhane in ure nihalke. Prisegel
sem in v to sem bil prepričan , da bova hodila počasi, vozila hitreje in letela vznak ; trmoglavil sem in brcal v žimnico na
podu: » Še ježev hrbet je udobnejši od tega!« A kopal sem si jamo, kot si jo skoplje uplenjena lisica, in bevskal sem , kot
bevska ranjena žival : »Pridi. Odidi. Umrla boš v tej luknji.«

Brez velike drame – takšna je bila : čudovita – me je objela, pojoč:

»Ljubi, ljubi, prišel je čas.

Prva nitka z jazbečevega trebuha,

druga nitka ježev pas,

tretja nitka z lisičjega repa,

četrta nitka moj črni las.«
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…

Preden bi utegnil razumeti , mi je v dlaneh ostal klopčič biserne preje.

Nikoli več nisem našel do njenega sveta.

13. 7. 2015 ob 06.32

16530 znakov ~ 11 minut

0 priljubljenih

0 komentarjev

0 izmenjav
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Knjižnica z bralno teraso pod trto
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Knjižnica z bralno teraso pod trto

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

POROČILO

Večer
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SLAVICA PIČERKO PEKLAR

"Potem ko smo se februarja letos iz
grajskih prostorov, kjer smo delovali
zadnjih dvajset let, preselili v nekdanje

prostore vrtca, je kar 90 odstotkov
našega knjižnega gradiva prosto dostopnega

bralcem. Ti lahko tako med
sprehodom med knjižnimi policami
sami izbirajo želene knjige in najdejo
tudi knjižno gradivo, ki ga mogoče

sploh niso iskali niti niso vedeli , da
obstaja ," pravi Milica Šavora , direktorica

KnjižniceFranca Ksavra Meška
Ormož, in doda , da se skupaj s sedmimi

sodelavkami pripravlja na predvidoma

jesensko ureditev zunanjega
vrta ob knjižnici , kjer bo najverjetneje

prihodnje leto zaživela poletna
bralna terasa. "Po preselitvi v energetsko

obnovljene prostore, kar je občino
in državo stalo blizu 580 tisoč evrov ,
bomo izkoristili tudi zunanji vrt, ki
ga deloma omejuje še vidno obzidje
nekdanjega frančiškanskega samostana

, v katerem je pred stoletji
delovala prva knjižnica na našem
območju. Tako bomo preteklost povezali

s sedanjostjo, bralcem pa ponudili

možnost , da knjige prebirajo
tudi v senci trte in v zeliščnem vrtu,"
napoveduje direktorica. Pravi, da so
ob preselitvi morali prenesti kar sto
tisoč enot knjižničnega gradiva, pri
čemer so jim izdatno pomagali gasilci
in prostovoljci, veseli pa so bili tudi

pomoči kolegov iz Knjižnice Ivana
Potrča Ptuj. "V knjižnici imamo večji
prostor, ki smo ga namenili druženju ,

kulturnim prireditvam, literarnim
večerom, na mladinskem in otroškem
oddelku smo uredili posebne kotičke
za mlade bralce , našim obiskovalcem

pa omogočili tudi boljši dostop
do računalnikov in svetovnega spleta
ter za mlade uredili mladinsko sobo.
Zdaj imamo na voljo kar 750 kvadratnih

metrov prostora , in kot pravijo
naši bralci , tu pri nas radi tudi posedijo

in kaj preberejo.

Kraj kulturnega dogajanja
Blizu tri tisoč članov ormoške knjižnice

si najpogosteje izposoja knjige , a

knjižnica slovi tudi po izredno bogati
glasbeni in filmski zbirki. "V letih, ko
smo domovali v gradu, smo bili del
kulturnega dogajanja našega mesta,
saj so tam tudi prostori muzeja , radia ,
javnega sklada za kulturne dejavnosti

, v pristavi ima prostore glasbena
šola. Zdaj smo nekoliko na obrobju in
zato želimo s svojo kar se da pestro
kulturno ponudbo ustvariti nov prostor

kulturnih srečevanj in pripomoči
k revitalizaciji tega dela mesta," pravi
Milica Šavora. Doda, da tudi poleti
delajo vsak dan razen ob sobotah , že
konec avgusta pa bodo ponovno vabili
na literarna večere, ki jih bodo, kot že
nekaj let, začeli s pesniškim večerom,
ki ga ormoška knjižnica gosti pred
Dnevi poezije in vina na Ptuju. V ormoški

knjižnici pripravijo letno kar
120 najrazličnejših dogodkov.

Med bralci tudi sosedje z one
strani meje
"Pred dobrim mesecem smo tudi v
Svetem Tomažu, eni od kakih desetih
občin v Sloveniji , kjer ljudje niso imeli
možnosti izposoje knjig v domačem
okolju, odprli svojo enoto. Bralci lahko
tam trikrat tedensko izbirajo med
6500 knjigami in prvi odzivi , čeprav
je poletje , so zelo dobri," pravijo ormoške

knjižničarke , ki trikrat tedensko
, že od jeseni leta 2013 , odhajajo

tudi v krajevno knjižnico, ki deluje v
Središču ob Dravi. "Vtej občini deluje
knjižnica kar v prostorih osnovne
šole ob skupni uporabi virov splošne
in šolske knjižnice , kar pomeni , da
knjižnici delujeta v istem prostoru.
Mi smo svoj del knjižnice opremili z
osem tisoč knjigami, in kot opažamo,
so tudi v Središču knjižnico domačini
dobro sprejeli, " omenja Milica Šavora.
Pravi, da zelo dobro sodelujejo z vrtci
in osnovnimi šolami , vse pogostejša
pa so tudi srečanja z bralci s hrvaške
strani meje: "Učencem, ki se v obmejnih

krajih učijo slovenskega jezika,
pomagamo s knjigami iz naše knjižnice

, ki jih tjakaj odnašajo učiteljice
slovenskega jezika , zgodi pa se že,

da pridejo k nam hrvaški bralci tudi
sami."

S preselitvijo knjižnice iz grajskih prostorov v nekdanji
vrtec nastaja v Ormožu nov prostor kulturnega

dogajanja. Krajevni knjižnici tudi v Središču ob Dravi in
Svetem Tomažu
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Milica Šavora, direktorica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož: "Knjižnica na novi lokaciji postaja novo prizorišče kulturnega
dogajanja v Ormožu. " (Slavica Pičerko Peklar)

S pestro ponudbo
na obrobju nov
prostor kulturnih
srečevanj

V knjižnico na druženje
Amalija Krajnc, defektologinja iz Sv.
Tomaža : " Sem redna obiskovalka ormoške

knjižnice , kjer si izposojam
knjige, udeležim pa se tudi kakega
dogodka , saj naše knjižničarke pogosto

vabijo na literarne , pesniške
in podobne dogodke. Novi prostori
so svetli , dostop do knjig preprost ,
le parkirišče bo treba še urediti, ko
pa bo urejeno tudi dvorišče, bo knjižnica

resnično lahko kraj mnogih
srečevanj. Pred dobrim mesecem
smo dobili krajevno knjižnico tudi
v našem kraju, kar je za Sv. Tomaž
velika pridobitev."
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, AIRBELETRINA

NA PRILAGOJENA RAZLIČICOPreskoči na vsebino

ZaPik: Tomas Venclova, gin in generacije

Poletje pomeni , da se približujejo Dnevi poezije in vina, naš najljubši pesniški festival. Čeprav se uradni gostje vsako leto
menjajo, se mnogi, ki so prišli enkrat , vračajo. Namesto gina Glibery ’s sicer srkamo vino – in čeprav so pogovori vedno
nekoliko drugačni, se okoli bistva vztrajno zbirajo enaka vprašanja , kot jih je v pesmi Zarečje oblikoval lanski častni gost
Tomas Venclova.

ČLANKI • KOLOFON • PRISPEVAJ

VČLANI SE ali PRIJAVI SE

118

ZaPik: Tomas Venclova, gin in generacije

AirBeletrina

SPLETNI ČLANEK

http://www.airbeletrina.si/clanek/zapik-tomas-venclova-gin-in-generacije

www.airbeletrina.si
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Leto izdaje : 2014
Prevajalec : Klemen Pisk

19,00 € NAROČI KNJIGO

Stičišče
Tomas Venclova

15. 7. 2015 ob 06.19

742 znakov ~ 1 minuta

0 priljubljenih

0 komentarjev

0 izmenjav
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 AVTOR/ICA
Vsebino je pripravilo uredništvo AirBeletrine.
126 člankov

SPREMLJAJ
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AVTOR/ICA
Tomas Venclova, rojen leta 1937 v Klajpedi. Pesnik, esejist, prevajalec , publicist, literarni zgodovinar in doktor znanosti. Leta 1960 je končal študij litovskega
jezika in književnosti. Zaposlil se je na zgodovinskem inštitutu in predaval na univerzi v Vilni. Leta 1977 je emigriral v ZDA. Od leta 1980 do upokojitve je kot
profesor za slovanske književnosti poučeval na univerzi Yale. Izdal je več kot 20 knjig , od tega sedem pesniških zbirk, njegova poezija je prevedena v več kot 20
jezikov. Leta 1990 je prejel mednarodno nagrado vilenica, leta 2000 litovsko državno nagrado za kulturo in umetnost , leta 2005 pa nagrado Jotvingov za pesniško
zbirko Stičišče (Sankirta) .
1 članek

SPREMLJAJ

RUBRIKA
Rubrika Panorama je namenjena širšemu pregledu družbenega in kulturnega dogajanja. Predstavlja različne sogovornike in njihove ideje ter s pomočjo knjig
gradi zgodbe. V njej lahko najdete vse: izvirna literarna dela, sveže prevode, reportaže, lestvice in kvize.
211 člankov

SPREMLJAJ

ZNAČKE

Tomas Venclova

Poezija

Sodobna poezija

Dnevi poezije in vina

KOMENTIRAJ http: //airbeletrina.si/20019
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Površina/Trajanje: 119,66 Naklada: 43.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Pred vrati je
festival, kjer bo v
ospredju poezija

Dnevi poezije in vina
bodo tudi letos zadnji
teden avgusta Ptuj ovili v
verze. Tokrat prvič kot del
pesniške platforme Versopolis

, stičišča enajstih
pomembnih evropskih
pesniških festivalov, ki
spodbuja mobilnost
perspektivnih evropskih
pesnikov iz različnih držav

, veča število njihovih
prevedenih del in dostopnost

poezije na splošno
ter vključuje že obstoječe
in novo občinstvo v kreativni

proces. Festival , ki se
bo s štiridnevno nizozemsko-slovensko

prevajalsko
delavnico začel v soboto ,

22. avgusta, bo letos
postregel s pisanim dogajanjem

po vsej Sloveniji
pa tudi na Hrvaškem in v

Avstriji , na tradicionalnih
Večerih pred dnevi 25.
avgusta, ter z zgoščenim
festivalskim programom
med 26. in 29. avgustom
na Ptuju. Na osrednjem
prizorišču poleg nenadomestljivih

velikih večernih

pesniških branj in
koncertov, okroglih miz in
drugega programa prvič
pripravljajo tudi sklop dogodkov

s petimi perspektivnimi

avtorji platforme
Versopolis in več novih
zasebnih branj na doslej
še neodkritih zasebnih
lokacijah na Ptuju. Častni
gost pa bo med drugimi
tudi Milan Dekleva. ( am )

Ptuj
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Pred vrati je festival, kjer bo v ospredju poezija

POROČILO

SVET 24
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Pavlova hiša

Mednarodno srečanje
pevskih zborov
Srečanje pevskih zborov v Pavlovi hiši
v Potrni/Laafeldu, ki je nekakšen kulturni

dom Slovencev na avstrijskem
Štajerskem, poteka že več let. Na njem
poleg domačega zbora Pavlove hiše nastopajo

še gostujoči zbori iz Avstrije in
Slovenije.

Zbor Pavlove hiše je leta 2004 ustanovil

Bruno Petrischek, ki deluje kot
profesor glasbe na Dunaju, Namen
ustanovitve je bil ohranitev ljudskih
pesmi in s tem tudi slovenskega jezika

na tem območju. Začeli so s tremi

saj gre za mednarodni zbor. Čeprav večina

pevcev razume tako slovensko kot
nemško, s pevci komunicira v obeh jezikih.

Stilsko se petje zbora zaradi menjave

zborovodje ni veliko spremenilo.
Poskuša pa vnesti nekoliko modernejše

ritme. Razširil je tudi krog pevcev.
Z zborom sodelujejo še pevke in pevci

iz Beltinec in Murske Sobote. Poleg
omenjenega zbora je na srečanju nastopila

še ženska vokalna skupina Gentle

Voices, ki prihaja iz jugovzhodnega
vinogradniškega okoliša Klek (Kloch).

lani ponovno začele peti. Vodenje zbora

je sprejel že omenjeni Matija Horvat,

pridružilo pa se jim je še nekaj novih

pevk in nastala je vokalna skupina,
ki se vsak torek sestane v bolnišnici v
Murski Soboti na pevskih vajah. Pojejo
pesmi različnih zvrsti, v zadnjem času
pa najraje priredbe starih popevk. Nekaj

svojega repertoarja so prikazale
tudi na srečanju v Potrni.

Predsednica Kulturnega društva člen
7 Susanne Weitlaner pravi, da je Zbor
Pavlove hiše pomemben del delovanja

Ohranitev slovenskih ljudskih pesmi na avstrijskem Štajerskem

Zbor Pavlove hiše od lanskega leta vodi zborovodja Matija Horvat, fotografija ciril kosednar

pevci, danes pa zbor sestavlja okrog 20

pevk in pevcev, ki v glavnem prihajajo
iz avstrijske in slovenske Radgone,

pa tudi iz Cmureka, Radenec in s Cankove.

Večina jih je ljubiteljskih pevcev,
vendar imajo vsi precejšnje izkušnje s

petjem. Repertoar zbora obsega slovenske

in nemške pesmi. Zbor nastopa
v Avstriji in Sloveniji pa tudi na Madžarskem.

Ob lanski deseti obletnici zbora je
Petrischek vodenje predal Matiji Horvatu.

Horvat vodi že kar nekaj zborov v
Pomurju. Kot pravi, pa je ta posebnost,

Pevke se že veliko let ukvarjajo z glasbo.

Začele so pred tridesetimi leti pri
manjših praznovanjih. Z leti pa je skupina

razširila svoje znanje na različnih
seminarjih in delavnicah.

Poleg njih je nastopila še Vokalna
skupina Žarek iz Murske Sobote. V
njej poje 12 pevk, večinoma medicinskih

sester. Korenine zbora sicer segajo
20 let nazaj, ko so začele peti v pevskem

zboru medicinskih sester, a so se

lani spomladi prijateljsko razšle. Ostalo

pa je nekaj pevk, ki jih je veselje do
petja spet združilo. Tako so novembra

te hiše. Z njim so sem prišli novi ljudje.

Zaradi nastopov drugje po Sloveniji

in Avstriji pa širijo glas o delovanju
Pavlove hiše, to pa kaže, da niso samo
manjšinska, ampak tudi kulturna organizacija.

Letos med drugim pripravljajo v
sklopu projekta Poletje v Pavlovi hiši še
arhitekturni pohod po avstrijski Radgoni/Bad

Radkersburgu. V sodelovanju
s ptujskim festivalom Dnevi poezije in
vina bodo v Potrni gostili belorusko pisateljico

in dva avstrijska pisatelja.
C. K.
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Mednarodno srečanje pevskih zborov

C. K.

POROČILO
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Ptuj, 16. julija (STA) - Ptuj bo čez teden dni zajelo največje glasbeno poletno festivalsko
dogajanje - festival Arsana. Letošnja, 7. izdaja festivala bo med 23. in 31. julijem postregla z
več kot 60 glasbenimi dogodki, ki jih bo oblikovalo več kot 200 domačih in tujih glasbenikov.
Letošnje zvezde bodo z 10 grammyji nagrajena ameriška vokalna skupina Take 6. Festival
Arsana že vsa leta poteka na Ptuju, ki je po besedah umetniškega vodje in direktorja
festivala Mladena Delina mesto glasbe. Pohvali se lahko z neverjetnim številom mladih
glasbenikov, pa tudi z uveljavljenimi imeni. Obenem je Ptuj tudi privlačna turistična
destinacija, mestno jedro pa je zelo atraktivno za kulturne, sploh koncertne dogodke, je na
novinarski konferenci v Ljubljani povedal Delin.Tako bo tudi letošnji festival Arsana zavzel
ulice in trge mestnega jedra, pri čemer osrednje prizorišče ostaja dvorišče minoritskega
samostana, ki sprejme okoli 1200 obiskovalcev in ki bo lahko kot pokriti oder gostil koncerte
v vsakem vremenu. Nekaj koncertov bo tudi v slavnostni dvorani Ptujskega gradu.Festival
vsako leto posebno pozornost namenja slovenskim glasbenikom, tako bodo tudi letos
nastopila priznana imena slovenske glasbene scene, kot so Rudi Bučar, Tinkara Kovač,
Nuška Drašček, Gal in Severa Gjurin ter skupini Manouche in Katalena.Za vrhunec festivala
bo poskrbela a cappella skupina Take 6, ki velja za največkrat nominirano vokalno skupino
v zgodovini podeljevanja grammyjev nagrad. Šest pevcev izvaja glasbo različnih žanrov, od
gospela in jazza do R&B in popa. Po številu nagrad se lahko primerja z glasbeniki, kot so
Stevie Wonder, Ray Charles in Whitney Houston. Med tujimi izvajalci je Denim izpostavil še
kubansko zasedbo Estudiantina ensemble in ameriški Renato Chicco trio.Poskrbljeno bo
tudi za ljubitelje klasične glasbe, med drugim bodo gostili profesorje z glasbenih akademij v
Rimu, na Dunaju in v Parizu, pripravljajo pa tudi večer samospevov in opernih arij, ki ga bo
oblikovala mlada obetavna sopranistka Nika Gorič.Festival bo odprl koncert glasbenikov
Tango Story in Nuške Drašček. Med drugim bodo premierno izvedli skladbo Ptujske vedute,
ki jo je za festival napisal skladatelj Jani Golob.Ob glasbenih dogodkih bodo pripravili tudi 7.
mednarodno poletno glasbeno akademijo, otroški festival, vokalni kamp, seminarje, okroglo
mizo in delavnice.Konec avgusta bodo pestro festivalsko dogajanje na Ptuju dopolnili še Dn
evi poezije in vina, ki ga pripravlja založba Beletrina. Med 26. in 29. avgustom bodo gostili
20 pesnikov iz 15 držav. Letošnji fokus bo posvečen pesnikom, ki pišejo v nizozemščini. V
sklopu festivala bodo 26. avgusta pripravili tudi slovesnost ob poimenovanju ene od ptujskih
ulic po pesniku Tomažu Šalamunu.
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16.7.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

Ptuj, 16. julija (STA) - Ptuj bo čez teden dni zajelo največje glasbeno poletno festivalsko
dogajanje - festival Arsana. Letošnja, 7. izdaja festivala bo med 23. in 31. julijem postregla z
več kot 60 glasbenimi dogodki, ki jih bo oblikovalo več kot 200 domačih in tujih glasbenikov.
Letošnje zvezde bodo z 10 grammyji nagrajena ameriška vokalna skupina Take 6.
Festival Arsana že vsa leta poteka na Ptuju, ki je po besedah umetniškega vodje in
direktorja festivala Mladena Delina mesto glasbe. Pohvali se lahko z neverjetnim številom
mladih glasbenikov, pa tudi z uveljavljenimi imeni. Obenem je Ptuj tudi privlačna turistična
destinacija, mestno jedro pa je zelo atraktivno za kulturne, sploh koncertne dogodke, je na
novinarski konferenci v Ljubljani povedal Delin.
Tako bo tudi letošnji festival Arsana zavzel ulice in trge mestnega jedra, pri čemer osrednje
prizorišče ostaja dvorišče minoritskega samostana, ki sprejme okoli 1200 obiskovalcev in ki
bo lahko kot pokriti oder gostil koncerte v vsakem vremenu. Nekaj koncertov bo tudi v
slavnostni dvorani Ptujskega gradu.
Festival vsako leto posebno pozornost namenja slovenskim glasbenikom, tako bodo tudi
letos nastopila priznana imena slovenske glasbene scene, kot so Rudi Bučar, Tinkara
Kovač, Nuška Drašček, Gal in Severa Gjurin ter skupini Manouche in Katalena.
Za vrhunec festivala bo poskrbela a cappella skupina Take 6, ki velja za največkrat
nominirano vokalno skupino v zgodovini podeljevanja grammyjev. Šest pevcev izvaja
glasbo različnih žanrov, od gospela in jazza do R&B in popa. Po številu nagrad se lahko
primerja z glasbeniki, kot so Stevie Wonder, Ray Charles in Whitney Houston. Med tujimi
izvajalci je Delin izpostavil še kubansko zasedbo Estudiantina ensemble in ameriški Renato
Chicco trio.
Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje klasične glasbe, med drugim bodo gostili profesorje z
glasbenih akademij v Rimu, na Dunaju in v Parizu, pripravljajo pa tudi večer samospevov in
opernih arij, ki ga bo oblikovala mlada obetavna sopranistka Nika Gorič.
Festival bo odprl koncert glasbenikov Tango Story in Nuške Drašček. Med drugim bodo
premierno izvedli skladbo Ptujske vedute, ki jo je za festival napisal skladatelj Jani Golob.
Ob glasbenih dogodkih bodo pripravili tudi 7. mednarodno poletno glasbeno akademijo,
otroški festival, vokalni kamp, seminarje, okroglo mizo in delavnice.
Konec avgusta bodo pestro festivalsko dogajanje na Ptuju dopolnili še Dnevi poezije in vina,
ki ga pripravlja založba Beletrina. Med 26. in 29. avgustom bodo gostili 20 pesnikov iz 15
držav. Letošnji fokus bo posvečen pesnikom, ki pišejo v nizozemščini. V sklopu festivala
bodo 26. avgusta pripravili tudi slovesnost ob poimenovanju ene od ptujskih ulic po pesniku
Tomažu Šalamunu.
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17.7.2015 Stran/Termin: 3

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: FESTIVAL ARSANA Žanr:

Površina/Trajanje: 178,99 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Vabljeni na poletne prireditve
in dogodke 2015

MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNE UMETNOSTI ART STAYS> Ptuj
ptujska razstavišča in druge lokacije v starem mestnem jedru, od
10. julija do i. septembra; mednarodni festival sodobne umetnosti
s številnimi vrhunskimi dogodki, razstavami, performansi, javnimi

instalacijami
POLETNI GLASBENI FESTIVAL ARSANA, Ptuj minoritski samostan,
ptujski grad in druge lokacije v starem mestnem jedru, od 23. do
31. julija; mednarodni festival glasbene umetnosti s številnimi vrhunskimi

koncertnimi in drugimi dogodki priznanih domačih in
mednarodnih umetnikov in ustvarjalcev.

PTUJSKA POLETNA NOČ, 31. julij in 1. avgust; kulturnozabavna
prireditev po ulicah in trgih starega mestnega jedra v sklopu

praznovanj ob prazniku mestne občine Ptuj, z bogato glasbeno
in gostinsko ponudbo, animacijskim programom in ponudbo na
stojnicah.

RANCARUA, Ptujsko jezero, pristanišče Ranča, 1. avgust; tradicionalno

tekmovanje v veslanju s tipičnimi dravskimi čolni rancami.

KINO S STROPOM (KINO BREZ STROPA) 2015, Mestni kino Ptuj, od
3. do 9. avgusta; filmski jagodni izbor; brezplačen program, sestavljen

iz nepozabnih filmov, dogodkov za otrske, projekcije za
mlade starše in še kakšnega presenečenja.

RIMSKE IGRE, Ptuj staro mestno jedro in tabor pri I. mitreju, od
20. do 23. avgusta: kulturnozabavna prireditev, ki temelji na
antičnih koreninah Ptuja in vključuje rimsko povorko, rimski
tabor in številne druge dogodke.

FESTIVAL NARODNOZABAME GLASBE SLOVENIJE, minoritski samostan,

28. avgust; najstarejši slovenski festival narodnozabavne
glasbe s tekmovanjem za prestižno nagrado kipec Orfeja.

DNEVI POEZIJE IN VINA, Ptuj, Vrazov trg, od 25. do 29. avgusta;
eden najpomembnejših evropskih pesniških festivalov združuje
pesnike z vsega sveta; pesniškim branjem se pridružujejo številni
koncerti, filmske projekcije, performansi, razstave, bralne urice
za otroke

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI, na Ptuju in v okoliških občinah,
od 2. do 5. septembra; mednarodni folklorni festival z zaključno
predstavitvijo skupin v dominikanskem samostanu.

wwrar. ptuj. lnfo
www. visftptuj. eu

Rimske igre so že stalnica avgustovskih dogodkov.
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NAPOVEDNIK
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22.7.2015 Stran/Termin: 74

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: SCENA Žanr:

Površina/Trajanje: 88,00 Naklada: 2.800,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, DINO BAUK, KONEC. ZNOVA

Huda pokušnja! kaj: vinsko literarni večer kje: Dom Kulture MuziKafe, Ptuj kdaj: zadnjo sredo
v maju kdo: pravnik in pisatelj Dino Bauk in vinar Simon Družovič z vini SiSi zakaj: Dino Bauk je

predstavil svoj romaneskni prvenec Konec. Znova, Simon Druzovič pa je ponudil same aromatike: traminec,
rumeni muškat, renski rizling in to suhe! vzdušje: vrhunsko, kot je samo lahko v dobri, kvalitetni in

poglobljeni družbi. Za to sta zaslužna tudi povezovalca Jože Rozman, vinski publicist ter Aljoša Harlamov,

literarni kritik. še: bila je zadnja Huda pokušnja! v tretji sezoni. A nič bat. Hude pokušnje se bodo zgodile
tudi zadnji teden v avgustu med dogodkom Dnevi poezije in vina. (foto: Staša Cafuta Trček)
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Huda pokušnja!

VEST
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23.7.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

Nočko : Ali baba
in 40

razbojnikov , ...

Prebivalci doma
za starostnike...

Za starejše
Srebrni abonma
4

Prireditve.info
Scorching heat
melting away
Triglav...
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Lokalne novice ( )

Ocena novice : Vaša ocena:

Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico !

Festival bo nocoj odprl koncert glasbenikov Tango Story in
Nuške Drašček. Med drugim bodo premierno izvedli
skladbo Ptujske vedute, ki jo je za festival napisal

skladatelj Jani Golob. Foto : Festival Arsana

Glavne zvezde festivala je desetimi grammyji nagrajena
ameriška vokalna skupina Take 6 , ki bo nastopila v

nedeljo, 26. julijaob 20.30 na dvorišči minoritskega
samostana. Foto: EPA

Festival , ki vsako leto posebno pozornost namenja
slovenskim glasbenikom , bo letos gostil priznana imena

glasbene scene. Foto : Festival Arsana

Dodaj v

Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

Z Arsano je Ptuj do zadnjega
kotička prežet z glasbo
Začenja se festival Arsana

23. julij 2015 ob 09: 41
Ljubljana MMC RTV SLO/STA

S pomočjo 200 glasbenikov, ki so jih organizatorji
festivala Arsana letos povabili v goste , se Ptuj
tradicionalno spreminja v mesto glasbe. Sedmo
izdajo festivala bo danes odprl koncert
glasbenikov Tango Story in Nuške Drašček, ki
med drugim prinaša premierno izvedbo za
festival napisane skladbe Ptujska veduta
skladatelja Janija Goloba.

Osrednje prizorišče festivala je dvorišče minoritskega
samostana, ki sprejme okoli 1.200 obiskovalcev , poleg
ga je v primeru slabega vremena mogoče pokriti , vendar
glasba se bo razširila tudi po ulicah in trgih mestnega
jedra, tudi v slavnostni dvorani Ptujskega gradu bo
odmevala glasba. Ptuj tudi sicer diha z glasbo. Pohvali
se lahko neverjetnim številom mladih glasbenikov, prav
tako z uveljavljenimi imeni , je spomnil umetniški vodja
in direktor festivala Mladen Delin. Obenem je privlačna
turistična destinacija, mestno jedro pa je zelo
atraktivno za kulturne , sploh koncertne dogodke.

Posebna pozornost festivala je vselej usmerjena v

slovenske glasbenike. Tudi letos bodo obiskovalci
lahko prisluhnili kar nekaj uveljavljenim imenom , med
drugim skupinama Katalena in Manouche , pa tudi
Rudiju Bučarju , Tinkari Kovač ter Galu in Severi Gjurin.

Od džeza do popa v mesto prihajajo Take 6
Kot vrhunec festivala napovedujejo z desetimi grammyji
nagrajeno ameriško vokalno skupino Take 6. Šest
pevcev izvaja glasbo različnih žanrov, od gospela in
džeza do R&B in popa. Po številu nagrad se lahko
primerja z glasbeniki , kot so Stevie Wonder , Ray
Charles in Whitney Houston. Med tujimi izvajalci pa je
treba omeniti vsaj še kubansko zasedbo Estudiantina
ensemble in ameriški Renato Chicco trio.

Del programa posvečajo klasični glasbi. Gostili bodo
profesorje z glasbenih akademij v Rimu, na Dunaju in v

Parizu , pripravljajo pa tudi večer samospevov in opernih
arij , ki ga bo oblikovala mlada obetavna sopranistka
Nika Gorič. Osrednje glasbeno dogajanje bodo
spremljali otroški festival, vokalni kamp, seminarje , 7.
mednarodna poletna glasbena akademija , seminarji,
okrogle mize in delavnice.

Ptuj s Šalamunovo ulico
Konec avgusta bo glasbo dopolnila poezija. Med 26. in
29. avgustom bo festival Dnevi poezije in vina v

organizaciji založbe Beletrina gostil 20 pesnikov iz 15 držav. Letošnji fokus bo posvečen pesnikom, ki pišejo
v nizozemščini , pripravili pa bodo tudi slovesnost ob poimenovanju ene od ptujskih ulic po pesniku Tomažu
Šalamunu.

M. K.
Prijavi napako

Lokalne novice

2

Okroglih osem stoletij prve
omembe Dolenjskih Toplic

1

Blejski grad spet kot z razglednice
žerjav ne kvari več pogleda

Začetek Kina na grajskem dvorišču
s filmom Marina

25

Kapiteljska njiva : V zadnjih
izkopavanjih odkrili 24

prazgodovinskih grobov

29

Vse več turistov v Mariboru – poleg
domačih še Nemci , Avstrijci , Hrvati ,

Srbi

3

Metliški plac ves teden v znamenju
kulture

43

Obalna cesta med Izolo in Koprom
bo enosmerna

5

Občina Izola je izgubila pravdo proti
Ribi

1

Mladi raziskujejo in oživljajo
Uskoško pot

1

22. julij 2015 ob 19 : 17

Ministrstvo za kulturo med
tremi prijavljenimi
kandidati ni izbralo novega
direktorja SNG-ja Nova
Gorica. Še naprej bo
gledališče kot vršilka
dolžnosti vodila Neda
Rusjan Bric.

Direktorja SNG-ja Nova Gorica bodo iskali
še s tretjim razpisom

Več novic ...

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX | Spored | V živo | Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče

Več o festivalskem
programu najdete tukaj.
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Z Arsano je Ptuj do zadnjega kotička prežet z glasbo

M. K.
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24.7.2015 Stran/Termin: 18

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: FESTIVALI Žanr:

Površina/Trajanje: 232,96 Naklada: 8.750,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Glavni poudarki Dnevov poezije in vina

Povzela: Staša Cafuta Trček

Dragi Ptujčanke in Ptujčani , v nadaljevanju lahko najdete

glavne poudarke letošnjih Dnevov poezije in
vina , ki bodo potekali med 26. in 29. avgustom na

Ptuju. Organizatorji vljudno vabijo, da se udeležite dogodkov
, ki bodo ponovno spremenili naše mesto v prestolnico

poezije in vina. Celoten program najdete na : www.stihoteka.
com.

Letos v fokusu – sodobna poezija

v nizozemskem jeziku. Literarna

prevajalska delavnica bo
potekala med 22. in 26. avgustom.
Okrogla miza o osrednji temi bo v

sredo, 26. avgusta, ob 15. uri v hotelu

Mitra , nato bo sledilo veliko
večerno branje štirih belgijskih in
nizozemskih gostov s pričetkom
ob 20.30.

Poudarek št. 1 : poimenovanje
Ulice Tomaža Šalamuna. Prvi
dan festivala, v sredo , 26. avgusta

, bo ob 19.30 v Stari steklarski

delavnici potekala slovesnost
ob poimenovanju Ulice Tomaža
Šalamuna (ob Vrazovem trgu ).

Ulična uprizoritev poezije Tomaža

Šalamuna – DPD Svoboda Ptuj

– Teater III in Gledališki studio
Ptuj ter vizualno-zvočni performans

Jaz sem voda Stanke Vauda
Benčevič. Otvoritev prostorskih
instalacij Stanke Vauda Benčevič
Travnik poezije in Dušana Fišerja
Zid poezije.

Po velikem pesniškem branju na

Vrazovem trgu bo ob 22. uri uprizorjena

predstava po besedilu Milana

Jesiha, Grenki sadeži pravice.
Ob polnoči bo v Stari steklarski
delavnici odprtje razstave z naslovom

Med likovnim in besednim
umetniškim izrazom.

Poudarek št. 2 : program Versopolis.

V petek , 28. avgusta, bo
ob 17. uri okrogla miza s petimi

perspektivnimi evropskimi avtorji
, vključenimi v platformo Versopolis.

To so Justyna Bargielska
(PL), Vytautas Stankus (LT ), Ivan
Šamija (HR) , Pär Hansson (SW)
in Gjoko Zdraveski (MK ). Pogovor

vodi selektorica festivala Staša

Pavlović. Lokacija : Muzikafe
Ptuj. Ob 20.30 sledi veliko pesniško

branje avtorjev platforme Versopolis

na glavnem odru.

Poudarek št. 3 : letos bo kar
sedem razstav – v Stari steklarski

delavnici, Miheličevi galeriji ,

Tovarni umetnosti v Majšperku ,

Zavodu GEMA in Fürstovi hiši
ter še razstava o Milanu Deklevi v
knjižnici Ivana Potrča.

Častna gosta: Milan Dekleva in
C. D. Wright (ZDA ). Skupno bo
20 gostov iz petnajstih držav.

Pester otroški program : tri
pravljične urice v sodelovanju s

knjižnico , žonglerska delavnica
Vida Severa, literarna delavnica
Davida Bedrača, filmska projekcija

nizozemskega filma Navihani
Bram in delavnica rim z Milanom
Deklevo v sodelovanju s CID Ptuj
( delavnica združuje letošnji fokus
in častnega gosta).
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Glavni poudarki Dnevov poezije in vina

Staša Cafuta Trček

POROČILO

Ptujčan
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24.7.2015 Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: FESTIVALI Žanr:

Površina/Trajanje: 212,55 Naklada: 8.750,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Priznani vinarji vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija

bodo na Dnevih poezije in vina letos znova napolnili

vinski oltar na Vrazovem trgu , večinoma z vini
zadnjega letnika, izpostavljene pa bodo sorte, značilne za
Štajersko. Letošnja novost je , da bodo organizatorji gostili
nekoliko več vinarjev kot v preteklih letih, gostje pa boste
zato še bolj spoznavali vina in njihovo senzoriko.

Besedilo in foto : Staša Cafuta Trček

Vse dni festivala se boste lahko

od 19. ure naprej razvajali z
vini Ptujske kleti , Verus, P & F
Jeruzalem Ormož , Hiše Joannes
Protner, Gaube, Steyer , Kraner Plateis

, Conrad Fuerst & Soehne,

Turčan, Hlebec , Doppler, SiSi,

M-enostavno dobra vina, Gjerkeš
in Dveri Pax. Posebej povabljena
gosta ostajata briški vinar Ščurek
in vinska klet Steras , ki bo zastopala

barve slovenske Istre. Novost
je tudi predstavnik Vipavske doline

z biodinamičnimi vini Guerila.
Med festivalom se bodo odvile

tudi tri Hude pokušnje!. Otvoritvena

čast ( 26. avgusta ) vsako
leto pripada domačinu – Ptujski
kleti, ki se ponaša s častitljivo
tradicijo vinarjenja od leta 1239
naprej. Letos ne bomo sedeli in
okušali , temveč se sprehodili po
podzemnih ulicah Ptuja. Ali ste

vedeli, da imajo te ulice tudi svoja
imena, kot na primer Dolga ulica
in Jabolčna ulica ? V četrtek, 27.
avgusta, bo na programu Joannes
Protner, hiša renskega rizlinga.
Da je kralj med belimi sortami,

se pridušajo Nemci. Seveda, saj je
njihov, ( ob)renski namreč. Kako
se mu udinja Boštjan Protner ,

bomo izvedeli naravnost od njega
in s tremi primerki različnih letnikov.

V petek, ko bo vrhunec vinskega

dogajanja , pa se bomo vrnili
h koreninam vinske trte , tja , kjer
se je pred približno 7500 leti vse

skupaj začelo – v Gruzijo. Si lahko

današnji svet predstavljate brez
vina? Če bi se takrat in tam nekje
ne zgodilo to, kar se je , bi ne bilo
Hudih pokušenj!. In še marsičesa
drugega ne. Toda kaj se je pravzaprav

zgodilo ? To bomo skušali
razvozlati s Primožem Štajerjem

, ki skrbi , da tudi pri nas lahko
uživamo v gruzijskih vinih , pridelanih

po stari tradicionalni metodi
z dolgimi maceracijami in nego v
kvevrih.

Kakšna je ponudba vin
med letom v ptujskih
lokalih
Lahko bi rekli , da zelo solidna

oziroma bolje rečeno prilagojena
povpraševanju. Ponudbo sem

preverila v centru Ptuja : Bo Cafe ,

Muzikafe , Gostilna PP, Kava bar
Florijan , Cafe Evropa, Gostilna
Rozika, Kavarna Malina , Gostilna

Pri pošti , Pivnica Zlatorog , Bar
Napoleon, Kavarna pod odrom,

Vinoteka Zlati grozd , Kitajski vrt ,

Gostilna Ribič. Na vprašanje, kaj
najbolj »gre«, natakarji odgovorijo

, da je odvisno od dneva. Da
pa gostje v vročih poletnih dnevih
naročijo Haložana z radensko. Pri
tistih, ki imajo v ponudbi odprta
buteljčna vina, se gostje radi odločijo

tudi za kozarec določene sorte

, kot na primer sauvignon , traminec

, refošk in modro frankinjo.

Hude pokušnje! konec avgusta in
ponudba vin v ptujskih lokalih
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Ptuj Sedmi mednarodni glasbeni festival Arsana

Z entuziazmom do nepojmljivih vrhuncev
Še do petka bo Ptuj živel z vrhunskimi glasbenimi dogodki 7. mednarodnega festivala Arsana. Že prvi otvoritveni dogodek devetdnevnega festivalskega dogajanja

, nadaljevanje zgodbe o tangu (Tango Story ), je navdušil , in prinesel tudu novo festivalsko skladbo o Ptuju, Ptujske vedute , Janija Goloba.

Zadovoljen je tudi njen avtor

Mladen Delin , da je tudi v
novi preobleki navdušila občinstvo.

Izjemnega pomena pa
je, da v njej nastopa kar pet vrhunskih

ptujskih glasbenikov.
Sicer pa domači oz. izjemni
slovenski glasbeniki nastopajo

tudi v drugih zasedbah.
Ptuj je izjemno mesto slovenske

dediščinske umetnosti in
hkrati živ spomenik kulturne
produkcije, ki je navdušil tudi
desetkratne grammyjevce.

„ Za nami je izjemen festival
sodobne likovne umetnosti Art
Stays, pred nami pa festival Dnevi

poezije in vina , ki velja za enega

največjih literarnih festivalov
na svetu. V družbi teh festivalov
in v čudovitem mestu že devet
let ustvarja Arsana. Za nami je
sedem festivalov, blizu 150.000
obiskovalcev, preko 300 koncertov

in drugih dogodkov, predvsem

pa več 3000 umetnikov z

vsega sveta s področja klasične,

pop, jazz , etno, world , vokalne
in instrumentalne glasbe. Vrhunec

in krona vsega našega dogajanja

pa je nastop Take 6 , šest

umetnikov, ki so najbolj zaznamovali

accapela glasbo zadnjih
30 let in začrtali nove smernice

ter prestavili meje večglasnega
petja, “ je po prvih štirih dneh festivala

povedal njegov umetniški
vodja Mladen Delin. Ko v mestu
potekajo festivali , kot je glasbeni

festival Arsana , je častno biti
občan Ptuja , pravi novi ptujski
župan Miran Senčar.

O nastopu Take 6 so povedali:

Miro Cerar: „ Odličen dogodek.

Zelo sem vesel, da sem danes

na Ptuju , ne samo zato , ker
rad prihajam sem, ker je lepo
mesto, ker postavlja Slovenijo na
svetovni zemljevid , ampak tudi
zato, ker so danes še posebej
mladi pokazali , da znajo organiziratiorganizirati

najboljše možne prireditve

, vrhunski koncert , poskrbeti
za vrhunsko vzdušje. Užival

sem; kar tako naprej , Ptuj. Ob

tem enkratnem dogodku bi še

dejal, da ni vse v denarju. Denar
je sicer pomemben ; če so volja ,

znanje in entuziazem, smo Slovenci

včasih sposobni premikati
tudi gore. Prizadevali si bomo ,

da bomo pomagali pri takšnih
dogodkih. Danes lahko samo
čestitam, se priklonim in rečem,

da se da, četudi ni na voljo veliko
denarja.“

Primož Vidovič : „ Enkratno
doživetje. Kdor je zamudil , mu

je lahko zelo žal. Še posebej ,

ker so prišli v naše čudovito
mesto , na tako krasen festival.
Po navadi mora človek za take
koncerte sesti v avto in se precej

daleč odpeljati. Popolno
navdušenje. “

Olga Popov: „ To so pevci iz

naše adventistične cerkve, tudi
oni so adventisti kot mi , kolikor

kolikor

nas je na Ptuju. Naše srce je
polno , peli so nadvse čudovito.
Nekateri naši člani jih poznajo s

koncertov od drugod , nekateri
tudi pojejo njihove pesmi.“

Daniel Kosec : „ Sploh ne

vem , kako je Mladenu Delinu
uspelo , da je skupino Take 6 pripeljal

pripeljal

na Ptuj. Vsa čast. Najboljši
so , že 30 let je oder njihov. Tudi
sam pojem gospel in črnske duhovne

, sicer nekaj stopnic niže
od tega, kar smo danes poslušali ,

zato sem še toliko bolj navdušen ,

da sem lahko tako edinstvenim
pevcem prisluhnil v živo , da se

je to zgodilo na Ptuju. “

Danica Purg: „ Na Ptuju sem
uživala od okrogle mize naprej.
Ptuj je popolnoma drugo mesto.
To nocoj je bil vrhunec zaradi
čudovitega petja, spontanega
obnašanja, pravzaprav se tega

niti ne da opisati , prečudovito.
Ptuj sporoča, da se ne da, da želi
imeti velike mednarodne festivale.

Če se bo dalo, bom tudi z

našo mednarodno šolo poskrbela
za promocijo ptujskega festivalskega

dogajanja.“
Ptujski festivalski odri vabijo

vse do petka, 31. julija , ko bo
ulice in trge najstarejšega mesta
v večernih urah že zapolnilo zabavno

dogajanje tradicionalne
ptujske poletne noči , ki vabi tudi
v soboto , 1. avgusta.

MG
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Foto : Črtomir Goznik

Miro Cerar je prvi predsednik vlade , ki si je na povabilo ptujskega župana Mirana Senčarja ogledal ptujsko festivalsko eksplozijo.

Foto : Črtomir Goznik
Festivalski večeri so izjemno dobro obiskani ne glede na to , da nastopi potekajo sočasno na več odrih.
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Foto : Črtomir Goznik
Vrhunec letošnjega Arsaninega festivala pa je zagotovo nastop skupine Take 6. Takšnega nastopa
in takšnega navdušenja na minoritskem dvorišču še ni bilo.

Foto : Črtomir Goznik
Tango Story se nadaljuje, po letu 2012 je festivalsko dogajanje v letu 2015 obogatila nova zgodba
tanga z malo prenovljeno ekipo. Nastopili so Borut Zagoranski (harmonika ), Matija Krečič ( violina) ,
Mladen Delin ( klavir), Marko Korošec (kitara ) , Žiga Golob (kontrabas) , Nuška Drašček ( sopran), Primož

Vidovič ( tenor) , Nino Mureškič (tolkala ) ter plesalca Mateja Juvan in Aljoša Dujmič.
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Foto : Črtomir Goznik
Rudi Bučar je na minoritsko dvorišče prinesel istrsko kulturno dediščino

skozi glasbo. Z njim je zapela tudi Tinkara Kovač.
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Vonj svobode
Kako mora dišati moderen in svoboden

moški. Prada ve , navdih pa

so našli v jadranju. Osnovnemu
vonju sivke so dodali »moški«
vonj žajblja , pomarančne in

zelene mete. Ženske nas bodo
bolj ljubile?

Laibach
O trboveljski

zasedbi Laibach
že zdaj govori

ves svet. Kaj

šele bo, ko bodo
19. in 20. avgusta

res nastopili
v Pjongjangu, in

to v civilnih korejskih

oblačilih?
Kdo ve , ali je

severnokorejski
vodja Kim Džong

Un seznanjen s

tem, da Laibach
napovedujejo svoj

obisk kot podporo

združevanju
Severne in Južne

Koreje.

Poezija in Vino
Prihajajoči avgust je

za vino in za verze ,

za najboljšo poezijo ,

kar je ta trenutek
lahko najdemo tukaj

in zdaj. Dnevi poezije
in vina se tudi letos
obetajo med 25. in

29. avgustom na Ptuju
in njegovih »sorodnih

liričnih krajih «. Na

drugem koncu Slovenije
pa Sanje v Medani , med
26. in 30. avgustom , ko

bodo Brda požlahtnila
glasba , poezija, srčnost in

ne nazadnje tudi vino.

noVa zemLja ?
Vesoljska odkritja napredujejo

rapidno ! Pred
nekaj dnevi bližnje srečanje

s Plutonom, zdaj pa še

odkrit nov planet , podoben
Zemlji , kjer bi po poročanju
znanstvenikov bilo mogoče
življenje. Kepler-452b tako
kot Zemlja kroži okoli svojega

Sonca na ravno pravšnji ,

življenju prijazni razdalji.

TurisTiPrihajajo,

domačini odhajajo
Medtem ko v državi beležimo

vse večje izseljevanje v tujino ,

ki prekaša tudi že priseljevanje
tujcev v Slovenijo , pa se veča

tudi število turistov. Slovenijo je
v prvih petih mesecih obiskalo

1 ,2 milijona turistov , kar je 10 ,1

odstotka več kot v enakem
obdobju lani.

Premajhne KrižanKe
Razumljivo , da se lahko za koncert , na

katerem občinstvo ne sedi na sedežih ,

ampak stoji , proda več vstopnic , kot bi
se jih sicer. Ampak da se zavoljo tega
zvabi tja za polovico več ljudi , kot
bi jih prizorišče lahko sprejelo in bi
ob tem še lahko uživali v koncertu? !

Samo zato ker je povpraševanje
veliko in ambicije visoke. Kapaciteta
Križank je pač omejena in vstopnice
niso poceni , zato je upravičeno
pričakovati prijeten večer , ne pa

zadušljivo neprehodno gnečo in

borbo za pogled na oder.

ToPLjenje TrigLaVsKega
LedeniKa
Živeli smo v veri , da se ledeniki
topijo le na daljnem severu in

Antarktiki. Nak, začelo se je tudi
pri nas, rekordne temperature
preteklega tedna so načele
eno od naravnih znamenitosti
Slovenije , Triglavski ledenik.

ŠoK na TeLefonsKih
računih
V poletnem času so domači
telefonski operaterji podražili
nekatere storitve tudi do 200
odstotkov. Bodite pozorni

, sploh če v tem času ne
berete veliko informativnih
sporočil in ne spremljate
novic redno.

neVarna
magisTraLa
Se radi vozite po jadranski
magistrali , saj tako že

iz avtomobila uživate v

razgledu na morje? V

evropskem programu
za ocenjevanje cest
so jo na nekaterih
odsekih označili kot
najnevarnejšo cesto v

Evropi. Velika pozornost
velja sploh odsekom
med Senjem in Stinico
ter med Novim Vinodolskim

in Zadrom.
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PREVZETNOST & PRISTRANOST

izbrisali so sedež
Volvo si veliko obeta od
kitajskega trga , z drugačnim
pristopom do oblikovanja
potniške kabine. Izbrisali so sovoznikov

sedež , namesto njega
pa vgradili nekaj , kar še najlažje
opišemo kot večnamensko mizo.
Poslovnež dela ali uživa, voznik
pa je tiho.

majhno sonce
Sončna svetilka je nastala v humanitarnem

projektu, katerega cilj je bil
prinesti svetlobo ljudem, ki nimajo

dostopa do elektrike. Na zadnji strani

so sončne celice, te polnijo baterije

, ponoči pa »sončnica «
sveti. Dokler se baterije
ne izpraznijo. Pa še

lepa je ta svetilka.

Plastične rože
Nekaterim vsaka lončnica umre. A ta

ne bo, ker je plastična. Pravzaprav
gre za botanične skulpture , ki dušijo
zvok in tako tudi izboljšajo akustiko
prostora. Paše zalivati jih ni treba.
O barvi pa bi lahko razpravljali na

dolgo in na široko.

Podzemni park
Morda bodo v New Yorku zgradili park pod tlemi , ker zgoraj ni

več prostora. Sprejemniki na strehah bližnjih stavb bodo zbirali
sončno svetlobo ter jo prek sistema zrcal v ceveh preusmerili
pod zemljo. In rastline bodo rasle pod zemljo.

življenje na robu
Vsi živimo na robu , ker plače niso dovoljšne. Lastnik te hiše pa bo v resnici živel na robu.
Na robu prepada. Hiša je živi skali, da pa stanovalcem ne bo manjkalo udobja, je na strehi
še bazen. Samo, da ne bo kdo padel v prepad po celonočni vselitveni zabavi !
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Živahno poletje na Ptuju

Kdor poje, zlo ne misli
Za Haloze piše, da je to prometno

odročna in pretežno
agrarna pokrajina brez večjega

središča. Poznavalec

in domačin se bosta ob
ta skopi in neprivlačen oris
obregnila in dodala vsaj to,

da je pokrajina polna slikovitih

vinorodnih gričev. Zvezdana

Novaković pa pravi, da
imajo Haloze posebnost , ki
je unikatna na vsem svetu.
Številni med obiskovalci njenega

koncerta na notranjem
dvorišču stare ptujske hiše,

v kateri domuje MuziKafe,

so – čeprav so bili med njimi

zagotovo tudi Haložani
– prvič slišali za to haloško
posebnost. A ko so skupaj
z Zvezdano zapeli , so dokazali

, da gre za živo izročilo :

haloško štiriglasno petje.

Zvezdana Novaković (druga z leve ) se je petje odpravila študirat v Bolgarijo , kjer
je spoznala tri pevke , Darino Zlatkovo , Ivelino Dimovo in Tanjo Prvanovo , ter z
njimi ustanovila skupino Slovena.

Kultura

37Ženska8/2015

Zvezdana Novaković , ki ji je bila ljudska
pesem položena že v zibelko, nas lahko

najbolje pouči o tem fenomenu.
» Haloško štiriglasno petje je res posebnost ,

saj po navadi v ljudski glasbi govorimo le o

enoglasju in dvoglasju. V Halozah pa pojejta
dva glasova melodijo v tercah , en glas drži
bas, prvi glas pa 'gre preko', kot se reče po
domače, in tako dobimo harmonično štiriglasno

petje, ki je za ljudsko, neučeno petje

velika posebnost.« Zvezdana Novaković
je mlada umetnica , harfistka, komponistka ,

performerka, pevka, ki raziskuje zmožnosti
svojega ustvarjanja tako v klasičnih in jazzovskih

oblikah kot tudi v tradicionalnih. A

vrnimo se za hip na začetek – v čas , ko so
se Zvezdani petje in ljudske pesmi približali
na najbolj tradicionalen način, in sicer s petjem

obeh babic. »Tako je , obe babici sta bili
pevki, pa verjetno vse naše babice v tistem
času, kajti takrat je bil to edini način zabave

in druženja. « Le da sta njeni babici peli v različnih

jezikih , ena srbsko, druga pa slovensko.

Zdi se, da je ljudska pesem nekaj , kar
imamo prav Slovani najbolj v srcu in nas na
neki način tudi združuje. Tudi Zvezdani srbsko

in slovensko izročilo nista zadostovali ,

saj se je petje odpravila študirat v Bolgarijo.
Tam je spoznala tri pevke, Darino Zlatkovo,

Ivelino Dimovo in Tanjo Prvanovo, ter z njimi
ustanovila skupino Slovena, s katero je imela

letos turnejo po Sloveniji. » V Bolgariji je

zelo normalno, da se študira ljudska pesem,

celo do akademije, magisterija in doktorata
se ji lahko posvetiš , tega v Sloveniji seveda
ni. Ljudska pesem ostaja zgolj ljubiteljska. «

Zvezdana na vprašanje, ali je ljudsko izročilo

v sodobni Sloveniji in med današnjim
rodom še zmeraj tako živo , kot je bilo v njeni
družini , odgovarja: » Menim , da se bi vsak
od nas lahko spomnil trenutka , ko se je po
ljudsko zapelo , celo dandanes, samo osmisliti

jih je treba. Je pa res, da je

ljudskega druženja danes vse
manj , posledično temu pa petja
ob njem. Mladi več ne gremo
na trgatve , koline , na ličkanje
pa sploh ne … Da se zapoje , je

potrebna prijetna domača družba

, kjer se lahko sprostimo, pa
ena oseba, ki potegne druge,

da se pridružijo … Verjetno
pa pripomore tudi kakšen za
nagnit. « Ja , Zvezdana je hudomušno

dekle. Zna navezati stik ,

ima pa tudi tisto, česar ni mogoče ponarediti
– sproščenost in vedrino. Čisto brez težav je

pritegnila občinstvo , da je zapelo z njo, tisto
prej omenjeno haloško štiriglasno, seveda.
Sicer pa je bil repertoar ptujskega koncerta
sestavljen tako, da se je poslušalec ves prevzet

preprosto pogreznil vase in se prepustil
štirim močnim ženskim glasovom. Pele so
vse: stare pesmi, nove kompozicije , tudi eno
skladbo Zvezdane Novaković , slovenske in

bolgarske narodne , pa tudi pravoslavne liturgične

pesmi, ki so jih tradicionalno peli
samo moški. »Danes je že praksa, tudi v

pravoslavnih deželah, da ženske pojejo ortodoksno

liturgijo , predvsem v zborih ni ovir
in so večinoma mešani. Prej bi rekla, da je

dandanes redkost , da bi samo moški zapeli,
čeprav se tudi to vrača, « pravi Zvezdana.

Pesmi so živa snov, ki jo je treba gnesti in

zmeraj na novo preoblikovati. Če ženske po jejo

tradicionalne moške pesmi, zakaj ne bi

Jerneja Katona Zajc
Fotografije: Arhiv Doma kulture MuziKafeja
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Jerneja Katona Zajc
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Slovenka pela bolgarskih pesmi – in bolgarske

pevke so na odprtem odru priznale, da
način, kako Zvezdana zapoje nekatere pevsko

najzahtevnejše bolgarske pesmi, predstavlja

težko dosegljiv nivo tudi za študirane
bolgarske pevke. Kaj pa sama meni , da je

pridobila s študijem v Bolgariji? »V Bolgariji
sem na neki način našla svoj zvok , ker doma
ne pojemo več na grlo ali pa zelo redko.
Spoznala sem zelo bogato kulturo, ki me je

privabila do tega , da začnem bolj raziskovati
svojo kulturo. «

Iz grla in iz srca
Skupina Slovena poje v tehniki grlenega

petja. » Posebnost grlenega ljudskega petja
je , da se poje na grlo in rezonira v prsnem
košu in grlu , včasih v nosu, za razliko od šolanega

klasičnega petja , ki rezonira v glavi.
Grleno petje je najbolj naraven način petja ,

katerega se načeloma ne uči , ker ga telo
samo producira.« Sliši se učeno in človek si
komajda lahko predstavlja , kaj vse to pomeni.

Morda boste grleno petje boljše razumeli ,
če vam izdam, da poslušalca , ko sliši močan ,

prodoren ženski glas , ki povsem napolnjuje
odprto notranje dvorišče ter zveni, kot da
se lahko dotika samega zvezdnatega neba,

spreleti srh. Če vas mika , da bi to slišali , naj
povem, da Zvezdana že pripravlja načrte za
prihodnjo sezono. Cikel nastopov s skupino
Slovena je namreč zaključila prav na Ptuju.
Dekleta so nastopala po vsej Sloveniji , svoje
vtise pa so po končani turneji strnile takole:

» Slovencem je naš način petja zelo všeč, je
hkrati eksotičen , obenem pa se nekako prije tno

in domače počutimo v takšnem grlenem
petju. Verjetno tiči razlog v tem, da smo potomci

Slovanov, « pravi Zvezdana. O bolgarskih

pevkah , ki so se v času turneje spoznale
s slovensko folkloro, pa je priznala : » Pevkam
se je naša pesem zdela zelo avstrijska, kar je
na neki način tudi res …«

Čeprav je Zvezdana zgovorna punca, je

o načrtih spregovorila le na kratko, a dovolj

, da v človeku vzbudi radovednost: »Za
prihodnost pripravljam gledališko-glasbeni
avtorski projekt Trubadurke , s Pio Zemljič
( beseda , gib, petje) in Tino Žerdin ( Harka),

ki bo najprej predstavljen na Velenjskem
gradu v sklopu Festivala Velenje. Pripravljam
tudi koncerte z brazilsko zasedbo BOSA, s
katero izvajamo brazilske in pa tudi lastne
kompozicije. V naslednjem letu pa bom del
gledališke predstave Lepa Vida režiserja
Mihe Nemca, ki nastaja v koprodukciji treh
gledališč : Kranj, Trst, Nova Gorica.« Torej
kar nekaj priložnosti , da jo slišite.

Živahen star gospod
A za hip skočimo še nazaj na Ptuj, v domKULT.ure

MuziKafe, ki se je od skupine Slovena

že poslovil in je v času nastajanja naše
revije v pričakovanju novega dogodka: v avgustu

bo gostil pestro
družbo pesnikov, ki
bodo namesto peres
v rokah držali vinske
kozarce. Prihajajo iz

Evrope , z Bližnjega
vzhoda , Kostarike,

osrednja gosta pa sta
tokrat Američanka
C. D. Wright in Milan
Dekleva. V okviru festivala

Dnevi poezije
in vina bomo letos
spoznali tudi projekt
Versopolis , ki je aliansa

več mednarodnih
festivalov in skrbi za
promocijo mladih in

perspektivnih pesnikov.

Na Ptuj jih bo prišlo

pet iz vse Evrope. Festival Dnevi poezije
in vina ima svoj veliki oder kar pred MuziKafejem

, ki je na ta način osrednje zbirališče
gostov in obiskovalcev festivala. Če si želite
popiti kavo v družbi pesnic in pesnikov, jih
nagovoriti ali pa samo poslušati , kako vam
med srebanjem bezgove limonade pripovedujejo

svoje pesmi, se v dneh od 26. do 29.
avgusta zapeljite na Ptuj. MuziKafeja seveda
ne bo težko najti , kajti vse mesto te dni živi
s festivalom in vsaka okoliška ulica ima svoj
mali pesniški detajl , ki vam bo jasno sporočil

, kje na pesniškem zemljevidu Ptuja ste.
Poleg poezije se vse poletje , od 1. 7 pa do

1. 9. , po raznih kotičkih Ptuja naseljuje tudi
likovna in glasbena muza. Festival Art Stays
ponuja glasbene dogodke in razstave domačih

in tujih umetnikov, vmes jih je kar precej ,
ki so razstavljali tudi na Beneškem bienalu
oziroma prejemali ugledne nagrade , njihova
dela pa se nahajajo v skorajda vseh razstaviščih

, s katerimi razpolaga Ptuj in okolica –
denimo na gradu ter v dominikanskem samostanu

, kjer so na ogled dela velikih dimenzij ,
v Miheličevi galeriji , ki obljublja nič manj kot
kabinet čudes , pestro pa je tudi v okoliških
mestih … Svoje je poletnemu utripu mesta
dodal tudi festiva l Arsana, ki se je pravkar
iztekel , njegova osrednja in najbolj atraktivna

ponudba pa je bil nastop skupine Take 6,

ki slovi kot največkrat z grammyjem nominirana

vokalna skupina v zgodovini. Ja , mirno
lahko rečemo, da je Ptuj , ki ga označujejo
kot najstarejše slovensko mesto, v poletnih
mescih tej spoštljivi starosti navkljub ves živahen.

Kajti star gospod si pogumno privošči

sodobno in svetovljansko družbo. Ponuja
jo tudi vam. Če še zmeraj ne veste, kako bi

preživeli avgust , vam Ptuj ponuja reči , ki oživljajo

ne le mesto samo, ampak tudi njegove
obiskovalce.

MuziKafe odlikuje tudi zanimiva notranja oprema.

Festival Dnevi poezije in vina ima svoj veliki oder kar
pred MuziKafejem, ki je na ta način osrednje zbirališče
gostov in obiskovalcev festivala.
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Osvežujoče povabilo na Ptuj
04.08.2015 Katja Gönc Splošno 0 Komentarjev

Foto: /

Ptuj , 3. avgust 2015

SPOROČILO ZA JAVNOST : Osvežujoče povabilo na Ptuj

Mestna občina Ptuj nadaljuje s promocijsko akcijo Osvežujoče povabilo na Ptuj. Na zaključku

avtoceste v bližini Ptuja v smeri mejnega prehoda Gruškovje so ob vrhuncu turistične sezone
dolge kolone vozil. Že drugi vikend zapored smo čakajočim potnikom ponudili ohlajeno pitno
vodo in jim ob vsaki plastenki izročili tiskano vabilo na Ptuj lično razglednica z znamenito

veduto Ptuja ter z informacijami o znamenitostih in bogatem poletnem festivalskem dogajanju.

V pretekli soboti, 1. avgusta 2015 , smo tako razdelili 3000 plastenk vode in prav toliko
razglednic, saj si želimo , da se turisti ustavijo tudi v najstarejšem slovenskem mestu oziroma,

da postanek načrtujejo ob povratku. Da bi na znamenitosti Ptuja opozorili čim večje število

turistov, smo razglednice delili tudi v nedeljo na bencinski črpalni OMV Hajdina.

Akcijo Mestna občina Ptuj nadaljuje tudi v prihodnjih dveh vikendih. Naslednjo soboto bodo
promotorji Ptuja društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj in Poetovio LXIX , društvo za rimsko zgodovino in

kulturo Ptuj. Med 20. in 23. avgustom bodo na Ptuju namreč potekale tradicionalne Rimske

igre, kasneje pa literarni vrhunec Dnevi poezije in vina.
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KIČ VODIČ FACE ZADOVOLJENA MAXIMA KULT URA BODYGUARD OBSEDENA IGRIŠČE TV KICH NOVA JOGA

Doza dnevnega kiča je nujna za zdravje

OBSEDENA
Razkošje je vse odvečno, kar nas naredi srečne. ( Joubert )

AVTOR

PR NOVICE
Še niste slišali za FerFud?

4. 8. 2015.

FerFud – 'foodtruck ?, ki pomeni uresničitev sanj Mitje
in Janeza, je na poti po Sloveniji od sredine junija.
Fanta, nad katerima bdi mojster Luka Jezeršek ,
kakovostne sestavine pa jim dostavlja Hofer,
navdušujeta z uličnimi poslasticami, ki jih odlikuje
vrhunski okus, inovativen način plačila in dober
namen.

Ljudje z nakupom finih grižljajev pridno pomagajo tudi v
dobrodelnem smislu. Jedi , ki temeljijo na kombinaciji slovenske
kulinarične tradicije in urbanih trendov, so na voljo s QR kodo,
ki jo je moč brezplačno generirati na spletni strani ferfud.si ,

ali pa s plačilom po želji. Po opažanjih fantov se večji del gostov
odloča prav za slednje in postreženo plača z gotovino, pri čemer
vsak odšteje toliko, kot želi plačati sam. Pri tem igra zagotovo
veliko vlogo tudi dejstvo, da s tem vsak posameznik naredi tudi
nekaj dobrega, saj so vsi prihodki namenjeni v podporo
projekta Botrstvo.

Tweet

IŠČI
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Še niste slišali za FerFud?

PR NOVICE

SPLETNI ČLANEK
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FerFud dogodivščine lahko spremljate tudi na Instagramu: @ ferfud

FerFud razveselil otroke v počitniškem varstvu
Mlad , obetaven chefMitja Horvat in njegova desna roka, Janez
Karlin, sta obiskala tudi otroke , ki počitnice preživljajo v
počitniškem varstvu pod organizacijo Zveze prijateljev mladine
Ljubljana Moste Polje. Deževno popoldne sta jim popestrila s
torto, s katero so skupaj proslavili dosežke na njuni dosedanji poti
in 10.000 všečkov na Facebooku.

Z nasmejanimi otroškimi obrazi in veliko torto sta Mitja in Janez
proslavila izjemen uspeh projekta in neverjetno odzivnost
Slovencev. Kar 10 tisoč všečkov na Facebook strani pa ni
edini razlog za praznovanje , saj sta fanta v mesecu in pol z modrim
tovornjačkom obiskala že 30 lokacij po Sloveniji in razdelila
približno 7.500 grižljajev.

»Vsaka lokacija je nekoliko drugačna , povsod se ustvarja neka
posebna energija, a vselej , kamorkoli prideva, naju ljudje
sprejmejo odprtih rok. Pozitivni odzivi se kažejo tudi na
Facebooku , zato sva se odločila, da uspehe proslaviva s torto in z

njo polepšava dan otrokom. Prav ta otroška iskrivost je odlična
popotnica za nadaljevanje najine poti , « je ob obisku razigranih
otrok v počitniškem varstvu povedal Mitja Horvat, prepoznavni
obraz FerFuda.

»Današnjega obiska so se otroci že cel dan veselili. Od jutra so
nestrpno pričakovali torto in s sladkim presenečenjem smo
deževen dan zaključili v res prijetnem vzdušju,« je povedala Šejla
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Nanić , vzgojiteljica počitniškega varstva iz ZPM Ljubljana Moste
Polje. Prav v ZPM Ljubljana Moste Polje med številnimi projekti
namreč izvajajo tudi projekt Botrstvo v Sloveniji , ki mu je
namenjen ves prihodek , ki se ustvarja v sklopu popotovanja
FerFuda.

Tukaj je nakaj avgustovskih lokacij modrega
tovornjačka:
6. 8. ob 19h, Poletni večeri na mestni ploščadi , Kočevje
8. 8. ob 10h, Zagorska noč, Zagorje ob Savi

9. 8. ob 13.30, Pomurski poletni festival , Velika Polana
12. 8. ob 18h, Kamfest , Kamnik
14. 8. ob 17h , Poletje na Vrhniki, Vrhnika
20. 8. ob 11h , Trg pred cerkvijo , Kranjska Gora
22. 8. ob 12h , Fire Fighter Combat Challenge, Mala Zaka, Bled
26. 8. ob 20h, Oživela ulica, Koper

29. 8. ob 19h, Dnevi poezije in vina, Ptuj
30. 8. ob 17h, Festival Zmaj ' ma mlade, Postojna

Ko v vašem mestu opazite modri tovornjaček, pa vam lahko
zaželimo le še : »Dober tek ! «:)

Foto: FerFud

Ključne besede: FerFud, Hofer, modri tovornjaček , Zveza
prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje , Luka Jezeršek , Mitja
Horvat , Janez Karlin

PARTNERJI
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4-5 Dom insvet

6 Dialogi
Sprijaznil sem se s tem, da sem Slovenec
Glede Andreja Rozmana Roze in umetniške vrednosti njegovega raznolikega
ustvarjalnega opusa ni več dvoma: jeseni bodo pri Mladinski knjigi izšla njegova
izbrana dela v prestižni zbirki Kondor, rezervirani za klasike. Zato se je že poleti z

njim pogovarjala Agata Tomažič.

10 Dejanje
Z navdihom zgodovine
Začetki Ljubljanskega grafičnega bienala segajo v sredino petdesetih let 20. stoletja.
Med njegovimi ustanovitelji je najti Božidarja Jakca , Vena Pilona , Zorana Mušiča in
tudi kakšnega politika, saj brez blagoslova politike, je prepričana Vesna Teržan, v

nekdanji državi bienala ne bi bilo.

12 Dejanje
Tenkočutno beleženje sveta
Častna gosta letošnjih Dnevov poezije in vina bosta ameriška pesnica C. D. Wright
in domači književni ustvarjalec Milan Dekleva. Njuno delo nam predstavljata Aljoša
Harlamov in Maša Pelko.
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NAPOVEDNIK ČLANKA

Pogledi, štirinajstdnevnik za umetnost, kulturo in 
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14 Problemi
Fantazije so moja žareča peč
Jáchymu Topolu, češkemu pisatelju ,

letošnjemu dobitniku nagrade vilenica , sta
bila literatura in oporečništvo položena v

zibelko. Za intervju z njim je zaslužna Diana
Pungeršič.

16 rePortaža
Eno barko imamo.
V ogenj jo damo
Da je obisk kubanske prestolnice in njenega
bienala likovne umetnosti lahko še vse kaj
drugega kot običajna ležerna popotniška
izkušnja , v reportaži odlično opiše Nataša
Kramberger.

raDar
20 Greta Garbo v Houtenu
Letos mineva 35 let od izida prve longplejke ene največjih jugoslovanskih skupin ,

Azra. Uroš Zupan je prepričan , da gre zasluga za uspeh predvsem pevcu in kitaristu
Branimirju Johnnyju Štuliću.

22 Skozi mačje oči
Ko je Svetlana Makarovič spomladi ob izidu svojih zbranih šansonov na štirih
ploščkih in v knjigi izjavila, da se ima za kraljico ( slovenskega) šansona, je marsikdo
pomislil , da je to znova ena njenih značilnih brezkompromisnih izjav. Jure Potokar
pozna razloge zanjo.

23 Vedno v modi
Album Freedom Tower – NoWave Dance Party 2015 skupine The Jon Spencer
Blues Explosion je po mnenju Miroslava Akrapovića hommage New Yorku skozi
prvovrsten kolorit tamkajšnjega življenja in dogajanja.
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24 Kar princ sanja, to dobi
Janja Brodar je podlegla vsesplošni prevladi angleškega in se spustila v pomenek
o arhitekturnih čudesih , ki jih na Otoku prakticira nihče drug kot princ Charles
osebno.

25 Filmske bombe
Ker je za blockbusterje ključna čim večja dostopnost , so jim namenili poletni,
počitniški termin , ko si jih lahko ogledajo celotne družine in si posamezniki lahko
privoščijo celo večkratne oglede. Tudi Denis Valič.

26Kakovost se splača
»Če gledalci gledajo dobre serije , je lažje prepričati televizije, da jih je vredno
snemati,« ugotavlja Tobias Åström iz produkcijske ekipe TV-serije Most. To in še
marsikaj je zaupal Tini Bernik.

28Mojster in Valentina
Letos mineva 50 let od rojstva ene najbolj nenavadnih junakinj v svetu devete
umetnosti, ki ima nemalo zaslug za emancipacijo žensk v stripu in popularni kulturi
nasploh, Crepaxove Valentine. Razkriva nam jo Iztok Sitar.

29Otroška milina, otroški srh
Sodobno gledališče kot elementarni del igralske ekipe vedno pogosteje umešča
otroke. Režiserji se tega lotevajo različno , ponekod silijo v eksperiment , drugod jih
prezentirajo kot popolni naturalistični znak. Kako , nam predstavlja Zala Dobovšek.
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30Najprej srce, šele nato razum
Dve leti po smrti Richarda Wagnerja je Stéphane Mallarmé napisal esej Richard
Wagner s podnaslovom Sanjarija francoskega pesnika , katerega pomenljivost je še
kako aktualna tudi danes. Zakaj, piše Ivo Svetina.

30Vrnitev flâneurja
Potreba po instagramovski dokumentarnosti na eni strani in ubeseditvi izkušnje
sodobnega meščana na drugi vodita v vse popularnejše esejistične in literarne
refleksije in sanjarije. Mesto tako pri domačih kot tujih avtorjih, pravi Tanja Petrič,
postaja polje inspiracije in dominacije.

32 rePortaža
Hipster med mesti
Poleg kulture se v prenovljene postindustrijske prostore postopoma seli vse od
pisarn, storitev, trgovin, galerij in restavracij , zato nekateri v tem že vidijo potrebo
in priložnost za agencijo za postindustrijski turizem. So pa tudi takšni , je prepričana
Tina Podržaj , ki se bojijo, da bo » polizani« Lodž izgubil svoj robustni industrijski
duh in postal dokončno nezanimiv kot filmska kulisa , kar je še ena od plati njegove
identitete.

36 esej
Kitajska in njen generalisim
Novembra 1943 sta se v Kairu Franklin Roosevelt in Winston Churchill le streljaj
od senc tisočletnih piramid sestala s kitajskim voditeljem, generalisimom
Čangkajškom. S posledicami se je » pozabaval « Igor Grdina.

38 KritiKa
Knjiga: Ciril Zlobec: Ljubezen , čudež duše in telesa (Matej Krajnc )
Knjiga: Evald Flisar: Tam me ne boš našel (Gabriela Babnik )
Knjiga: Jela Krečič: Ni druge (Blaž Zabel)

40 PersPeKtive
Anej Korsika: Turizem tako in drugače
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Površina/Trajanje: 762,33 Naklada: 36.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

TenkočuTno beleženje sveTa
Častna gosta letošnjih Dnevov poezije in vina bosta ameriška pesnica C. D. Wright in domači
književni ustvarjalec Milan Dekleva.

AljošA HArlAmov

ob podelitvi prestižne MacArthurjeve

štipendije je odbor
priznal , da je delo pesnice C.
D. Wright nemogoče opisati

, ne da bi podrobno opisali
vsako posamezno knjigo iz

njenega, zdaj že bogatega opusa. »Je eksperimentalna

pisateljica, pisateljica ameriškega
juga in družbeno angažirana pisateljica , a se
z vsako zbirko vedno spet izumi na novo.«
Ne samo , da s svojim pisanjem zavestno razteguje

meje poezije in pesniški jezik sooča
z drugimi družbenimi jeziki, njen glas se
pogosto tako preplete z glasovi iz miljeja , v
katerem piše , da ti vdirajo v njene pesmi. In
rojena leta 1949 v majhnem kraju v ameriški
zveznidržavi Arkansas je v svojem življenju
zamenjala veliko okolij : Memphis, Fayetteville

, San Francisco , New York , Atlanta,
Mehika in končno Providence – a se vsaj s

poezijo tudi redno vračala domov, v ritem
svoje poezije pripuščala južnjaško dikcijo
in izrazje.

Izrednega pomena na tej poti je bil postanek

v Fayettevillu , kjer je doštudirala kreativno

pisanje in spoznala že poročenega,

karizmatičnega Franka Stanforda , s katerim
sta imela turbulenten odnos. Danes kultni
pesnik je imel pomemben vpliv na to, da
se je C. D. Wright sama oblikovala kot pesnica

– prvenec Room Rented by a Single
Woman je leta 1977 izdala prav v njegovi
založbi Lost Roads – s svojim samomorom
tik pred tridesetim rojstnim dnem pa jo je
zaznamoval tudi osebno. Svojo tretjo zbirko ,

Translation of the Gospel Back into Tongues,
ki jo je napisala v Mehiki in s katero se je dokončno

utrdila kot ena najbolj prepoznavnih
in inovativnih ameriških pesnic ,je pozneje

opisala kot objokovanje Stanforda. Leta 1979
se je preselila v SanFrancisco in s pesnikom
Forrestom Ganderjem , svojim bodočim možem

, prevzela založbo Lost Roads, ki sta jo
skupaj vodila do 2005. Od leta 1983 uči pisanje

na univerzi Brown, za svoje pesniško
ustvarjanje pa je prejela številna domača in
mednarodna priznanja.

Njeni najbolj znani deli sta gotovo zbirka
One Big Self : Prisoners of Louisiana (2003 ), ki
jo je ustvarila skupaj s fotografinjo Deborah
Luster, s katero je pred tem sodelovala že pri
zbirkah Just Whistle ( 1993) in Deepstep Come
Shining (1998) , ter One With Others (2010). Za
One BigSelf , ki je z nekaj pesmimi zastopana
tudi v pričujočem izboru, sta z Luster obiskali
tri louisianske zapore, kjer je Wright intervjuvala

zapornike inzapornice ,Luster pa je
njun obisk dokumentirala s fotoaparatom.
Besedila iz knjige so tako zmes proze , poezije

, seznamov, pisem , uradnih dokumentov,
citatov itn., z njimi pa poskuša , kot je sploh
tipično zanjeno pisanje , razumeti sočloveka
in njegove izkušnje vnesti v prostor lastne
poezije. Podobno tudi One With Others prepleta

raziskovalno novinarstvo, zgodovino
in poezijo, v njej pa Wrightova raziskuje dogodek

iz časa črnskega boja za državljanske
pravice v domačem Arkansasu in vlogo svoje
mentorice Margaret KaelinMcHugh , ki je za
udeležbo na Maršu proti strahu avgusta 1969
kot belka plačala z izobčenjem. Literarne
učinke gradi s kombiniranjem spominskih
izjav, pričevanj očividcev, aktivistov , policistov

in udeležencev pohoda, časopisnih
poročil , himen itn., v katerih se enotni lirski
subjekt povsem razprši, namesto njega pa
spregovori kolektiv.Pri tem avtoričin namen
ni koga idealizirati ali odrešiti , ampak se na
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Tenkočutno beleženje sveta

Aljoša Harlanov
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pesniški način približati neki resnici – ta
pa njeno poezijo neizbežno vodi na polje
družbenega oziroma političnega.

Za svojo prvo v slovenščino prevedeno
knjigo je sicer izbralaprecej bolj »osebna« in
»lirična«besedila – taka bo očitno tudi njena
najnovejša zbirka, ShallCross oziroma Na
drugo stran, ki bo pri ameriškem založniku
izšla naslednje leto in je v tem izboru zastopana

z največ pesmimi. Kljub temu se tudi v
teh tekstih kažejo značilnosti njenega sloga ,

ki ostaja njen prepoznaven način delanja
poezije inki ga s kratkim poetološkim tekstom

iz svoje esejistične knjige z nemogoče
dolgim naslovom Pesnica, lev, govoreče slike ,

El Farolito, poroka vSt. Rochu, trgovski center ,

napaka v ogledalu, pomlad, polnoči , ogenj in
vse drugo povezuje z gradnjo : »Pesmi somoji
gradbeni projekti.« Gre za kolažiranje » diskretnih

« detajlov in »razsežnih «abstraktnih
podob, mimobežnih impresij iz okolja ter
močnih občutij in misli, ki ima za posledico
nekakšno relativno avtonomnost vsakega
posameznega verza in včasih samo navidezno

distanco lirskega subjekta. Mnogokrat
se celo zdi , kakor da je pravzaprav te pesmi
zapustilo vse, kar je človeško, in da svet beleži
le še neprizadeto filmsko oko.

To beleženje sveta se eksplicitno kaže recimo

v pogosti naštevalnosti : » desko za likanje ,

steklenico burbona na njenem koncu / šivalni
stroj na verandi«. Toda seveda gre tukaj

samo za videz; predmeti, ki jih omenja, tudi
v odsotnosti uporabnika še vedno govorijo
predvsem o njem – nekdosi je med likanjem
morda privoščil požirek ali pa je steklenico
spotoma samo odložil tja , nekdo šiva na verandi

, morda tako koga čaka …? Ne smemo
pozabiti, naštevanje ninikoli brezinteresno,

prazno, opisi niso nikoli samo mrtva tihožitja
– v pesmih iz zbirke En velik jaz : raziskava
( gre za naslov ponovne izdaje že omenjene
»zaporniške« knjige, ki prinaša zgolj tekste
pesnice , brez fotografij Deborah Luster) je
naštevanje oziroma štetje represivni način , s

katerim ječarji stalno nadzorujejo zapornike ,

a obenem tudi način , kako zapornik ohranja
svojo intimo , svoje duševno zdravje ter ne
nazadnje svojo normalnost oziroma človeškost.

Pesmi torej na navidezno nečloveški
način pričajo ravno o človeškosti zapornikov,

četudi je ta v takemokolju reducirana na minimalno.

In čepo eni strani pesmi s postopki ,

kakršno je naštevanje , navznoter delujejo
razpršene , mnogoterne, včasih povezane
zgolj asociacijsko, kot da bi šlo za tok zavesti,
pa zato pogosto delujejo povezane navzven
in druga z drugo gradijoneko enotno zgodbo,

poglavje neke širše pripovedi. Tako pesmi iz
Na drugo stran recimo tvorijo zgodbo neke
dvojine , nekega razmerja , ki je hkrati tudi
razmerje do literature.

Poezija C. D. Wright je , skratka, grajena
kot uganka. Čeprav je njen izraz razmeroma
pripoveden , glagolski, ne sega po zamotani
metaforiki in ne razbija po sintaksi , govori
predvsem z molkom oziroma posredno.

Medtem ko se dogajajo podobe, se okrog
njih dogaja življenje, medtem ko na površini
bralec sledinjeni desnici , njenim zapisanim
besedam , Wrightova z levico , ki je zunaj naše
pozornosti , zunaj našega zornega kota, izvaja
čarovniške trike , ponuja ozadje reči in videzov.

Ali povedano drugače: bogati smisel in
pomen njene poezije sta skrita za vrati , skozi
katera lahko stopi samo pozoren in tenkočuten

bralec. »Precej stabilen svet je to / ljubi
bralec / A za temi vrati / nepopisen« .

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f032607e-2b3b-4864-8df9-f7f695b3ffa0892393536


5.8.2015 Pogledi, štirinajstdnevnik za Stran/Termin: 12

SLOVENIJA

149

C. D. Wright

F
ot
o
d
o
k
um
e
n
ta
c

a
d
ela

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f032607e-2b3b-4864-8df9-f7f695b3ffa0892393536


7.8.2015 Stran/Termin: 142

SLOVENIJA
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Rubrika/Oddaja: VSA ČUTILA Žanr:

Površina/Trajanje: 96,49 Naklada: 15.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

SenSa koledar dogodkov (avgust, september 2015 )

7. 8. Alpe Adria PUF – Mednarodni festival lutkovnega in
uličnega gledališča Koper ( Ukmarjev trg, Koper )

9. 8. Gisela João z ljudsko glasbo iz Portugalske v okviru
Okarina Etno festivala ( Promenada, Bled )

10. 8. Ljubljana Festival : Mozart in Paisiello : Komorni godalni

orkester Slovenske filharmonije z gosti ( Filharmonija ,

Ljubljana )

11. 8. Festival Radovljica: Večna modrost z Leilo Schayegh
na violini in Václavom Luksom na čembalu ( Graščina ,

Radovljica )

11. 8. Gledališki večeri na Martinčevem trgu : Peter Rezman :

En lahek komad ali vsakemu svoje ( Martinčev trg , Koper)

13. 8. Oto Pestner prepeva Elvisa Presleyja ( Ljubljanski
grad )

14. 8. Festival Velenje : Darja Švajger – izjemen vokal ob
spremljavi črno-belih tipk ( Velenjski grad )

15. 8. Srednjeveška tržnica v Ankaranu ( Ankaran)

17. 8. Etno Histria 2015 , koncert solistov – znanih mednarodnih
glasbenikov s področja etna in world music ( Taverna ,

Koper )

20. 8. Lado Leskovar prepeva Franka Sinatro ( Ljubljanski
grad )

24. 8. Letni kino na Kongresnem trgu : Film Casablanca
( Kongresni trg, Ljubljana )

28. 8. Ljubljana Festival : Uroš Perić , klavir in vokal; Big Band
RTV Slovenija ( Križanke , Ljubljana)

26. 8. –30.8. Sanje v Medani in pravljična vas Šmartno :

festival knjige in vina ( Šmartno )

1. 9. Ljubljana Festival : Puccini : Turandot : Kitajska nacionalna
opera iz Pekinga ; eden od vrhuncev letošnjih festivalov

( CD , Ljubljana )

4. 9. R. Wagner : Tristan in Izolda ; Nacionalnaopera in balet,

Sofija (CD , Ljubljana )

8.– 9. Festival Woman : Anima – Orkester festivala Maribor
(Dvorana Union , Maribor )

10.9. Gala folklorni koncert – en od osrednjih koncertov
Mednarodnegafolklornega festivala Od Celja do Žalca ,

edinstvenega folklornega dogodka v Sloveniji z mednarodnim
programom (Dom kulture , Velenje )

14.9. Vzporedni svetovi ; koncertno izvajanje Sergej Prokofjev

, Ludwig vanBeethoven , Clara Schumann, Johannes
Brahms ( SNG , Maribor )

22.–26.8. Dnevi poezije in vina na Ptuju , prestolnici
poezije ( Ptuj )

29.9., 30. 9. , 1. 10 Bartabas &Andrés Marín : Golgota : Virtuoz
dresure konjev Bartabas in eden najvidnejših plesalcev

flamenka Andrés Marín v mističnem gledališkem spektaklu
(CD , Ljubljana ) spektaklu ( CD, Ljubljana )
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SenSa koledar dogodkov( avgust, september 2015)

PETRA ARULA

NAPOVEDNIK
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Površina/Trajanje: 488,58 Naklada: 58.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Cukri Izbor : Zvezdana Bercko
Fotografije: arhiv Večera , promocijsko gradivo
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26. mednarodni lutkovni festival
Poletni lutkovni pristan
Do 31. avgusta
Lutkovno gledališče
Maribor

Večino predstav in ustvarjalne delavnice Poletnega lutkovnega

pristana so namenjene najmlajšim , s posameznimi odrskimi

umetninami pa nagovarja tudi odrasle. Letošnje igrive
predstave slovenskih lutkarjev in tujih lutkovnih ustvarjalcev

v univerzalni in vsem tako ljubi lutkovni govorici
zagotavljajo, da bo poletje v mestu bolj pravljično, živahnejše
in domišljije polno , ker ga začinja Poletni lutkovni pristan.

Festival
Dnevi poezije in vina 2015
Od 22. do 29. avgusta
Ptuj in drugi kraji po Sloveniji

Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili
v verze. Tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis ,

stičišča enajstih pomembnih evropskih pesniških festivalov,

ki spodbuja mobilnost perspektivnih evropskih pesnikov
iz različnih držav, veča število njihovih prevedenih del in
dostopnost poezije na splošno ter vključuje novo in že obstoječe

občinstvo v kreativni proces.

Poletni glasbeni tabor Carmine Slovenice
Attacca
Od 24. do 28. avgusta
Dvorana Union
Maribor

Carmina Slovenica , ki mladim že 50 let omogoča kakovostno

glasbeno in gledališko udejstvovanje ter aktivno
preživljanje prostega časa , pripravlja konec poletnih počitnic
Poletni glasbeni tabor Attacca. Vanj se lahko vpišejo vsi , ki
imajo veselje do glasbene , plesne in gledališke ustvarjalnosti ,

jih zanimajo nove izkušnje , želijo ustvariti nova prijateljstva ,

pripadati skupini in biti kreativni.

Poletni festival stand up komedije
Panč
Od 22. do 26. avgusta
Ljubljanski grad
Ljubljana

Festival Panč ponuja največji odmerek smeha v zgodovini
Ljubljanskega gradu. Osrednji slovenski festival stand up
komedije bo s petimi večeri še za dan daljši , med 26 komiki

iz dvanajstih evropskih držav bo rekordnih sedem
dam, gostil pa bo tudi doslej največjo zvezdo v svoji skoraj
desetletni zgodovini , to je nemški superzvezdnik Michael
Mittermeier, znanec iz TV-šova Wetten , dass ... ? in videa
Guano Apes Kumba Yo.

Muzejska razstava
Naši heroji
Do 30. avgusta
Umetnostna galerija
Maribor

Zaključni teden razstave Naši heroji , socialistični realizem
revidiran , primer : ex-Jugoslavija bodo od 25. do 30. avgusta
pospremili predavanje antropologinje dr. Svetlane Slapšak ,

zaključno vodstvo po razstavi s kuratorico razstave Simono
Vidmar in novinarjem Ervinom Hladnikom Milharčičem
ter vodstvo za gluhe in naglušne. Vstop v galerijo bo ves
teden brezplačen.

Overjam Reggae festival 2015
Od 12. do 15. avgusta
Sotočje
Tolmin

Overjam reggae festival , ki je z lansko uspešno izvedbo presegel

pričakovanja obiskovalcev , organizatorjev in medijske
srenje, z letošnjim naborom najboljših imen iz reggae sveta
sega po zvezdah in se tako pridružuje največjim reggae
festivalom v Evropi: Gentleman, Max Romeo , Capleton ,

Mellow Mood, Hollie Cook, Brother Culture, Fatman Hifi ,

Jugglerz Sound, O.B.F. Sound System in drugi.
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: TURIZEM Žanr:

Površina/Trajanje: 688,68 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Podravje Kako in koliko občine sofinancirajo festivale in prireditve

Za najstarejsi slovenski festival Narodnozabavne

glasbe toliko kot za eno korito za rože
Festivali so (lahko) ena najpomembnejših in najprestižnejših turističnih blagovnih znamk mest, kjer se izvajajo. In medtem ko je Maribor znan po festivalu Lent, Laško po festivalu Piva in cvetja, sosednji
Varaždin po Špancirfestu, je Ptuj še vedno najbolj znan po Kurentovanju. Prav vsi festivali pa so vsaj v začetni fazi, večina pa kar vsa leta, precej odvisni od tega, koliko bo za izvedbo primaknila občina (ali
občine) iz proračuna.

Marsikje so tako festivali ali

druge večje tovrstne prireditve
zaradi ukinjenega finančnega
toka iz občinske blagajne hitro
zamrli. Med takšnimi sta tudi
dva festivala ptujskega gledališča

(festival Monodrame in
SKUP).

Nas pa je tokrat zanimalo,
koliko denarja namenjajo za

izvedbe večjih festivalov in
prireditev v mestni občini Ptuj
ter občinah Slovenska Bistrica
in Ormož. Podatki, ki jih predstavljamo

v nadaljevanju, so res
zanimivi.

Ptuj - največ za
Kurentovanje,
Arsano in Dneve
poezije in vina

Ptujsko festivalsko dogajanje
se je v zadnjih desetih letih

močno razmahnilo. Nekateri

festivali so nastali na novo, nekateri

so zamrli, nekateri pa živijo

že desetletja. Bolj ali manj
pa so vsi podprti tudi z javnim
denarjem, s sredstvi proračuna
MO Ptuj.

Pogoj za pridobitev proračunskih

sredstev je prijava na

enega od javnih pozivov za

posamezne projekte, ki so vsako

leto objavljeni v Uradnem
vestniku MO Ptuj. Namenska

poraba denarja se dokazuje z

zahtevki, h katerim so priloženi
računi, na podlagi katerih so

nato organizatorju nakazana
sredstva.

O izpeljavi festivala in namenski

porabi morajo organizatorji

po izpeljavi festivalov
MO Ptuj poslati poročilo. Zanimivo

je, da se z večino teh

poročil mestni svetniki niso

ukvarjali, kot tudi ne s samim
festivalskim dogajanjem; izje
mi - vsaj doslej -, ki sta redno

prihajali na svetniške mize, sta

bili poročili o izvedbi Kurentovanja

(vselej z veliko zamudo)
in Dobrote slovenskih kmetij
(zelo ažurno).

Sicer pa so podatki o občinskem

sofinanciranju večjih
pmjskih festivalov in prireditev

takšni:
- za Kurentovanje je MO

Ptuj od vključno 2005 do

vključno 2015 leta namenila
400. 547 evrov

- za Dobrote slovenskih
kmetij od vključno 2005 do

vključno 2015 leta 132. 950
evrov

- za Festival narodnozabavne

glasbe (NZG) Slovenije

Ptuj od vključno 2007
do vključno 2015 leta 20. 595
evrov (povprečno 2280 evrov
za en festival)

- za festival Arsana od

vključno 2008 do vključno
2015 leta 191. 466 evrov

- za festival Art Stays od

vključno 2009 do vključno
2015 leta 126. 575 evrov

-za festival Dnevi poezije
in vina od vključno 2010 do

vključno 2015 leta 150. 000
evrov

- za Terasafest od vključno
2010 do vključno 2015

1. 482, 25 evra
- za festival otroške ustvarjalnosti

Aye festival leta 2011:

7. 500 evrov
- za festival Salon sauvi¬

gnon, ki je bil letos prvič:
1000 evrov.

Ormož - največ za
Ormoško poletje in
martinovanje

V letu 2015 je v občini Ormož

za izvedbo pustnega kar
nevala bilo namenjeno 5. 250
evrov, za eno največjih prireditev

- Ormoško poletje - 29. 288

evrov in za prav tako uveljavljeno

martinovanje 22. 261 evrov.

Sicer pa je bilo v osmih letih

(od vključno 2007 do vključno
2014) za pustni karneval iz ormoškega

proračuna nakazano

35. 439 evrov, za festival Ormoško

poletje (od leta 2005
do 2014) pa 318. 761 evrov. V

sklopu Ormoškega poletja se

del sredstev namenja za sofinanciranje

prireditve OFAK (v

organizaciji Kluba ormoških
študentov), za ormoški nočni

ulični tek, ki ga organizira
Atletski klub Ormož, ipd. Martinovanje

bo letos 23. občina
ga finančno podpira od leta
2010, tako da je bilo od 2010 do
2014 zanj namenjenih 136. 244
evrov. Ob tem občina finančno
podpira tudi dejavnost TlCa,

ki je aktivno vključen v vse večje

prireditve.
Občina Ormož ima v okviru

proračuna vsako leto planirana
tudi sredstva na proračunski
postavki za pokroviteljstva in
v sklopu kmetijskega dela

proračuna

še postavko, iz katere
se sofinancirajo prireditve, ki
so občinskega pomena (Salon
vin Jeruzalem, Dobrote slovenskih

kmetij, Razstava malih

pasemskih živali, Srečanje
upokojencev občine Ormož,

Regijsko tekmovanje oračev

Podravja itd. V letu 2015 je
za ta namen planiranih 15. 505
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Majda Goznik, Mojca Vtič, Monika Levanič

POROČILO

Štajerski tednik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=83fe87e7-65fd-45c5-80d8-611d142112d01637752643


11.8.2015 Štajerski tednik Stran/Termin: 8

SLOVENIJA

153

evrov. V obdobju zadnjih deset
let (od 2005 do 2014) je bilo za

prireditve iz omenjene postavke

porabljenih 158. 836 evrov.

Slovenska Bistrica
- največ za Podobe
bistriških domačij
Za organizacijo prireditev v

Slovenski Bistrici sta zadolžena
predvsem Zavod za kulturo in
Razvojnoinformacijski center.
Med večje slovenjebistriške
prireditve se prištevajo pustna
povorka, kramarski sejem, poletne

glasbene in gledališke
prireditve v Bistriškem gradu,
Podobe bistriških domačij in
decembrsko Praznično grajsko
mesto.
Zavod za kulturo je lani za

izvedene dejavnosti prejel
61. 500, letos pa 51. 500 evrov.
RIC je za redno dejavnost prejel

13332 evrov (letos 20. 000
evrov) in jih delno porabil tudi
za kritje stroškov pri soorganizaciji

prireditev ter za druge
dejavnosti. Ob tem je občina
lani za sofinanciranje prireditev

namenila nekaj manj kot
25. 000 evrov (enako letos).

Gre za prireditve, ki pripomorejo
k promociji turizma in se

izvajajo na območju občine.
Prav tako pa občina financira
tradicionalno prireditev Podobe

bistriških domačij, za

katere je lani in letos namenila

po 15. 000 evrov. Konkretne
finančne podatke smo uspeli
pridobiti zgolj za prireditve v
okviru RIC. Tako sta občina
Slovenska Bistrica in RIC lani
za različne prireditve porabila
32. 766 evrov, od tega največ
(21. 250 evrov), za decembrsko

dogajanje.

Lenart
Občina Lenart je v letošnjem

polletju namenila 7. 295 evrov
za več kulturnih prireditev. Za

približno osemdeset prireditev,
ki se zvrstijo skozi vse leto, je v
zadnjih osmih letih namenila
281. 336 evrov, in sicer leta 2007
55. 387 evrov, leta 2008 85. 871
evrov, leta 2009 31745 evrov,
leta 2010 29394 evrov, leta
2011 29864 evrov, leta 2012
24. 980 evrov, leta 2013 15. 132
evrov in leta 2014 8. 963 evrov.

Majda Goznik, Mojca
Vtič, Monika Levanič

Varaždin za Špancirfest
Po podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti, je lanski

Špancirfest -gre za sloviti varaždinski desetdnevni

festival - mesto Varaždin sofinanciralo v višini
37. 000 evrov. Ostala sredstva so organizatorji pridobili

s sponzorstvi, nekaj s prodajo vstopnic, nekaj pa
sta primaknila tudi ministrstvo za kulturo in Hrvaška
turistična zveza.
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Foto: Črtomir Goznik

Brez sofinanciranja ugasnila
Monodrama in SKUP
Pomemben organizator ptujskega festivalskega dogajanja

je tudi Mestno gledališče Ptuj. Doslej je organiziralo

osem festivalov monodrame in sedem festivalov
SKUP (Slovenski festival komornega gledališča). Festival

monodrame so zaradi pomanjkanja javne podpore
nehali pripravljati leta 2010, Skup pa 2012. Za izvedbo
festivala monodrame so morali zagotoviti okrog 25. 000
evrov, za Skup okrog 35. 000 evrov, pri čemer bi prvi festival

potreboval 10. 000 evrov javnega denarja, drugi
pa najmanj 15. 000 evrov oz. 40 odstotkovteh sredstev,
da bi ga z dodatkom lastnega in sponzorskega denarja
lahko izvedli. Kot je povedal direktor Peter Srpčič, gre za

izrazito umetniška festivala, ki ne bi mogla preživeti na

trgu, zato je nujno proračunsko sofinanciranje. Dokler
ne bo sistemskega denarja, festivalov monodrame in

Skup ne bodo organizirali. Prvič letos pa so izvedli poletni

gledališki festival Zvezde pod zvezdami, ki bo postal
tradicionalen, ker želijo tudi sami prispevati v živahnejši
poletni utrip mesta. Trudili se bodo za še več brezplačnih

predstav, kot je bila letos Najstarejša obrt; njihov cilj
je celo, da bi bil nekoč ta poletni festival v celoti brezplačen.

Pokazalo seje, daje prav festivalsko dogajanje
tisto, ki oživlja mesto, privablja ljudi v mesto in je hkrati
podpora turistični dejavnosti, je še povedal Srpčič.

Foto: Črtomir Goznik
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Kurentovanje (od 2005) 400. 547
Dobrote slovenskih kmetij (od 2005) 132. 590
Festival NZG (od 2007) 20. 595
Festival Arsana (od 2008) 191. 466
Festival Art Stays (od 2009) 126. 975
Festival Dnevi poezije in vina (od 2010) 150. 000

Festival otroške ustvaijalnosti Aye (2011 7. 500

Terasafest (od 2010) 1. 482
Salon Sauvignon (2015) 1. 000

Kurentovanje (od 2005)

Dobrote slovenskih Kmetij (od 2005)

Festival NZG (od 2007)

D Festival Arsana (od 2008)

Festival Art Stays (od 2009)

Festival Dnevi poezije in vina (od 2010)

Festival otroške ustvarjalnosti Aye (201 1

□Terasafest (od 2010)

Salon Sauvignon (2015)
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Stolpec 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kurentovanje 20. 030 25. 037 20. 030 20. 450 30. 000 50. 000 SO. COO 50. 000 45. 000 45. 000 45. 000

DSK 11. 058 11. 058 11. 060 11. 500 14. 253 13. 000 13. COO 13. 000 12. 115 12. 115 10. 431

NZC Ptuj - -
3. 338 3. 113 2. 125 2. 795 2. 000 2. 072 1. 500 1. 490 2. 162

Arsana - - -
1. 969 3. 303 30. 000 25. 679 30. 515 30. 000 30. 000 30. 000

Art Stays - - - -
1. 575 20. 000 1 5. COO 30. 000 20. 000 20. 000 20. 000

DPV - - - - 20. 000 20X00 50. 000 20. 000 20. 000 20. 000

Terasafest - - - - - 334 - - 281 490 378

Snuvignon - - - - - - - - - - 1 .000

Sofinanciranje
v evrih

30. 000

- Kurentovanje
DSK

NZG Ptuj

Arsana

- Art Stays
-DPV

Terasafest

Sauvignon

2005 2006 2007 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Legenda:
DSK: dobroto slovenskih kmetij
NZG Ptuj: Festival narodno zabavne glasbe Ptuj
DPV: Dnevi poezije in vina
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Košarica

Novice Moj računIšči po Novicah Napredno iskanje

Novice

Aktualno

Arhiv

Novo v knjigarni

Jaz ... Jana
14 , 50 €

Novica

Torek , 11.08.2015

Dnevi poezije in vina

Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj
zavili v verze. Tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis ,

stičišča enajstih pomembnih evropskih pesniških festivalov , ki
spodbuja mobilnosti perspektivnih evropskih pesnikov iz različnih

držav , veča število njihovih prevedenih del in dostopnost poezije na
splošno ter vključuje že obstoječe in novo občinstvo v kreativni
proces.

Festival , ki se bo s štiridnevno nizozemsko-slovensko prevajalsko
delavnico začel v soboto, 22. avgusta , bo letos postregel s pisanim dogajanjem po vsej Sloveniji pa tudi
na Hrvaškem in v Avstriji na tradicionalnih Večerih pred Dnevi 25. avgusta ter zgoščenim festivalskim
programom med 26. in 29. avgustom na Ptuju. Na osrednjem prizorišču poleg nenadomestljivih velikih
večernih pesniških branj in koncertov , okroglih miz in drugega programa prvič pripravljamo tudi sklop
dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še
neodkritih zasebnih lokacijah na Ptuju.

V fokusu bo sodobna poezija v nizozemskem jeziku , ki jo bodo na festivalu in prevajalski delavnici
predtem zastopali štirje pesniki iz Belgije in Nizozemske, letošnja častna gosta pa bosta Milan
Dekleva kot domači in ameriška pesnica C. D. Wright kot tuja častna gostja , ki ji bo ob tej priložnosti
izšla prva pesniška zbirka v slovenskem jeziku v knjižni obliki. Kot odmev lanskega švedskega fokusa
bo izšla tudi antologija sodobne švedske poezije in pa seveda dvojezične knjižice s poezijo vseh
festivalskih pesniških gostov.

Vinski program pod okriljem vinskega publicista Jožeta Rozmana in Staše Cafuta Trček se bo letos
nadaljeval s Hudimi pokušnjami ! in vinskim oltarjem na Vrazovem trgu, novost pa bo Huda pokušnja!, ki
nas bo popeljala po skritih poteh ptujskega podzemlja. Letos bo pestro tudi na vizualnem področju,

kjer se bo v okviru festivala zgodilo kar nekaj otvoritev razstav, osrednja med njimi pa bo razstava , ki jo
pripravlja Zavod za sodobno umetnost SCCA – Ljubljana in bo iskala sinergije med likovnim in
besednim umetniškim izrazom.

Košarica knjigarne

V košarici ni knjig.

Prednaročila

Požgani možgani
26 , 90 € 21,90 €

Najbolje prodajano

1. Paleorecept
2. Ultrablues
3. Mastna laž

4. Delaj , teci , živi

5. Civilizacija

Poletno branje

Informacije o knjigarni

Dostava, vracilo
Zasebnost
Pogoji uporabe
Kontaktni obrazec

Snežak
Jo Nesbø

November je in v Oslu je
zapadel prvi.. več >

Leopard
Jo Nesbø

V tem naelektrenem
nadaljevanju.. več >

Hirošima

John Hersey

Hirošima Pulitzerjevega..
več>

Knjigarna Katalog vseh knjig Avtorji / Založbe Revija Novice Založba UMco O nas
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Košarica

Novice Moj računIšči po Novicah Napredno iskanje

Novice

Aktualno

Arhiv

Novo v knjigarni

Brezdomka v Parizu
9 , 99 €

Novica

Torek , 11.08.2015

Novinarska konferenca : Dnevi poezije in
vina
Datum dogodka: Ponedeljek , 17.08.2015

Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco, na kateri bodo
predstavljeni poudarki iz programa 19. festivala Dnevi poezije in vina ,

ki bo med 26. in 29. avgustom 2015 potekal na Ptuju in v ostalih
slovenskih mestih : vključenost v evropsko pesniško platformo
Versopolis , letošnji fokus (sodobna poezija v nizozemskem jeziku ) ,

častna gosta in festivalske knjige.

Novinarska konferenca bo v ponedeljek, 17. avgusta 2015 , ob
11.00 v kavarni in čajnici Slamič, Kersnikova 1 , Ljubljana.

Košarica knjigarne

V košarici ni knjig.

Prednaročila

Požgani možgani
26 , 90 € 21,90 €

Najbolje prodajano

1. Paleorecept
2. Ultrablues
3. Mastna laž

4. Delaj , teci , živi

5. Civilizacija

Poletno branje

Informacije o knjigarni

Dostava, vracilo
Zasebnost
Pogoji uporabe
Kontaktni obrazec

Snežak
Jo Nesbø

November je in v Oslu je
zapadel prvi.. več >

Leopard
Jo Nesbø

V tem naelektrenem
nadaljevanju.. več >

Hirošima

John Hersey

Hirošima Pulitzerjevega..
več>

Knjigarna Katalog vseh knjig Avtorji / Založbe Revija Novice Založba UMco O nas
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KRŠKO V organizaciji krške izpostave Javnega sklada za
kulturne dejavnosti , Valvasorjeve knjižnice in Krajevne skupnosti

mesta Krško sta se 16. in 23. julija zvrstili še dve prireditvi

v nizu letošnjih Poletnih večerov v parku, s katerimi
si soorganizatorji prizadevajo oživeti staro mestno jedro.

V juliju so se zvrstili kar trije večeri

, po likovni razstavi Mesta
pod zvezdami Roberta Gabriča

sta bila tretji in četrti poletni
večer dramsko in pevsko obarvana.

16. julija je Zdenko Perec,

član dramske skupine Kulturnega
društva Leskovec pri Krškem,

v senci stoletnih dreves uprizoril
monokomedijo Saše Pavček

Al' en al ' dva , ki sta jo režirala
Alen Jelen in Klavdija Mirt. Za

omenjeno predstavo je leskovško društvo na letošnjem zaključnem

regijskem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin

z območja Dolenjske , Bele krajine in Posavja prejelo priznanje
za najboljšo predstavo, Perec pa za najboljšo odigrano moško

vlogo. Navedeno predstavo si je ogledalo dobrih sto obiskovalcev.
23. julija , ko je po dnevih hude vročine dež s svojo blagodejnostjo

in občasno ihtavostjo pojil zemljo, pa je zbrano občinstvo
v Dvorani v parku uživalo v zanimivi sončni glasbeni izvedbi krške

rojakinje, karizmatične jazz pevke in šansonjerke Katje Šulc,

ki je predstavila avtorska in poetično obarvana besedila iz svojega

drugega albuma Twisted Delight. Prijeten večer, ki ga je sooblikoval

DJ Pier, soavtor glasbe in glasbeni producent plošče
ter pionir slovenske basovske kulture , se je tako kot vsi dosedanji

letošnji poletni večeri zaključil z druženjem obiskovalcev
ob vinski kapljici vinarja Vinske kleti Kodela in dobrotah Aktiva
kmečkih žena Sremič.

V tem mesecu se bosta v mestnem parku zvrstili še dve prireditvi
, 20. avgusta koncert Big Banda Krško, pet dni kasneje pa že

tradicionalna prireditev Večeri pred dnevi poezije in vina, branja

besedil domačih in tujih pesnikov pa bosta obogatila saksofonist

Aleš Suša in kitarist Miha Koretič.
B. Mavsar

Dramski in glasbeni poletni večer

Katja Šulc med nastopom
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Dramski in glasbeni poletni večer

B. Mavsar
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Dnevi poezije in vina bodo potekali od 25. do 29. 2015 avgusta na Ptuju. Letošnja častna
gosta bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija,
ki nastaja v nizozemskem jeziku.  Že od 22. avgusta bo potekalo pestro dogajanje v
različnih krajih po Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Tradicionalni Večeri pred Dnevi se
bodo 25. avgusta odvijali na prizoriščih po vsej Sloveniji, zgoščen festivalski program pa bo
potekal med 26. in 29. avgustom na osrednjem prizorišču na Ptuju. Tam bo poleg  velikih
večernih pesniških branj in koncertov, okroglih miz in drugega programa prvič izveden  tudi
sklop dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji platforme Versopolis in več novih zasebnih
branj v doslej še neodkritih ptujskih kotičkih. Dnevi poezije in vina letos širijo svoj program
tudi na vizualno področje, saj prinašajo kar šest različnih razstav. Na pokušnjah vin pa se
bo predstavilo tudi 18 vinarjev  iz vinorodnega okoliša Štajerska  in vinorodnega okoliša
Primorska.Vsi festivalski dogodki so brezplačni. Več o programu festivala je na voljo v
programski knjižici.
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Dnevi poezije in vina 2015

SPLETNI ČLANEK
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Ptuj, 13. avgusta (STA) - Na Ptuju bo med 26. in 29. avgustom nastopil čas za poezijo. V 19
letih je festival gostil več kot 400 pesnic in pesnikov z vsega sveta in postal z Medano in
nato selitvijo na Ptuj prepoznavna točka na pesniškem zemljevidu. Kot je za STA povedal
vodja festivala Aleš Šteger, se takšni dogodki ne smejo zapirati sami vase. Pri tem pomaga
tudi vino. Pred leti se je festival preselil iz Goriških Brd, Medane, na Ptuj, kar se je zdela
tvegana poteza. Pesnikom in ljubiteljem poezije so se fotogenična brda nadvse priljubila, a
kot kaže, je prilagoditev na Ptuj dobro uspela.'Selitev festivala je bila za vse nas in za sam
koncept festivala velika preizkušnja. Po petih letih na Ptuju je festival eden od stebrov
mestne poletne kulturne ponudbe. Je splošno sprejet. Mesto in okolica tudi čez leto iz
festivala črpata svojo prepoznavnost, številne dogodke, kot je recimo cikel Hude pokušnje,
in določeno lokalno identiteto,' meni Šteger.Vodja festivala je hkrati opozoril na številne
neizkoriščenih možnosti: 'Gre za dogodek evropskih dimenzij in zato lahko v širši regiji
deluje kot magnet. Vsako leto beležimo poleg lokalnih in regionalnih številne tuje
obiskovalce, festival je mednarodno prepoznan. Smo tudi nosilci edinstvene mednarodne
platforme pesniških festivalov Versopolis. Tukaj pa nastopi težava, ki je nima le naš festival,
namreč pomanjkanje struktur, tako na lokalni kot državni ravni, ki bi imele znanje in kontakte
za promocijo in trženje festivala na mednarodni ravni.'Pesniška platforma Versopolis je
stičišče 11 pomembnih evropskih pesniških festivalov, ki spodbuja mobilnost perspektivnih
evropskih pesnikov iz različnih držav, veča število njihovih prevedenih del in dostopnost
poezije na splošno ter vključuje novo in že obstoječe občinstvo v kreativni proces. Od letos
je del zgodbe tudi ptujski festival, še več, so 'gonilni motor platforme, z njo pa je Ptuj za tri
leta evropska prestolnica poezije'.Če je Versepolis novost, kaj takšnega ne velja za vino.
Leta 1996, ko se je festival začel, je na ta račun padla marsikatera šaljiva pripomba, ki je
potrjevala stereotip o pesnikih in vinu, zdaj se ob ime ne obregne več nihče.'Po vzgledu
našega festivala so nastali festivali v Bolgariji, Avstriji, na Slovaškem, sedaj razmišljajo o
nečem podobnem v Franciji. Vsepovsod gre za povezavo poezije in vina oziroma proizvoda,
ki je lokalno specifičen. Po mojem mnenju je čas ozko strokovnih festivalskih srečanj mimo,
sedaj vsi iščemo čarobno povezavo različnih vsebin, ki pa morajo biti smiselno povezane.
Naš festival prinaša poleg poezije, ki je v središču, in vina, ki je zvest spremljevalec poezije,
številne druge vsebine, ki pa niso izbrane poljubno,' je povedal Šteger.In spet je tu problem
kulturne politike. Po Štegrovem mnenju obstoječe strukture financiranja, razpisi temu trendu
ne sledijo. 'Kljub trudom nam v vseh letih ni uspelo prepričati odgovornih, da naš festival
naredi nekaj tudi za enološko kulturo, morda na neki popularni ravni veliko več inovativnega
kot še en vinski sejem. A tega odločevalci nočejo videti,' meni Šteger.Letos sta osrednja
gosta festivala Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. Goste po Štegrovih
besedah izbirajo z največjo možno skrbjo in željo, da slovenski kontekst sproti dobiva
vrhunske knjižne prevode ključnih ustvarjalcev. Za izvedence to večinoma niso nova imena,
so pa nova za širši kontekst.Zanimivo je, da festival kljub zaželeni množičnosti ohranja
intimnost, skrivnostnost poezije. Zasebna branja potekajo na izbranih malih lokacijah, o
katerih so obiskovalci obveščeni tik pred zdajci.Šteger se zaveda, da vse večji del
kulturnega dogajanja stremi k spektaklu, ki se mu ne more izogniti niti poezija, 'čeprav z
vsemi omejitvami, ki jih ji narekuje njena tišinasta narava'. Zasebna branja v zasebni
atmosferi zato ustvarjajo tisto intimno vez med pesniki in občinstvom, ko je poezija
najmočnejša, ustvarja uvid, vedenje in pušča trajno sled. 'Zame osebno so prav zasebna
branja eden najlepših dogodkov festivala,' je še povedal Šteger.
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Površina/Trajanje: 339,21 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Nagradno turistično vprašanje

Sklepno festivalsko dogajanje; urejenost mestnega jedra
Od ptujskih poletnih festivalov je v tem trenutku še aktiven TerasaFest, ki bo vrhunec dogajanja doživel ta konec tedna. Prihodnji teden, od četrtka do nedelje, bo Ptuj živel po rimsko

s spektaklom poletja na Ptuju, VIII. rimskimi igrami s taborom pri I. Mitreju, sledila bosta 46. Festival narodnozabavne glasbe Slovenije Ptuj (26. in 28. avgusta), vmes pa se bo

pričel že tudi letošnji festival Dnevi poezije in vina. Folklorni kimavčevi dnevi pa bodo potekali od 2. do 5. septembra.

V teh dneh naj bi predstavniki
Turistične zveze Slovenije

v okviru projekta Moja dežela
- lepa in gostoljubna ocenili
staro mestno jedro. Razen obnovljenega

Mestnega trga, ki je
letos dobil tudi vinsko trto, in
za vzorec novih korit na Prešernovi

ulici, ki predvsem razburjajo,

nekih presežkov mesto ne

bo moglo predstaviti. Lepo bi
bilo izvedeti, koliko je stroka

pri izbiri novih korit upoštevala

zgodovinsko dediščino, ker
si standardne komunalne opreme

ne more privoščiti.
Kozmetični popravki, kot

ureditev gred pri tržnici, so

veliko premalo, da bi lahko
bili zadovoljni, čeprav na drugi
strani ne manjka poletnega dogajanja.

Žal pa so dnevi po ptujski

poletni noči bolj ali manj
brez dogajanja. Ptujski poletni
koledar bi morali tako zapolniti,

da bi vsak poletni dan vabila

vsaj ena od mestnih prireditev.
Ptuj še vedno nima vodometa,
dve pipi na mestni tržnici, za

kateri skorajda ne ve nihče, sta

premalo, da bi bili obiskovalci

v teh vročih dneh lahko zadovoljni.

Voda ob kavarni Evropa
ni pitna. Vodomet ali mestni

vodnjak v Prešernovi, ki ni
bil nikoli dokončan, je v

preteklosti

imel vsaj pipo, danes

pa še tega ne več. Premalo je
tudi klopi v mestu. Načrtovalci
mestnega dogajanja pa bodo
morali tudi krepko razmisliti

o bodoči mestni poti, ki bo
s parkirišča na Bregu vodila
skozi Jadransko ulico na Prešernovo

in na ptujski grad. Le

kaj jim bodo pokazali, saj na

tej poti razen MuziKafeja ni
nobene trgovine s spominki
oz. kakšne podobne prodajalne.

O fasadah in zapuščenih
objektih oz. lokalih pa sploh
ni vredno izgubljati besed. V
teh dneh pa ni bilo nobenega
veljaka, ki bi ponovno opozoril

na zaprte WCje na ptujski
avtobusni postaji, kar postaja
že folklora zadnjih nekaj let.

Kako je mogoče, da avtobusna

postaja sploh funkcionira, če
nima teh prostorov. Na sploh
pa bo mesto letos ocenjevalce

pričakalo z veliko manj cvetja
kot v prejšnjih letih. TD Ptuj, ki
je vsako leto poskrbelo za dodatno

mestno ocvetličenje, je
bilo letos tudi ob to možnost.
V mestu ob Dravi je bila eni
od najstarejših turističnih društvenih

organizacij „odvzeta"

skorajda vsa dejavnost, poyezana
z mestom in njegovo lepšo

urejenostjo. Če drugo ne bi za

nekatere, ki ga ne poznajo, ki
ne vedo ničesar o njegovem
prispevku v mestu v preteklosti,

vzeli vsaj v roke brošuro,

ki jo je izdalo ob svoji 120letnici,

da bi lahko razpolagali
vsaj z verodostojnimi podatki.
Le kje so označevalne table in
napisi, o katerih na Ptuju že

toliko let govorimo in pišemo.
Odprtih polj je še veliko, mesto
zaradi tega predvsem izgublja.
V nebo vpijoč problem je tudi
fasada na objektu vinskega hrama,

kamor letno vstopi več kot
10. 000 obiskovalcev, pa se mesto

tako ponaša v vinsko preteklostjo

in tradicijo ter najnovejšimi

vinskimi dosežki. V vsaki
mestni ulici je nekaj podobnih
cvetk. Večino bi bilo mogoče
odpraviti že z nekaj sto evri.

Za to pa imamo odgovorne la¬

stnike, mar ne, in odgovorno
oblast, ki jih mora spomniti, kaj
je njihova odgovornost.

Nagrado za pravilen odgovor

na predzadnje Nagradno
turistično vprašanje, spraševali
smo, kako se imenuje septembrski

ptujski folklorni festival,
Folklorni kimavčevi dnevi, bo

prejel Marjan Kolar, Tržeč 4
a, Videm. Danes sprašujemo,
kdaj so se odprle ptujske toplice,

predhodnice Term Ptuj.

Nagrada za pravilen odgovor
sta vstopnici za kopanje v Termah

Ptuj. Odgovore pričakujemo
v uredništvu Štajerskega

tednika, Osojnikova 3, do 25.

avgusta.
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14. avgusta4. septembra

14. AVGUSTA
KinoKitka ob 19. uri: MINIONI, 3D, Linhartova dvorana Radovljica*

33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 20. uri: VOLK FOLK (Slovenija): SLOVENSKE

LJUDSKE PESMI IN PLESI, Radovljiška graščina*

15. AVGUSTA
LETNI KINO ob 21. uri: NA KONCU MAVRICE, trg pred Linhartovo
dvorano Radovljica*

l6. AVGUSTA
33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 20. uri: MUSICA NOVA (Francija):
MOTETI JACOBUSA HANDLA - GALLUSA, Cerkev sv. Petra*

18. AVGUSTA
33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 20. uri. LE MIROIR DE MUSIQUE
(Francija, Italija, Nemčija): UMETNOST RECITACIJE OD HOMERJA
DO POLIZIANA, Radovljiška graščina*

19. AVGUSTA
33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 18. uri: ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV

TEČAJA ZA KLJUNASTO FLAVTO, Radovljiška graščina*

20. AVGUSTA
33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 20. uri: MARIA CRISTINA KIEHR, IL

CORO D ARCADIA (Argentina, Italija): ITALIJANSKE BAROČNE
KANTATE, Radovljiška graščina*

21. AVGUSTA
FESTIVAL AVSENIK, Begunje na Gorenjskem*

LETNI JONO ob 21. uri: LEVIATAN, trg pred Linhartovo dvorano
Radovljica*
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22. AVGUSTA
REKREATIVNOZABAVNA PRIREDITEV ob 9. 30: 4. BEGUNJSKA
AVANTURA, start pred TlCem v Begunjah*

FESTIVAL AVSENIK, Begunje na Gorenjskem*

33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 20. uri: LEON BERBEN (Nizozemska):
JOHANN SEBASTIAN BACH - UMETNOST FUGE, Cerkev Marijinega

oznanjenja, Velesovo*

23. AVGUSTA
FESTIVAL AVSENIK, Begunje na Gorenjskem*

33. FESTIVAL RADOVLJICA ob 20. uri: SEQUENTIA (Francija): IZ
KAROLINŠKIH PALAČ 8. -10. STOLETJA, Radovljiška graščina*

24. AVGUSTA
GLASBENA DELAVNICA od 9. do 17. ure: lO. JUBILEJNA MEDNARODNA

AVSENIKOVA GLASBENA DELAVNICA, glasbena šola Avsenik,

Begunje na Gorenjskem

25. AVGUSTA
GLASBENA DELAVNICA od 9. do 17. ure: lO. JUBILEJNA MEDNARODNA

AVSENIKOVA GLASBENA DELAVNICA, glasbena šola Avsenik,

Begunje na Gorenjskem
GLASBENI NASTOP ob 18. uri: NASTOP IN DRUŽABNI VEČER UDELEŽENCEV

MEDNARODNE AVSENIKOVE GLASBENE DELAVNICE,

Gostilna Avsenik, vrt pod kostanji, Begunje na Gorenjskem
DNEVI POEZIJE IN VINA, PESNIŠKO BRANJE IN DEGUSTACIJA ob

19. uri: JUSTYNA BARGIELSKA Poljska, FORREST GANDER
ZDA, MATTHIAS GORITZ Nemčija, Vila Podvin

26. AVGUSTA
GLASBENA DELAVNICA od 9.

do 17. ure: 10. JUBILEJNA MEDNARODNA

AVSENIKOVA GLASBENA DELAVNICA, glasbena šola Avsenik,

Begunje na Gorenjskem

27. AVGUSTA
LETNI KINO ob 21. uri: POPOTOVANJE TISOČERIH OKUSOV, trg
pred Linhartovo dvorano Radovljica*

ČETRTKOVA OSVEŽITEV NA TRGU ob 21. uri: loika BAND, Linhartov

trg, Radovljica

28. AVGUSTA
Kinokitka ob 18. uri: ZMAJČEK KOKOS, Linhartova dvorana Radovljica*

Kinokitka ob 20. uri: FANTASTIČNI ŠTIRJE, Linhartova dvorana Radovljica*

29. AVGUSTA
15. LANGUSOVI DNEVI: SLIKARSKA KOLONIJA, Kamna Gorica

DNEVI VEČNO MLADIH FANTOV: 41. POHOD VEČNO MLADIH
FANTOV, KONCERT PIHALNIH ORKESTROV Z GOSTI IN VESELICA
Z ANSAMBLOM GREGORJI, Radovljica

Kinokitka ob 18. uri: ZMAJČEK KOKOS, Linhartova dvorana Radovljica*

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=659644dc-54c8-4ad9-9e4e-f63de8f0bd341668603003
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Kinokitka ob 20. uri: FANTASTIČNI ŠTIRJE, Linhartova dvorana Radovljica*

30. AVGUSTA
Kinokitka ob 18. uri: ZMAJČEK KOKOS, Linhartova dvorana Radovljica*

Kinokitka ob 20. uri: FANTASTIČNI ŠTIRJE, Linhartova dvorana Radovljica*

4. SEPTEMBRA

15. LANGUSOVI DNEVI, od 9. do 13. ure: LANGUSOVI ČOPIČI, Kamna

Gorica

ob 17. uri: MEDDRUŠTVENA VAJA PGD UPNIŠKE DOLINE, Športno
igrišče Kamna Gorica

ob 19. uri: ODPRTJE RAZSTAVE IN PODELITEV PRIZNANJ, Dom krajanov

Kamna Gorica
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KNJIŽEVNOST Na Ptuju od 26. do 29. 8.

Napočil je čas
za poezijo in vino

Na Ptuju bo med 26. in 29. avgustom

nastopil čas za poezijo. Festival
Dnevi poezijein vinaje v devetnajstih letih

gostil več kot 400 pesnic in pesnikov
z vsega sveta ter postalprepoznavna točka

na pesniškem zemljevidu. Kot je za
STA povedal vodja Aleš Šteger , se takšni

dogodki ne smejo zapirati sami vase.

Pri tem pomaga tudi vino. Pred leti
se je festival preselil iz Goriških Brd, Medane

, na Ptuj , kar se je zdela tvegana poteza.

»Selitev festivala je bila za vse nas
in za sam koncept festivala velika preizkušnja.

Popetih letih na Ptuju je festival
eden od stebrov mestne poletne kulturne

ponudbe. Jesplošno sprejet. Mesto in
okolica tudi čez leto iz festivala črpata
svojo prepoznavnost , številne dogodke,

kot je recimo cikel Hude pokušnje, in določeno

lokalno identiteto, « meni Šteger.
Vodja festivala je hkrati opozoril na

neizkoriščene možnosti : »Gre za dogodek

evropskih dimenzij in zato lahko v

širši regiji deluje kot magnet. Vsako leto

beležimo poleg lokalnih in regionalnih

številne tuje obiskovalce , festival je
mednarodno prepoznan. Smo tudi nosilci

edinstvene mednarodne platforme
pesniških festivalov Versopolis. Tukaj pa
nastopi težava , ki je nima le naš festival,

namreč pomanjkanje struktur , tako na
lokalni kot državni ravni, ki bi imele znanje

in kontakte za promocijo in trženje
festivala na mednarodni ravni. « Pesniška

platforma Versopolis je stičišče 11
pomembnih evropskih pesniških festivalov

, ki spodbuja mobilnost perspektivnih

evropskih pesnikov iz različnih
držav, veča število njihovih prevedenih
del in dostopnost poezije na splošno. Od
letos je del zgodbe tudi ptujski festival,

še več , postal je »gonilni motor platforme

, z njo pa je Ptuj za tri leta evropska
prestolnica poezije« .

Če je Versepolis novost , kaj takšnega

ne velja za vino. Leta 1996 , ko se je
festival začel, je na ta račun padla marsikatera

šaljiva pripomba , ki je potrjevala
stereotip o pesnikih in vinu, zdaj se ob

ime ne obregne več nihče. »Po vzgledu
našega festivala so nastali festivali v Bolgariji

, Avstriji , na Slovaškem, sedaj razmišljajo

o nečem podobnem v Franciji.
Vsepovsod gre za povezavo poezije in vina

oziroma proizvoda , ki je lokalno specifičen.

Po mojem mnenju je čas ozko
strokovnih festivalskih srečanj mimo , sedaj

vsi iščemo čarobno povezavo različnih

vsebin, ki pa morajo biti smiselno
povezane. Naš festival prinaša poleg poezije

, ki je v središču , in vina , ki je zvest
spremljevalec poezije , številne druge
vsebine , ki pa niso izbrane poljubno , « je
povedal Šteger.

Letos sta osrednja gosta festivala
Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D.
Wright. Goste po Štegrovih besedah izbirajo

z največjo možno skrbjo in željo ,

da slovenski kontekst sproti dobiva
vrhunske knjižne prevode ključnih
ustvarjalcev. Zanimivo je, da festival kljub
zaželeni množičnosti ohranja intimnost

, skrivnostnost poezije. Zasebna
branja potekajo na izbranih malih lokacijah

, o katerih so obiskovalci obveščeni
tik pred zdajci. Šteger se zaveda , da vse

večji del kulturnega dogajanja stremi k
spektaklu, ki se mu ne more izogniti niti

poezija , » čeprav z vsemi omejitvami,

ki jih ji narekuje njena tišinasta narava«.

Zasebna branja v zasebni atmosferi zato

ustvarjajo tisto intimno vez med pesniki

in občinstvom, ko je poezija najmočnejša.

»Zame osebno so prav zasebna

branja eden najlepših dogodkov festivala

, « je še povedal Šteger. ( STA)

ALEŠ ŠTEGER

OSEBNI ARHIV
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SOBOTA , 15. AVGUST 2015 ZAVOD DIVJA MISEL

V Knjižnici pod krošnjami se vedno kaj finega dogaja

V Knjižnici pod krošnjami se vedno kaj finega dogaja :

v prihajajočem tednu se prvič odpravljamo v Avstrijo , v Šentvid na Glini (SOB in NED , 22. in 23. avgusta ) , kjer
bomo gostovali v sklopu festivala Dnevi poezije in vina ,

po kratkem remontu ponovno odpiramo našo prvo stalno enoto na Vodnikovi domačiji v Ljubljani ( od 17.

avgusta dalje ) .

Veseli vas bomo v najbolj zeleni knjižnici na svetu , kjer v Ribnici in v Polhovem Gradcu vsak konec tedna
kuhamo ustvarjalne delavnice za otroke , na Ljubljanskem gradu pa vsako nedeljo ob 11h igra blagodejna
Glasba v živo (to NED Neznana harmonika z Nejcem Grmom in Katarino Leskovar ), v parku Tivoli pa vabimo na

delavnico risanega animiranega filma Deček in svet ( ČET, 20. avgusta ob 17h ! )

Pridite , z vami bo lepše!

Ekipa Knjižnice pod krošnjami / Zavod Divja misel

Prenesi

NAPOVED DOGAJANJA POD KROŠNJAMI ( 15. 23. AVGUST ) DOCX 560 kb

NAPOVED DOGAJANJA POD KROŠNJAMI (15. 23. AVGUST)

DOGODKI

SREDA , 19. AVGUST 2015
ob 19 : 00

Trg Svobode v Slovenj Gradcu

TELEMACHOVA KARAVANA PRIHAJA V

SLOVENJ GRADEC

ČETRTEK , 20. AVGUST 2015
ob 18 : 30

DOSOR dom starejših občanov Radenci

Vabimo vas na koncert Darje Švajger ob

spremljavi klaviaturista Jake Puciharja

SREDA , 26. AVGUST 2015
ob 19 : 00

Novi Trg v Novem mestu

NOV TELEMACHOV ŽUR

PETEK , 28. AVGUST 2015
ob 20 : 00

Zbiljsko jezero pri Medvodah

Zbiljska noč 2015

SOBOTA , 29. AVGUST 2015
Kranj

Otvoritev centra Helen Doron

Vaš novičkarski portal !

E-NOVICE

Prijavite se na naše e-novice in vsak dan vas bodo v Vašem elektronskem predalu čakale sveže
novice.

Vpišite vaš e-naslov Pošlji

GOSPODARSTVO IT FILM GLASBA ŠPORT DOGODKI SVET TV AVTOMOBILIZEM NEPREMIČNINE
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Ljubljana, 17. avgusta (STA) - Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta
Ptuj zavili v verze, tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis. Festival se bo s
štiridnevno nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico začel 22. avgusta, osrednje
dogajanje bo med 26. in 29. avgustom potekalo na Ptuju. Letos bo v fokusu sodobna
poezija v nizozemskem jeziku. Letošnja častna gosta festivala bosta, kot je na današnji
novinarski konferenci v Ljubljani napovedal vodja festivala Aleš Šteger, domači avtor Milan
Dekleva in ameriška pesnica C.D. Wright. Ob tej priložnosti bo izšel dvojezični izbor
Deklevove poezije Darwin gre v jedilnico / Darwin goes dining v prevodu Andreja
Pleterskega in prva pesniška zbirka C.D. Wright v slovenskem jeziku z naslovom
Skritost.Sodobno poezijo v nizozemskem jeziku bodo na festivalu in prevajalski delavnici
zastopali štirje pesniki: Hester Knibbe in Jan Baeke iz Nizozemske ter Geert van Istendael
in Maud Vanhauwaert iz Belgije. Kot je poudaril Šteger, prevajalske delavnice spodbujajo
pretok poezije v tujih jezikih k nam in obratno. Kot odmev lanskega švedskega fokusa bo
letošnji festival pospremil izid antologije sodobne švedske poezije z naslovom Tvoj glas je
moj.Pesniška platforma Versopolis, ki je namenjena spodbujanju mobilnosti perspektivnih
evropskih pesnikov, trenutno združuje 11 evropskih pesniških festivalov, prihodnje leto pa
se ji bosta pridružila še dva. Na letošnjem festivalu se bo predstavilo pet avtorjev platforme
Versopolis: Justyna Bargielska iz Poljske, Vytautas Stankus iz Litve, Gjoko Zdraveski iz
Makedonije, Pär Hansson iz Švedske in Ivan Šamija iz Hrvaške. Njihovo gostovanje bo
pospremil izid trojezičnih knjižic njihove poezije.Vseh festivalskih pesniških gostov je letos
20. Izbrala sta jih selektorja Staša Pavlović in Matthias Göritz, prihajajo pa iz 15 držav, od
Kostarike do Turčije, in pišejo v 16 jezikih.Kot letošnjo posebnost je Šteger izpostavil
celodnevno gostovanje festivala v Šentvidu na Glini v Avstriji 22. avgusta, ki so ga
poimenovali Trenutki jasnine. Gostovanje bo združevalo pesniška branja, prostorske
instalacije, glasbo in degustacijo vin - skratka,'festival v malem'.Osrednje festivalsko
dogajanje bodo 25. avgusta uvedli že tradicionalni večeri pred uradnim začetkom, ki bodo
potekali v Krškem, avstrijski Potrni, Ljubljani, Mariboru, Radovljici, Selcah in Volčah.Na
Ptuju bodo poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in koncertov, okroglih
miz in drugega programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji
platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še neodkritih ptujskih
kotičkih.Producentka festivala Anja Kovač je kot letošnjo posebnost izpostavila tudi
preimenovanje ene od ulic v mestnem središču v Ulico Tomaža Šalamuna. Dogodek, ki se
bo zgodil 26. avgusta, bo pospremila zvočno-prostorska instalacija Stanke Vauda Benčevič
z naslovom Jaz sem voda.Poleg tega Dnevi poezije in vina letos še bolj širijo svoj program
na vizualno področje in bodo ponudili kar šest razstav, otroški program pa bo združeval
literarno delavnico za osnovnošolce, pravljične urice in kino vrtiček.Vinski program pod
okriljem vinskega publicista Jožeta Rozmana in Staše Cafuta Trček se bo letos nadaljeval s
Hudimi pokušinami! in vinskim oltarjem na Vrazovem trgu.Kot je še izpostavil Šteger, se
program festivala iz leta v leto širi, čeprav vse dogodke le stežka financirajo. Od Javne
agencije za knjigo so pridobili 35.000 evrov, kar se zdi Štegru glede na obseg in pomen
festivala premalo.
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

NOVINARKA: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji tedne avgusta Ptuj zavili v verze.
Tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis. Festival se bo s štiridnevno
nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico začel v soboto, osrednje dogajanje bo med
26. in 29. avgustom potekalo na Ptuju. Letos bo v fokusu sodobna poezija v nizozemskem
jeziku.
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Vodja festivala Aleš Šteger je dejal , da je program iz leta v

leto obsežnejši , kljub temu da imajo velike težave pri
financiranju. " Že vrsto let založba na nek način notranje
sponzorira, kar pomeni , da festival v takem obsegu ne

more obstajati s sredstvi , ki nam jih uspe pridobiti na

raznih razpisih." Foto : MMC RTV SLO

Na festivalu bodo predstavili tudi prevedeno pesniško
zbirko Milana Dekleve , prvo v slovenščino prevedeno

zbirko ameriške pesnice C.D.Wright in antologijo sodobne
švedske poezije. Foto : MMC RTV SLO

Producentka festivala Anja Kovač ocenjuje , da so
pripravili program za vse generacije in želje. Foto : MMC

RTV SLO

Dodaj v

V okviru Dnevov poezije in vina
bo Ptuj dobil ulico Tomaža
Šalamuna
Šteger poziva Javno agencijo za knjigo , naj finančno bolj
podpre festival

17. avgust 2015 ob 18:48
Ljubljana MMC RTV SLO

Ptuj bo med 26. in 29. avgustom znova ovit v
preplet poezije in vina. Tokrat bo v ospredju
nizozemska sodobna poezija , častna gosta pa
bosta slovenski pesnik Milan Dekleva in ameriška
pesnica C. D. Wright.

Vsako leto imamo več dogodkov , tako da je katalog
vsako leto debelejši , je na današnji novinarski
konferenci poudarila vodja programa Anja Kovač. V
ospredju letošnjega festivala bodo nizozemski in
belgijski avtorji , ki se bodo najprej predstavili v okviru
prevajalske delavnice, potem pa še prvi večer na
velikem odru , kjer bodo prebrali svoje čisto sveže
prevode , ki bodo pripravljeni v sodelovanju s prevajalko
Matejo Seliškar Kenda. Skupno se bo predstavilo 20
avtorjev iz 15 držav.

Sodobno nizozemsko poezijo bodo predstavili Hester
Knibbe, Jan Baeke (oba Nizozemska ) ter Geert van
Istendael in Maud Vanhauwaert ( Belgija ). V okviru
festivala bo luč sveta ugledal tudi dvojezični izbor
Deklevove poezije Darwin gre v jedilnico/Darwin goes
dining (za prevod je poskrbel Andrej Pleterski ) in prva
pesniška zbirka C.D. Wright v slovenščini Skritost.

Še pred začetkom osrednjega zgoščenega programa
na Ptuju bodo na različnih koncih Slovenije , pa tudi na
Hrvaškem in v Avstriji , potekali pestri predvečeri , skupni
jih bo kar deset , potem pa bosta poezija in vino
" zavladala " Ptuju. Med njimi je posebej izpostavila
gostovanje v Šentvidu na Glini, kjer bodo že to soboto
priredili celodnevni program z naslovom Trenutki
jasnine , v Veličanih bo program potekal v nedeljo , v

Kogu in Ljubljani v ponedeljek , v Krškem , Potrni ,

Ljubljani , Mariboru, Radovljici , Volčah in Selcah pa v

torek. Potem se dogajanje seli na Ptuj. "Naši gostje se
bodo predstavljali na velikem odru na Vrazovem trgu ,

pa tudi na različnih manjših lokacijah na Ptuju. Svoja
vrata so namreč odprli številni prebivalci centra , ki so
odprli svoja dvorišča , kjer bodo potekala zasebna
branja. "

Obsežen program sestavljajo obvezna velika večerna
branja , na katerih se bo predstavilo vseh 20 gostov , ki
sta jih izbrala selektorja festivala Staša Pavlović in
Matthias Göritz , častna gosta in gostje pesniške
platforme Versopolis gre za pet pesnikov , večina od
njih pa v Slovenijo prihaja prvič. Versopolis je namenjen
spodbujanju mobilnosti perspektivnih evropskih
pesnikov, trenutno pa je v platformo vključenih 11 evropskih pesniških festivalov.

Kot je še dejala Kovačeva , bo v okviru festivala potekal tudi predstavitev švedske antologije , pripravili pa so
tudi pester spremljevalni program : od nepogrešljivih vinskih pokušin , koncertov , okroglih miz do raznolikega
otroškega programa.

Slovesno preimenovanje ene od ptujskih ulic v ulico Tomaža Šalamuna
Prav poseben dogodek pa bo potekal že prvi večer festivala, in sicer bodo eno od ulic v Ptuju slovesno
preimenovali v ulico Tomaža Šalamuna , v čast pred meseci preminulega velikana slovenske poezije. "Pozimi
smo v sodelovanju s četrtno skupnost Ptuj center prišli do ideje , da bi eno od ulic poimenovali po Tomažu
Šalamunu. Mestna občina Ptuj se je na pobudo odzvala , tako da bomo v sredo , 26. avgusta , ceremonialno
izvedli preimenovanje , ki jo bo pospremila zvočno-prostorska instalacija Stanke Vauda Benčevič z
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Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

naslovom Jaz sem voda. Ta instalacija bo tudi ostala ," je dodala Kovačeva.

Organizatorji bi potrebovali več denarja
Festivalski program je iz leta v leto boljši , vsako leto širimo program, kljub temu da zelo težko financiramo
festival , je na predstavitvi programa dejal vodja festivala Aleš Šteger. Kot je pojasnil , festival od Javne
agencije za knjigo pridobi 35.000 evrov, kar " se mi zdi , da obseg festivala in njegov pomen, festival je
edinstven v regiji , ima izjemen odziv v publik in strokovnih krogih, absolutno premalo."

V javnem pozivu je Javno agencijo za knjigo, ki v prihodnjem letu začenja novo štiriletno shemo financiranja ,
pozval , najde način , da se festival finančno bolj podpre in se mu tako omogoči dostojno preživetje tudi v

prihodnje. Ob tem je pojasnil , da so pridobili tudi del evropskih sredstev, še vedno pa imajo težave s

pridobitvijo manjkajočega dela sredstev, ki ga morajo v primeru evropskih razpiskov zagotoviti sami. Kot je
dejal Šteger , pri nas , za razliko od sosednjih držav , ni v veljavi mehanizem, da bi izvajalec projekta v primeru
pridobitve evropskih sredstev avtomatsko prejel tudi manjkajoči del denarja od države. " Mi smo sicer zelo
trpežne živali in si radi nakopljemo dodatne težave, a vseeno gre razumeti, da imajo stvari nekje svoj rob.
Zato bi vas prosil , da JAk-u prenesete apel, da prihodnje leto , ko bomo praznovali 20-obletnico festivala ,

ustrezno ovrednoti pomen tega festivala in mu nameni večja sredstva ," je še dejal Šteger.

Ksenja Tratnik
Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni . Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila .

Ta novica trenutno še nima komentarjev.
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Vodja festivala Aleš Šteger je dejal , da je
program iz leta v leto obsežnejši, kljub temu
da imajo velike težave pri financiranju. " Že
vrsto let založba na nek način notranje
sponzorira, kar pomeni, da festival v takem
obsegu ne more obstajati s sredstvi , ki nam jih
uspe pridobiti na raznih razpisih." Foto : MMC
RTV SLO

V okviru Dnevov poezije in vina bo Ptuj dobil ulico
Tomaža Šalamuna
Šteger poziva Javno agencijo za knjigo, naj finančno bolj podpre festival
Objavljeno : 17. avgust 2015 ob 18 : 48
Ljubljana MMC RTV SLO

Ptuj bo med 26. in 29. avgustom znova
ovit v preplet poezije in vina. Tokrat bo v

ospredju nizozemska sodobna poezija,

častna gosta pa bosta slovenski pesnik
Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D.

Wright.

Vsako leto imamo več dogodkov , tako da je
katalog vsako leto debelejši , je na današnji
novinarski konferenci poudarila vodja
programa Anja Kovač. V ospredju
letošnjega festivala bodo nizozemski in
belgijski avtorji , ki se bodo najprej
predstavili v okviru prevajalske delavnice ,

potem pa še prvi večer na velikem odru,

kjer bodo prebrali svoje čisto sveže
prevode , ki bodo pripravljeni v sodelovanju
s prevajalko Matejo Seliškar Kenda. Skupno
se bo predstavilo 20 avtorjev iz 15 držav.

Sodobno nizozemsko poezijo bodo
predstavili Hester Knibbe , Jan Baeke (oba
Nizozemska) ter Geert van Istendael in
Maud Vanhauwaert ( Belgija) . V okviru
festivala bo luč sveta ugledal tudi dvojezični
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Na festivalu bodo predstavili tudi prevedeno
pesniško zbirko Milana Dekleve , prvo v

slovenščino prevedeno zbirko ameriške
pesnice C.D.Wright in antologijo sodobne
švedske poezije. Foto : MMC RTV SLO

Producentka festivala Anja Kovač ocenjuje, da
so pripravili program za vse generacije in
želje. Foto : MMC RTV SLO

izbor Deklevove poezije Darwin gre v

jedilnico/Darwin goes dining (za prevod je
poskrbel Andrej Pleterski ) in prva pesniška
zbirka C.D. Wright v slovenščini Skritost.

Še pred začetkom osrednjega zgoščenega
programa na Ptuju bodo na različnih koncih
Slovenije, pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji ,
potekali pestri predvečeri , skupni jih bo kar
deset , potem pa bosta poezija in vino
"zavladala" Ptuju. Med njimi je posebej
izpostavila gostovanje v Šentvidu na Glini ,
kjer bodo že to soboto priredili celodnevni
program z naslovom Trenutki jasnine , v
Veličanih bo program potekal v nedeljo, v

Kogu in Ljubljani v ponedeljek , v Krškem ,

Potrni , Ljubljani , Mariboru , Radovljici,
Volčah in Selcah pa v torek. Potem se
dogajanje seli na Ptuj. "Naši gostje se bodo
predstavljali na velikem odru na Vrazovem
trgu, pa tudi na različnih manjših lokacijah na
Ptuju. Svoja vrata so namreč odprli številni
prebivalci centra, ki so odprli svoja dvorišča, kjer bodo potekala zasebna branja."

Obsežen program sestavljajo obvezna velika večerna branja, na katerih se bo
predstavilo vseh 20 gostov , ki sta jih izbrala selektorja festivala Staša Pavlović in
Matthias Göritz, častna gosta in gostje pesniške platforme Versopolis gre za pet
pesnikov , večina od njih pa v Slovenijo prihaja prvič. Versopolis je namenjen
spodbujanju mobilnosti perspektivnih evropskih pesnikov, trenutno pa je v platformo
vključenih 11 evropskih pesniških festivalov.

Kot je še dejala Kovačeva, bo v okviru festivala potekal tudi predstavitev švedske
antologije, pripravili pa so tudi pester spremljevalni program: od nepogrešljivih vinskih
pokušin, koncertov, okroglih miz do raznolikega otroškega programa.

Slovesno preimenovanje ene od ptujskih ulic v ulico Tomaža Šalamuna
Prav poseben dogodek pa bo potekal že prvi večer festivala, in sicer bodo eno od ulic v

Ptuju slovesno preimenovali v ulico Tomaža Šalamuna , v čast pred meseci preminulega
velikana slovenske poezije. "Pozimi smo v sodelovanju s četrtno skupnost Ptuj center prišli
do ideje, da bi eno od ulic poimenovali po Tomažu Šalamunu. Mestna občina Ptuj se je na
pobudo odzvala , tako da bomo v sredo, 26. avgusta , ceremonialno izvedli preimenovanje, ki jo
bo pospremila zvočno-prostorska instalacija Stanke Vauda Benčevič z naslovom Jaz sem voda.
Ta instalacija bo tudi ostala, " je dodala Kovačeva.

Organizatorji bi potrebovali več denarja
Festivalski program je iz leta v leto boljši , vsako leto širimo program, kljub temu da zelo
težko financiramo festival , je na predstavitvi programa dejal vodja festivala Aleš Šteger.
Kot je pojasnil , festival od Javne agencije za knjigo pridobi 35.000 evrov , kar "se mi zdi , da
obseg festivala in njegov pomen , festival je edinstven v regiji , ima izjemen odziv v publik in
strokovnih krogih, absolutno premalo."

V javnem pozivu je Javno agencijo za knjigo, ki v prihodnjem letu začenja novo štiriletno
shemo financiranja, pozval , najde način , da se festival finančno bolj podpre in se mu
tako omogoči dostojno preživetje tudi v prihodnje. Ob tem je pojasnil , da so pridobili
tudi del evropskih sredstev , še vedno pa imajo težave s pridobitvijo manjkajočega dela
sredstev , ki ga morajo v primeru evropskih razpiskov zagotoviti sami. Kot je dejal Šteger,
pri nas , za razliko od sosednjih držav , ni v veljavi mehanizem, da bi izvajalec projekta v

primeru pridobitve evropskih sredstev avtomatsko prejel tudi manjkajoči del denarja od
države. "Mi smo sicer zelo trpežne živali in si radi nakopljemo dodatne težave, a vseeno gre

48

Na tisoče beguncev je pred 100

leti zapuščalo Posočje. Niso bili
sprejeti odprtih rok.

Več novic ...

FACEBOOK

Bodi prvi izmed prijateljev, ki jim je to všeč

MMC Moja generacija
1, 4 tisoč všečkovVšečkaj stranVšečkaj stran
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razumeti , da imajo stvari nekje svoj rob. Zato bi vas prosil , da JAk-u prenesete apel, da
prihodnje leto , ko bomo praznovali 20-obletnico festivala, ustrezno ovrednoti pomen tega
festivala in mu nameni večja sredstva ," je še dejal Šteger.

Ksenja Tratnik
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj

Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike
RTV Slovenija.
Prosimo , da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate
pravila.

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Portal Moja generacija:

Kontakt

O portalu "Moja generacija"

Kazalo strani

© MMC RTV Slovenija 2015
Moja generacija

Vse pravice pridržane

MMC
Prireditve
Hitre informacije

Radijske postaje

Prvi program
Val 202
Ars
Radio Maribor
RSi

Radio Koper
Radio Capodistria
MMR

Televizijski kanali

TV Slovenija 1

TV Slovenija 2
TV Slovenija 3

TV Koper Capodistria
TV Maribor

Naše vsebine lahko spremljate tudi na :
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17.8.2015 Stran/Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 18:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:56 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

ALJAŽ MEJAL: Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji avgusta Ptuj zavili v verze.
Tokrat prvič kot del pesniške platforme persepolis, ki je namenjena vzpodbujanju mobilnosti
perspektivnih evropskih pesnikov. 

ALEŠ ŠTEGER (vodja festivala Dnevi poezije in vina): Smo osrednja pesniška manifestacija
v Sloveniji in regiji širše. In ustvarjamo preko 70, 80 dogodkov vsako leto. Žal, kljub temu,
da imamo bogato tradicijo 20 let, obstaja festival in da smo brez dvoma magnet v
vsebinskem, tudi turističnem smislu, država, s tem mislim Javno agencijo za knjigo in misel
za kulturo, doslej ne namenja ustreznega financiranja za ta festival.

ALJAŽ MEJAL: Festival se bo začel to soboto, osrednje dogajanje pa bo med 26. in 29.
avgustom potekalo na Ptuju.
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Dnevi poezije in vina bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio City



18.8.2015 Stran/Termin: 24

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: MUZE Žanr:

Površina/Trajanje: 116,56 Naklada: 36.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA

Festival poezije in vina na Ptuju

Hude pokušnje (pesmi in vin)

Zadnji teden v avgustu bo na Ptuju in v drugih slovenskih mestih

potekal že 19. festival , imenovan Dnevi poezije in vina , a
tokrat prvič kot stičišče enajstih pomembnih evropskih pesniških

festivalov. Letošnja častna gosta bosta naš vsestranski
umetnik , tudi prevajalec in pesnik Milan Dekleva in ameriška
pesnica C. D. Wright, obljubljajo pa izvirne tako imenovane
»Hude pokušnje vin in sploh pestrega vinskega programa«

pod režijsko taktirko publicista Jožeta Rozmana in Staše Cafuta

Trček. Na festivalu bo pestro tudi na vizualnem področju.
Obetajo se številne umetniške razstave , med njimi eno pripravlja

Zavod za sodobno umetnost SCCA – Ljubljana.

OBISKALI BOMO

177

Hude pokušnje (pesmi in vin)

VEST

ZARJA
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18.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: AIRBELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

NA PRILAGOJENA RAZLIČICOPreskoči na vsebino

ZaPik: Milena Mohorič in pijani dnevi

Ste se že spraševali, če se bo kakšen ZaPik kdaj ponovil? Bomo podvojili avtorja , ker nismo dovolj načitani , da bi vam
vsak teden lahko priskrbeli novega? No, dočakali ste ta dan! Čeprav , pozor, Mileno Mohorič podvajamo z namenom ,

pravzaprav s tremi nameni.

Prvič, rodila se je na današnji dan pred natanko 110 leti. Drugič, kmalu bo tudi za nas čas nazdravljanja: naslednji teden
nas namreč čakajo Dnevi poezije in vina. In tretjič : želeli smo, da se prva podvoji pisateljica, ki jo še danes pozna premalo
Slovencev in ki je, kot številne druge dame , izpadla iz učnih načrtov, ker so ti že preveč nagneteni z velikimi možmi. Naj
bo tokratni ZaPik zato poklon tudi vsem tistim , ki so, pa ne zaradi manjše literarne vrednosti , ostale zunaj obveznega
čtiva slovenskih gimnazijcev: sestram Brontë, Jane Austen , Mary Shelley, George Eliot, George Sand , Marguerite Duras,

Sylvii Plath, Marguerite Yourcenar , Emily Dickinson , Virginii Woolf, Simone de Beauvoir, Agoti Kristof , Ani Ahmatovi,

Marini Cvetajevi , Elfriede Jelinek , Ingebrog Bachmann … in številnim drugim , ki nam prvi hip morda ne padejo na
pamet, pa njihova nadarjenost ni bila manjša in delo nič manj trdo od njihovih moških kolegov …

Hvala za zgodbe , drage pisateljice … in na zdravje !

ČLANKI • KOLOFON • PRISPEVAJ

VČLANI SE ali PRIJAVI SE
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ZaPik: Milena Mohorič in pijani dnevi

AirBeletrina

SPLETNI ČLANEK

http://www.airbeletrina.si/clanek/zapik-milena-mohoric-in-pijani-dnevi

www.airbeletrina.si
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Leto izdaje : 2010
Prevajalec :

20,40 € NAROČI KNJIGO

Zgodbe iz tridesetih let
Milena Mohorič

18. 8. 2015 ob 00.26

1884 znakov ~ 2 minuti

0 priljubljenih

0 komentarjev

0 izmenjav
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 AVTOR/ICA
Vsebino je pripravilo uredništvo AirBeletrine.
130 člankov

SPREMLJAJ
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 AVTOR/ICA

Pisateljica Milena Mohorič, 1905 –1972 , višek doseže v 30. letih. Od l. 1942 članica partije , partizanka , visoka funkcionarka na osvobojenem ozemlju. Po koncu
vojne žrtev revolucije , ki žre svoje lastne otroke. Njen mož, pesnik in inženir kemije Vladimir Premru , komunist , je bil leta 1947 najprej osumljen sodelovanja z

gestapom v Dachauu, 1948 pa tudi informbirojevske izdaje , in odpeljali so ga na Goli otok , od koder se ni več vrnil. Tja so potem za več let zaprli še sina , gimnazijca
Leva Premruja. Tudi Milena Mohorič je bila leta 1949 obtožena informbirojevske (prosovjetske) miselnosti. Po vsem tem so ji odpovedali živci in bila je internirana
v Bolnišnici za živčne in duševne bolezni v Polju , kjer je ostala do smrti. Njena elegantna kratka proza je bila odrinjena v pozabo.

2 članka

SPREMLJAJ

RUBRIKA
Rubrika Panorama je namenjena širšemu pregledu družbenega in kulturnega dogajanja. Predstavlja različne sogovornike in njihove ideje ter s pomočjo knjig
gradi zgodbe. V njej lahko najdete vse: izvirna literarna dela, sveže prevode, reportaže, lestvice in kvize.
222 člankov

SPREMLJAJ

ZNAČKE

Zapik

Milena Mohorič
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18.8.2015 Stran/Termin: 18

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DELOSKOP/RTV Žanr:

Površina/Trajanje: 225,27 Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

Pogovori in literarni večeri

Strokovna žirija za izbor najboljše pesniške zbirke preteklega leta
je med približno dvesto šestdeset knjižnimi izdajami poezije za
devetnajsto Veronikino nagrado nominirala dela Mete Kušar, Jana Krmelja

, Nataše Velikonja , Toneta Škrjanca in Cvetke Lipuš. Razglasitev
lavreata in podelitev nagrade bo prihodnji torek, 25. avgusta, ob 20.
uri na Starem gradu v Celju, kjer bodo podelili tudi nagrado zlatnik
poezije, ki jo bo za pesniški opus, prispevek slovenski literaturi in za
vzpostavljanje mostov med kulturami prejel pesnik, slikar in urednik
Gustav Januš (na fotografiji ) . Ob pogovoru z avtorjem , ki velja za
osrednjo literarno osebnost slovstvenega ustvarjanja na Avstrijskem
Koroškem, program večera napoveduje tudi literarne nastope vseh
nominirancev za Veronikino nagrado ter Roberta Simoniška in Marija
Čuka , s šansoni pa bo nastopila Nuška Drašček. Foto Mavric Pivk

sre
19. 8.

Andrej E. Skubic , Tadej Golob, Sebastijan Pregelj
V okviru Mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske
književnosti bodo v Novem mestu trije literarni večeri. Jutri se

bo pred knjigarno Goga z Andrejem E. Skubicem o njegovem romanu
Samo pridi domov pogovarjal Boštjan Gorenc Pižama. Sledila bosta
literarna večera v atriju LokalPatriota , kjer bo v četrtek pogovor s Tadejem

Golobom moderirala Katja Stergar, v petek pa pogovor s Sebastijanom

Pregeljem vodila Jelka Ciglenečki. Vsi dogodki bodo ob 20. uri.

čet
20. 8.

Neža Maurer
Srečanje s pesnico in predstavitev njene nove knjige Vida
– voda, povesti v verzih , ki jo bo predstavila v pogovoru z

Moniko Tavčar in Markom Črtaličem. Vrt Sokolskega doma, Škofja
Loka, ob 18. uri.

pet
21. 8.

Ob knjigi ob Soči
Tokratni pogovorni večer bo v okviru programa prireditev
Lukatelce ponudil pogovor o knjigi Bineta Kordeža Kam je

izginilo deset milijard? . Avtor bo vsebini knjige ter spoznanja, zaznamovana

in plačana z osebno izkušnjo , razgrinjal v pogovoru z Rudijem

Zamanom , direktorjem založbe Didakta. Domačija pri Lukatelu,

Volče pri Tolminu, ob 20. uri.

tor
25. 8.

Večeri pred Dnevi
Festival Dnevi poezije in vina bodo tudi letos uvedli predfestivalski

dogodki. Po štiridnevni nizozemsko-slovenski prevajalski

delavnici se bodo prihodnji torek Večeri pred Dnevi , pesniška
branja slovenskih avtorjev in literarnih gostov iz tujine , zvrstili v Volčah

pri Tolminu , Radovljici, Krškem , avstrijski Potrni , Selcah , Ljubljani
in Mariboru. Na mariborski Piramidi se bo ob 20. uri začelo pesniško
branje udeležencev nizozemsko-slovenske prevajalske delavnice :

program bo vodil Aleš Šteger , brali bodo Jan Baeke , Milan Dekleva, Veronika

Dintinjana, Hester Knibbe , Ana Pepelnik, Marjan Strojan , Maud
Vanhauwaert in Geert van Istendael. V Ljubljani bo pesniško branje ob
19.30 v galeriji Kult3000 na muzejski ploščadi Metelkova, kjer bosta
nastopili ameriški avtorici: pesnica in prevajalka Mary Jo Bang ter
pesnica C. D. Wright , častna gostja letošnjih Dnevov poezije in vina.
Celoten program dogodkov je dostopen na stihoteka.com. T. Ju.

Veronikina nagrada in zlatnik poezije
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Pogovori in literarni večeri

T. Ju.

NAPOVEDNIK

Delo
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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in pravljičarka Liljana Klemenčič vabita male in velike knjigoljube
na Vrazov trg 2 na Ptuju, kjer boste lahko vsak dan od 22. do 29. avgusta 2015, vsakič ob
17. uri, prisluhnili pripovedovanju pravljic in izbrani poeziji.  Prireditev je del otroškega
programa festivala Dnevi poezije in vina 2015.Vljudno vabljeni!

183

Pravljične ure za male in velike knjigoljube

SPLETNI ČLANEK

http://www.kamra.si/Default.aspx?module=4&id=831

www.kamra.si



19.8.2015 Stran/Termin: 22

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DOMA IN PO SVETU Žanr:

Površina/Trajanje: 114,23 Naklada: 43.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Dnevi poezije in vina
zadnji teden avgusta
na ptuju
Dnevi poezije in vina bodo tudi
letos zadnji teden avgusta Ptuj
zavili v verze, tokrat prvič kot del
pesniške platforme Versopolis.
Festival se bo s štiridnevno nizozemsko-slovensko

prevajalsko
delavnico začel 22. avgusta, osrednje

dogajanje bo med 26. in 29.
avgustom potekalo na Ptuju. Letos
bo v središču sodobna poezija v nizozemskem

jeziku. Letošnja častna
gosta festivala bosta domači avtor
Milan Dekleva in ameriška pesnica
C. D. Wright. Ob tej priložnosti bo
izšel dvojezični izbor Deklevove poezije

Darwin gre v jedilnico ( Darwin
goes dining) v prevodu Andreja
Pleterskega in prva pesniška zbirka
C. D. Wright v slovenskem jeziku z

naslovom Skritost.

Turizem

184

Dnevi poezije in vina zadnji teden avgusta na ptuju

POROČILO

SVET 24
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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

Devetnajsti ptujski pesniški festival z novim projektom Versopolis, z dogajanjem po Sloveniji
in v tujini ter poudarki na sodobni nizozemski, flamski in ameriški poeziji spodbuja čezmejni
pretok poezije. Devetnajsti ptujski pesniški festival z novim projektom Versopolis, z
dogajanjem po Sloveniji in v tujini ter poudarki na sodobni nizozemski, flamski in ameriški
poeziji spodbuja čezmejni pretok poezije. Fotografije ' Nalagam galerijo Prihodnjo sredo se
na Ptuju začenja mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina. (Foto: Mojca Pišek)
Naziv tuje častne gostje letos pripada ameriški pesnici C. D. Wright, po besedah vodje
festivala eni najpomembnejših živečih ustvarjalk v angleškem jeziku. (Foto: Miriam Berkley)
Častni gost festivala bo Milan Dekleva, ob tem pa bo izšel tudi dvojezični
slovensko-angleški izbor njegove poezije z naslovom Darwin gre v jedilnico. (Foto: Luka
Cjuha) Prihodnjo sredo se na Ptuju začenja mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in
vina, tokrat prvič kot nosilec mednarodne pesniške platforme Versopolis, ki povezuje enajst
evropskih pesniških festivalov ter 55 pesnikov. V sklopu festivala bo ptujsko občinstvo tako
lahko pobliže spoznalo pet izmed 55 perspektivnih evropskih poetov, hkrati pa mreža v
mednarodni prostor postavlja pet slovenskih avtorjev. Vodja festivala Aleš Šteger v platformi
vidi priložnost tako za mlade oziroma mednarodno še neuveljavljene pesniške glasove kot
za razširjanje slovenskega založniškega prostora, ki je, kot pravi sam, prevodni poeziji
posebno ozko odmerjen. Med eksperimentom in angažiranostjo Fokus letošnjega festivala
sicer pripada verzom v nizozemskem jeziku, ki jih bodo zastopali štirje pesniki iz Belgije in z
Nizozemskega. Dogajanje bo zato v soboto, 22. avgusta, že pred začetkom samega
festivala odprla štiridnevna slovensko-nizozemska prevajalska delavnica, na kateri bodo
nizozemski in belgijski avtorji skupaj s slovenskimi pesniki vzajemno prevajali svojo poezijo.
Na njej bo med drugimi sodeloval domači častni gost festivala, Milan Dekleva, ob tem pa bo
izšel tudi dvojezični slovensko-angleški izbor njegove poezije z naslovom Darwin gre v
jedilnico. Naziv tuje častne gostje letos pripada ameriški pesnici C. D. Wright, po besedah
vodje festivala eni najpomembnejših živečih ustvarjalk v angleškem jeziku, ki jo bomo odslej
lahko brali tudi v slovenščini. 'Njena poezija se giblje nekje med jezikovnim eksperimentom
ter politično in družbeno angažiranostjo,' je o stihih, zbranih v dvojezični pesniški zbirki
Skritost, povedal Šteger. Poleg ameriške pesnice, ki se vztrajno predstavlja z akronimom,
bodo Ptuj obiskali še trije pesniki in pesnice iz ZDA, zato bo drugi, mali fokus festivala
namenjen ameriški poeziji. V sklopu festivala bo poeziji mogoče prisluhniti na več lokacijah
po Sloveniji, kot tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V ponedeljek se bo poezija selila v Ljubljano,
v torek pa na osem drugih lokacij po Sloveniji. Denarja je seveda premalo Glavni del
festivalskega programa bo med 26. in 29. avgustom ponovno potekal na Ptuju. Raznoliko
dogajanje bo vključevalo obvezna velika večerna branja na Vrazovem trgu, kjer se bo
predstavilo vseh dvajset gostov, poleg tega pa se bodo z novimi gostitelji okrepila zasebna
branja na skritih vrtovih in dvoriščih. Branjem bodo sledili še trije koncerti in pesniška
izkušnja za najmlajše, ki se bodo lahko udeležili pravljičnih uric, literarne delavnice in
projekcije nizozemskega otroškega filma. Program festivala iz leta v leto narašča,
organizatorski problem je seveda financiranje. 'Festival pridobi od Javne agencije za knjigo
RS 35.000 evrov, kar se mi zdi glede na obseg in pomen festivala ter glede na to, da gre za
edinstven festival v regiji, ki ima izjemen odmev v publiki in v strokovnih krogih, absolutno
premalo,' je povedal Aleš Šteger. Letos so sicer pridobili evropska sredstva tudi s pomočjo
platforme Versopolis, vendar je evropski denar namenjen predvsem novim vsebinam in ne
financiranju že obstoječih projektov. Šteger zato problematizira manjkajoči mehanizem
države, ki bi 80-odstotnemu financiranju projekta, tega bo omogočila EU, primaknil še
preostanek potrebne finančne podpore. Dnevi poezije in vina poezija Ptuj pesniški festival A
leš Šteger Milan Dekleva C. D. Wright Versopolis nizozemska poezija flamska poezija
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dnevi poezije in vina

Verzi potujejo čez mejo
Devetnajsti ptujski pesniški

festival z novim projektom

Versopolis, z dogajanjem

po Sloveniji in v tujini
ter poudarki na sodobni

nizozemski, flamski in
ameriški poeziji spodbuja
čezmejni pretok poezije.

/ Urška Rus

Prihodnjo sredo se na Ptuju začenja
mednarodni pesniški festival Dnevi poezije

in vina, tokrat prvič kot nosilec
mednarodne pesniške platforme Versopolis,

ki povezuje enajst evropskih
pesniških festivalov ter 55 pesnikov. V
sklopu festivala bo ptujsko občinstvo
tako lahko pobliže spoznalo pet izmed
55 perspektivnih evropskih poetov,
hkrati pa mreža v mednarodni prostor
postavlja pet slovenskih avtorjev. Vodja

festivala Aleš Šteger v platformi vidi
priložnost tako za mlade oziroma me¬

dnarodno še neuveljavljene pesniške
glasove kot za 'razširjanje slovenskega
založniškega prostora, ki je, kot pravi
sam, prevodni poeziji posebno ozko
odmerjen.

Med eksperimentom in
angažiranostjo
Fokus letošnjega festivala sicer pripada
verzom v nizozemskem jeziku, ki jih
bodo zastopali štirje pesniki iz Belgije
in z Nizozemskega. Dogajanje bo zato
v soboto, 22. avgusta, že pred začetkom

samega festivala odprla štiridnevna
slovensko -nizozemska prevajalska

delavnica, na kateri bodo nizozemski
in belgijski avtorji skupaj s slovenskimi
pesniki vzajemno prevajali svojo poezijo.

Na njej bo med drugimi sodeloval
domači častni gost festivala, Milan Dekleva,

ob tem pa bo izšel tudi dvojezični
slovenskoangleški izbor njegove

poezije z naslovom Darwin gre vjedilnico.
Naziv tuje častne gostje letos pripada
ameriški pesnici C. D. Wright, po

besedah vodje festivala eni najpomembnejših

živečih ustvarjalk v an

gleškem jeziku, ki jo bomo odslej lahko

brali tudi v slovenščini. »Njena poezija

se giblje nekje med jezikovnim eksperimentom

ter politično in družbeno

angažiranostjo, je o stihih, zbranih
v dvojezični pesniški zbirki Skritost,

povedal Šteger. Poleg ameriške pesnice,
ki se vztrajno predstavlja z akronimom,

bodo Ptuj obiskali še trije pesniki
in pesnice iz ZDA, zato bo drugi,

mali fokus festivala namenjen ameriški

poeziji.
V sklopu festivala bo poeziji mogoče
prisluhniti na več lokacijah po Sloveniji,

kot tudi na Hrvaškem in v Avstriji.

V ponedeljek se bo poezija selila
v Ljubljano, v torek pa na osem drugih
lokacij po Sloveniji.

Denarja je seveda premalo
Glavni del festivalskega programa bo
med 26. in 29. avgustom ponovno potekal

na Ptuju. Raznoliko dogajanje bo
vključevalo obvezna velika večerna
branja na Vrazovem trgu, kjer se bo
predstavilo vseh dvajset gostov, poleg
tega pa se bodo z novimi gostitelji
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okrepila zasebna branja na skritih vrtovih

in dvoriščih. Branjem bodo sledili

še trije koncerti in pesniška izkušnja

za najmlajše, ki se bodo lahko udeležili

pravljičnih uric, literarne delavnice

in projekcije nizozemskega otroškega

filma.
Program festivala iz leta v leto narašča,

organizatorski problem je seveda

financiranje. »Festival pridobi od
Javne agencije za knjigo RS 35000
evrov, kar se mi zdi glede na obseg in
pomen festivala ter glede na to, da
gre za edinstven festival v regiji, ki
ima izjemen odmev v publiki in v
strokovnih krogih, absolutno premalo,

je povedal Aleš Šteger. Letos so sicer

pridobili evropska sredstva tudi s
pomočjo platforme Versopolis, vendar

je evropski denar namenjen predvsem

novim vsebinam in ne financiranju

že obstoječih projektov. Šteger
zato problematizira manjkajoči
mehanizem države, ki bi 80odstotnemu

financiranju projekta, tega bo
omogočila EU, primaknil še preostanek

potrebne finančne podpore. x

Naziv tuje častne gostje letos pripada
ameriški pesnici C. D. Wright, po
besedah vodje festivala eni
najpomembnejših živečih ustvarjalk v

angleškem jeziku. O Miriam Berkley

Častni gost festivala bo Milan Dekleva,
ob tem pa bo izšel tudi dvojezični
slovenskoangleški izbor njegove
poezije z naslovom Darwin gre v

jedilnico. 6> Luka Cjuha DNEVNIK*

Prihodnjo sredo se na Ptuju začenja mednarodni pesniški festival Dnevi poezije
in vina. O Mojca Pišek DNEVNIKA
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Ponedeljek, 24. 8. 2015, ob 20. uri 
Projektna soba SCCA, Ljubljana  V letu 2015 kuratorska ekipa Studia 6 raziskuje razmerje
med likovnimi praksami in literarnim ustvarjanjem. K temu nas je spodbudilo sodelovanje z
zavodom za založniško dejavnost Beletrina in festivalom Dnevi poezije in vina 2015 na
Ptuju konec avgusta. Za festival smo pripravili dva med seboj povezana dogodka: uvodnega
v Ljubljani (kot del Večerov pred dnevi) in osrednjo festivalsko razstavo na Ptuju.

ODA NA MANHATNSKI AVENIJI 

V Projektni sobi SCCA bo v ponedeljek, 24. avgusta 2015, ob 20. uri z dokumenti in
pogovorom predstavljen zvočno-vizualno-semantični projekt Oda na manhatnski aveniji, ki
so ga avtorsko podpisali pesnika Primož Čučnik in Gregor Podlogar ter vizualni umetnik
Žiga Kariž. Projekt je nastal med dvomesečnim bivanjem umetnikov v New Yorku konec leta
2002 in na začetku leta 2003. Zaradi močne prevzetosti nad velemestom je New York
postal protagonist pesniške zbirke, v kateri se mesto razodeva v prepletu in prekrivanju
jezika, zvoka in podob. Projekt je poleg izida pesniške zbirke (izšla 2003. pri založbi LUD
Šerpa) vključeval tudi serijo pesniških branj, pospremljenih z zvočnimi posnetki in
vizualijami v Ljubljani in na turneji po Združenih državah Amerike. Oda briše in presega
meje med vizualnim, zvočnim in besednim, saj predvideva, da se pesmi, ki so nastale v
stiku z velemestom, berejo v ne-tihih zvočnih okoljih. Projektna soba SCCA bo za en večer
postala prostor za postavitev ohranjenih okruškov projekta (zvočni in video zapis, vizualije)
in pogovor.

POGOVOR
Pesnik Primož Čučnik in vizualni umetnik Žiga Kariž bosta v pogovoru pojasnila ozadje
projekta in povode za njegov nastanek. V pogovoru, ki ga bo moderiral Dušan Dovč, nas bo
zanimalo, kako je Oda nastajala kot pesniška zbirka, kako sta pesnika usklajevala svoja
pesniška glasova in katere reference iz literature so bile ključne za njun pesniški dialog.
Zanimalo nas bo, kako je poezija dobila likovno in zvočno podobo in kako so potekala
pesniška uprizarjanja, tako v Sloveniji kot na ameriški turneji. Pri tem se bomo dotaknili tudi
koncipiranja pesniških branj nekoč in danes. Pogovor bomo sklenili s predstavitvijo
nasledstva, ki so se kazala v kasnejših pesniških in vizualnih projektih sodelujočih
umetnikov. 
Dogodek v Ljubljani napoveduje razstavo Besede kot barve, barve kot besede, ki se bo
odprla v četrtek, 26. avgusta 2015, ob polnoči v Stari steklarski delavnici na Ptuju. Naslov
razstave je povzet iz pesmi Princip iz zbirke Oda na manhatnski aveniji. Na razstavi bodo
poleg ostalih umetnikov sodelovali tudi avtorji Ode, kjer bo projekt na ogled v obliki
site-specific instalacije. O AVTORJIH
Primož Čučnik (1971), pesnik, občasni esejist in prevajalec, njegova knjiga Dve zimi (1999)
je dobila nagrado za najboljši prvenec. Sledile so zbirke: Ritem v rôkah (2002), Oda na
manhatnski aveniji (2003, soavtorstvo s Podlogarjem in Karižem), Akordi (2004), Nova okna
(2005), Sekira v medu (izbrane pesmi, 2006). Pesniška zbirka Delo in dom (2007) je leta
2008 dobila nagrado Prešernovega sklada, zbirka Kot dar (2010) pa Jenkovo nagrado za
leto 2011. Njegova zadnja pesniška zbirka je Mikado (2012). V Novih pristopih je bila
objavljena njegova knjiga esejev, kritik in fragmentov Spati na krilu (2008). Iz poljščine in
angleščine je prevedel številne avtorje, knjižno pa je (so)prevedel C. Miłosza, Mirona
Białoszewskega, Piotra Sommerja, Marcina Świetlickega, Adama Wiedemanna,
Eugenyusza Tkaczyszyna Dyckega in Johna Ashberyja, Franka O'Haro, Elizabeth Bishop).
Je odgovorni urednik revije Literatura in ustanovitelj ter urednik založbe Šerpa. Sodeloval je
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na ploščku Košček hrupa in ščepec soli in je član skupine Čučnik Pepelnik Grom. Rojen je, živi in
dela v Ljubljani.
Gregor Podlogar (1974) je doštudiral filozofijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, trenutno je kot
urednik zaposlen na Radiu Slovenija (program ARS), sodeloval je pri oblikovanju pesniških
festivalov Trnovski terceti in Dnevi poezije in vina ter bil več let urednik slovenskega dela
mednarodnega spletnega pesniškega portala Lyrikline (www.lyrikline.org). Objavil je pesniške
zbirke Naselitve (1997), Vrtoglavica zanosa (2002), Oda na manhatnski aveniji (2003, s
Primožem Čučnikom in z Žigo Karižem), Milijon sekund bliže (2006) in Vesela nova ušesa (2010).
Sodeloval je pri treh zgoščenkah poezije z glasbo: Zmajevo oko (2001), Košček hrupa in ščepec
soli (2003) in Milijon sekund bliže (2006). Njegove pesmi so bile prevedene v vrsto jezikov
(angleščino, nemščino, madžarščino, hrvaščino, češčino, poljščino, španščino, finščino idr.) in
objavljene v številnih mednarodnih literarnih revijah in antologijah. Občasno tudi didžeja, prevajal
je indijsko prozo (R. K. Narayana) in sodobno ameriško poezijo (C. Hawkey, L. Solomon, P.
Killebrew, A. Berrigan idr.), rad biciklira po Ljubljani in pogosto pije zeleni čaj.
Žiga Kariž se je rodil 1973 v Ljubljani, Slovenija. Deluje kot profesor na ALUO Ljubljana ter kot
vizualni umetnik, ki ustvarja v različnih medijih (slikarstvo, fotografija, instalacija, video in digitalni
mediji). Leta 2003 je predstavljal Slovenijo na beneškem bienalu. Živi in dela v Ljubljani.ODA NA
MANHATNSKI AVENIJI, 2003
Poezija: Primož Čučnik, Gregor Podlogar
Vizualna postavitev: Žiga Kariž
Priprava zvočnega materiala: Primož Čučnik, Gregor Podlogar, Žiga Kariž
Kompozicija: Primoz Čučnik
Oblikovanje zvoka, gramofona: Sašo Kalan
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26. 8.–29. 8. 2015
Stara steklarska delavnica, Ptu  Umetnice in umetniki: Maja Burja, Avgust Černigoj,
Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej Hočevar & Jaka
Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek, Zoran Srdić Janežič, Valérie
Wolf Gang

Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut
Oblikovalka razstave: Vesna Bukovec
Svetovalka: Saša Nabergoj
Odprtje razstave: sreda, 26. 8. 2015, ob polnoči
Predavanje: Dušan Dovč, Odsotna pesem je pesem,sobota, 29. 8. 2015, ob 18.00, Stara
steklarska delavnica 
Srečko Kosovel, Leteča ladja, 1926 Studio 6 v sklopu festivala Dnevi poezije in vina 2015
pripravlja dva dogodka, ki raziskujeta odnos med likovnim in besednim umetniškim izrazom
ter ju je moč umestiti med raziskovalne projekte, ki presegajo meje ene same umetniške
zvrsti.
24. avgusta 2015, v Večerih pred Dnevi poezije in vina, bomo v Projektni sobi SCCA
(Metelkova 6, Ljubljana) pripravili dokumentarno predstavitev pesniškega in likovnega
projekta Oda na manhatnski aveniji (Čučnik, Podlogar, Kariž). Dva dni pozneje, 26. avgusta
2015, pa bomo v ptujski Stari steklarski delavnici pripravili osrednjo razstavo Besede kot
barve, barve kot besede, ki bo zasnovana z mislijo na festivalski pesniški program in
dogajanje – pa tudi na mesto Ptuj kot gostitelja. Predstavili se bodo avtorji, ki so na eni
strani v besedi iskali, in še iščejo, likovno vrednost ali na drugi strani prostor za besede na
platnu. Razstava bo v treh zaokroženih sklopih ponudila izbor citatov iz manifestov likovnih
in literarnih ustvarjalcev, ki bodo obiskovalce iniciacijsko popeljali skozi zgodovino
eksperimentiranja s podobo in besedo; predstavila bo umetnike slovenske avantgarde, ki so
referenčni tako za slovensko likovno kot za literarno ustvarjalnost; sklenjena pa bo z
umetniškimi deli in večmedijskimi instalacijami sodobnih ustvarjalcev.
V soboto, 29. avgusta, ko se festival končuje in razstava zapira svoja vrata, bo Dušan Dovč
v predavanju z naslovom Odsotna pesem je pesem govoril o vizualni poeziji in pesniških
besedilih, ki so bolj kot branju namenjena gledanju.

*iz pesmiPrincip, zbirkaOda na manhatnski aveniji, Čučnik, Podlogar, Kariž, 2003

Programska knjižica festivala Dnevi poezije in vina 2015 (pdf)
ŽIVLJENJEPISI UMETNIC IN UMETNIKOV
Maja Burja, rojena 1992 v Celju, je po končanem šolanju na I. gimnaziji v Celju v
študijskem letu 2011/2012 študirala likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V
študijskem letu 2014/2015 je vpisana v tretji letnik univerzitetnega študija 1. stopnje
slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V svoji umetniški
praksi deluje na področjih videa, fotografije, slikarstva, knjige umetnika, javnih intervencij in
kiparstva. Sodelovala je pri več skupinskih razstavah (STIK/H , Fürstova hiša, Ptuj, 2014;
Vseeno, Sokolski dom, Škofja Loka, 2014; Prenosi, Razstava študentov ALUO, Galerija
Škuc, Ljubljana, 2015; idr.), performansih ter pri digitalni scenografiji za opero Larryja
Coryella Vojna in mir (Cankarjev dom, 2014).
Avgust Černigoj je bil rojen leta 1898 v Trstu, umrl je leta 1985 v Sežani. Černigoj je
legenda slovenske konstruktivistične in novo-kolektivistične umetnosti, ter eden najvidnejših
predstavnikov avantgardnih gibanj. Kot udeleženec weimarske šole Bauhaus je ustvarjal
izredno multimedijsko: čeprav ga najbolj poznamo po njegovih grafikah, je ustvarjal tudi
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konstruktivistične makete, slike, scenografije, kolaže ter risbe s svinčnikom in flomastrom.
Primož Čučnik (1971), pesnik, občasni esejist in prevajalec, njegova knjiga Dve zimi  (1999) je
dobila nagrado za najboljši prvenec. Sledile so zbirke: Ritem v rôkah (2002), Oda na manhatanski
aveniji (2003, soavtorstvo s Podlogarjem in Karižem), Akordi (2004), Nova okna (2005), Sekira v
medu (izbrane pesmi, 2006). Pesniška zbirka Delo in dom (2007) je leta 2008 dobila nagrado
Prešernovega sklada, zbirka Kot dar (2010) pa Jenkovo nagrado za leto 2011. Njegova zadnja
pesniška zbirka je Mikado (2012). V Novih pristopih je bila objavljena njegova knjiga esejev, kritik
in fragmentov Spati na krilu (2008). Iz poljščine in angleščine je prevedel številne avtorje, knjižno
pa je (so)prevedel C. Miłosza, Mirona Białoszewskega, Piotra Sommerja, Marcina Świetlickega,
Adama Wiedemanna, Eugenyusza Tkaczyszyna Dyckega in Johna Ashberyja, Franka O'Haro,
Elizabeth Bishop). Je odgovorni urednik revije Literatura in ustanovitelj ter urednik založbe Šerpa.
Sodeloval je na ploščku Košček hrupa in ščepec soli in je član skupine Čučnik Pepelnik Grom.
Rojen je, živi in dela v Ljubljani.
Matjaž Hanžek, rojen 13. 8. 1949 v Slovenj Gradcu, je diplomiral iz sociologije na FSPN v
Ljubljani. Bil je član skupine OHO in skupine Katalog. Piše poezijo kot jezikovno igro in konkretno
poezijo (Iščemo pesmi, kje so?, 61 tekstov). V okviru OHO je izdal 12 kartic, 117 izvodov (škatla z
vloženimi 117 karticami besedil ali risb, 1968). Živi in dela v Ljubljani.
Andrej Hočevar (1980), pesnik, kritik, urednik in oblikovalec knjig, je odleta 2006 član uredniškega
odbora LUD Literatura in od leta 2008 glavniurednik zbirke Prišleki. Po tem, ko je bil nekaj let
urednik za kritiko v revijiLiteratura, je postal ustanovitelj in odgovorni urednik elektronskegamedija
www.ludliteratura.si. Hočevar je osnoval in vodil več literarnih inkulturnih projektov, med njimi tudi
projekt Slovenska literatura in tujikritiki, ki je med prvimi tovrstnimi kritiškimi povezavami v
Sloveniji.Hočevar je avtor petih pesniških zbirk, od katerih je bila prva, Vračanja(2002) nominirana
za nagrado za najboljši prvenec. Njegova zadnjaknjiga ima naslov Leto brez idej (2011),
naslednja je v pripravi in bo izšla 2017. Ob poeziji piše tudi kritike in eseje, vključno z glasbenimi
recenzijamiza tisk in za radio, predvsem o jazzu. Občasno kaj prevede, v glavnempoezijo iz
angleščine, a tudi nemščine. Njegova poezija je bila prevedena vrazlične jezike in predstavljena
na različnih mednarodnih festivalih.Poezijo včasih povezuje z glasbo, najraje improvizirane
narave.
Žiga Kariž se je rodil 1973 v Ljubljani, Slovenija. Deluje kot profesor na ALUO Ljubljana ter kot
vizualni umetnik, ki ustvarja v številnih različnih medijih (slikarstvo, fotografija, instalacija, video in
digitalni mediji). Leta 2003 je predstavljal Slovenijo na beneškem bienalu. Živi in dela v Ljubljani.
zigakariz.com
Srečko Kosovel (1904–1926) je slovenski povojni pesnik, ki danes velja za enega
najpomembnejših srednjeevropskih modernističnih pesnikov. Označili so ga za
impresionističnega pesnika rodnega Krasa, političnega pesnika, ki se je upiral prisilnemu
poitalijančevanju slovenskega ozemlja, ekspresionista, satirika in glas mednarodnega socializma,
ki se je posluževal avantgardnih konstruktivističnih prvin. Večina Kosovelovega opusa je bila
objavljena skoraj štiri desetletja po njegovi smrti. V času študija v Ljubljani je njegovo zdravje
začelo pojemati, leta 1926 je hudo zbolel, se vrnil k staršem, kjer je pri rosnih dvaindvajsteih letih
umrl. Zapustil je opus, ki obsega več kot 1000 osnutkov, med njimi vsaj 500 dokončanih pesmi.
Koblar, France: Kosovel, Srečko (1904–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi293661/#slovenski-biografski-leksikon (18. avgust
2015)
Alenka Pirman je leta 1989 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V letih
1991–1992 je bila glavna urednica revij Likovne besede in M’zin, 1990–1996 umetniška vodja
Galerije Škuc, 1997–1999 pomočnica direktorice Sorosovega centra za sodobne umetnosti –
Ljubljana, podpredsednica Sveta direktorjev Mednarodne mreže za sodobno umetnost ICAN
(1999) in soustanoviteljica in mentorica (1996–1998) izobraževalnega programa za kustose
sodobne umetnosti Svet umetnosti (SCCA–Ljubljana). Od 2001 do 2004 je bila urednica in vodja
spletnega medija Artservis (SCCA–Ljubljana), v letih 2003 in 2007–2008 pa voznica taksija. Od
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leta 2007 dela kot sourednica spletnih portalov Culture.si in Kulturnik.si na Ljudmili, laboratoriju za
znanost in umetnost. 
Anton Podbevšek (1898–1981) je začetnik in hkrati osrednji predstavnik prve, radikalne faze
slovenskih zgodovinskih avantgard. Oddaljil se je od ustaljenih pesniških postopkov in v svojih
pesmih je uporabljal svobodni verz, nominalni ali telegrafski slog ter nevsakdanjo metaforiko.
Postopoma je prehajal od relativno preprostih pesmi k vedno daljšim, likovno oblikovanim himnam
v prozi. Dotikal se je pesniške, bivanjske in vojne, pa tudi ljubezenske tematike. Leta 1920 je bil
eden glavnih pobudnikov in sodelavcev Novomeške pomladi. Sodeloval je pri izdajanju
avantgardnih revij Trije labodi in Rdeči pilot; njegova edina pesniška zbirka Človek z bombami je
leta 1925 izšla v samozaložbi. S svojim delom je močno vplival na drugo avantgardno generacijo,
zlasti na Srečka Kosovela in slovenske konstruktiviste, ter pozneje na slovenske moderniste s
Tomažem Šalamunom na čelu.
Koblar, France: Podbevšek, Anton (1898–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi436816/#slovenski-biografski-leksikon (18. avgust
2015); Darinka Ambrož, et al. (2003). Branja 3: Berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij in štiriletnih
strokovnih šol. 1. izdaja. Ljubljana: DZS; Emica Antončič. (2000). Anton Podbevšek in njegova
vloga v razvoju slovenske moderne književnosti. Magistrsko delo. Maribor: Obzorja. (Znamenja;
137).
Gregor Podlogar (1974) je doštudiral filozofijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, trenutno je kot
urednik zaposlen na Radiu Slovenija (program ARS), sodeloval je pri oblikovanju pesniških
festivalov Trnovski terceti in Dnevi poezije in vina ter bil več let urednik slovenskega dela
mednarodnega spletnega pesniškega portala Lyrikline (www.lyrikline.org). Objavil je pesniške
zbirke Naselitve (1997), Vrtoglavica zanosa (2002), Oda na manhatnski aveniji (2003, s
Primožem Čučnikom in z Žigo Karižem), Milijon sekund bliže (2006) in Vesela nova ušesa (2010).
Sodeloval je pri treh zgoščenkah poezije z glasbo: Zmajevo oko (2001), Košček hrupa in ščepec
soli (2003) in Milijon sekund bliže (2006). Njegove pesmi so bile prevedene v vrsto jezikov
(angleščino, nemščino, madžarščino, hrvaščino, češčino, poljščino, španščino, finščino idr.) in
objavljene v številnih mednarodnih literarnih revijah in antologijah. Občasno tudi didžeja, prevajal
je indijsko prozo (R. K. Narayana) in sodobno ameriško poezijo (C. Hawkey, L. Solomon, P.
Killebrew, A. Berrigan idr.), rad biciklira po Ljubljani in pogosto pije zeleni čaj.
Zoran Srdić Janežič(1974) je akademski kipar, vizualni umetnik in izdelovalec lutk, zaposlen v
Lutkovnem gledališču Ljubljana. Deluje na področju sodobne umetnosti: performans, kiparstvo,
risba, grafika in artist book. V svojem delu s pomočjo humorja poudari nevralgične točke v našem
vsakdanjem življenju in v globalnih trendih. Pogosto uporablja klasične kiparske materiale na
netradicionalen način ali obratno (kipi iz prašičje maščobe) ter ustvarja z različnimi sodobnmi
mediji: videom, animacijo, 3D printom, AR kodami, nanotehnologijo. Sodeloval je pri 20
samostojnih in številnih skupinskih razstavah v Sloveniji, je tudi soustanovitelj Zavoda za sodobne
umetnosti in kulture Gulag.
Multimedijska umetnica Valerie Wolf Gang (1990), je aktivna na področju videa in sodobnih
umetniških praks. V Ljubljani je končala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, nato pa
diplomirala na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici na področju umetniškega videa in
digitalnih umetniških praks ter nadaljevala študij na magisteriju Medijske umetnosti in prakse s
specializacijo iz video filma in sodobne umetnosti. Svoje teoretično in praktično znanje je
izpopolnjevala tudi na filmski akademiji FAMU v Pragi in umetniški akademiji ESAD na
Portugalskem. Redno dela z različnimi mediji in snuje multimedijske instalacije, ki so bile
razstavljene v številnih galerijah, njeni videi in kratki filmi pa so bili prikazani na različnih festivalih.
Dejavno je vključena v različna področja sodobne umetnosti in produkcije, video in filmske
projekte, mednarodne razstavne selekcije ter umetniške rezidence.
www.valeriewolfgang.com
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Kakšen pomen ima poezija za
družbo ?

Milan: Kolega, flamski pisatelj , je povedal

, da je poezija podobno kot lončarstvo.
Neka spretnost , ki se ne tiče velike populacije

ljudi. Dodal bom , da je pravzaprav
zdravilstvo duše in tisti , ki se znajdejo v
stiski , se takrat zelo radi zatečejo k poeziji

, ker igra neko vlogo, ki so jo v starih
civilizacijah igrali šamani , ljudje, ki so znali
uravnotežiti telo, dušo in duha. Kljub vsej
sodobni tehnologiji igra isto vlogo. Kadar
pride do krize vrednot ali družbene krize ,

medčloveške krize , takrat vedno nenadoma
njene delnice zelo poskočijo.

Želite povedati , da poezija s svojo
mehkobo zdravi bolečino ?

Milan: Poezijo pojmujem zelo v starogrškem

smislu; da je pesem stičišče sveta
in da v vsaki pesmi, če je dobra, zapoje ves

svet. Pesem nam vedno pomaga , da iščemo
sklad s celoto.

INTERVJU

• Napisala Suzana Golubov
• Fotografije Goran Antley

Letošnji častni slovenski gost

Dnevov poezije in vina, ki bodo

potekali zadnji teden avgusta na

Ptuju, bo Milan Dekleva –
pesnik, pisatelj, dramatik,

publicist, novinar, urednik,

skladatelj in glasbenik, tudi

športnik. Obiskovalce festivala bo

poskušal zaznamovati s svojo

poezijo, izčiščeno mislijo ,

poetizacijo sveta, čeprav po

njegovem take moči, kot so jih

imeli ljudje pred nami, ne

dosežemo več.

PoEzIJa JE IzčIščENa
ekoNomizacija jezika

" Moramo biti
kar precej
skromni ,

ne smemo
preveličati
svoje naloge ,

takih moči ,

kot so jih
imeli ljudje
pred nami ,

ne dosežemo
več. "
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POEZIJA JE IZČIŠČENA MISEL, RES SKRAJNA EKONOMIZACIJA JEZIKA

Suzana Golubov

INTERVJU

Lisa
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Imamo potrebo ubesediti svoje
čustvovanje , dojemanje sveta ?

Milan: Potrebujemo poetične besede.
Preveč jezikamo, seveda pa premalo odbiramo.

Poezija je izčiščena misel, res skrajna
ekonomizacija jezika.

Pogovarjamo se o poeziji , počeli in
počnete pa mnogo stvari. Zakaj toliko ?

Milan: Drugače ne znam živeti. Zdi se
mi, da bi bil le polovičen človek. V življenju
vloge poezije nikoli nisem hotel mistificirati
ali literature nasploh, ker so mi tudi druge
stvari enako pomembne. To, da sem se igral
z otroki, da sem hodil v službo , se ukvarjal
z glasbo, na koncu koncev sem se ukvarjal
s športom in drugimi stvarmi, ampak kot
rečeno , če pa ne bi pisal , bi mi manjkal velik
del duše.

Je večina vašega početja povezana s

pisanjem?

Milan: Seveda. Tudi ko sem delal na
televiziji in na Dnevniku kot novinar, sem
se ukvarjal z jezikom. In imel sem še ta
privilegij , da sem spoznaval zelo zanimive
ljudi ter poslušal njihove pripovedi , ki so se

me seveda dotaknile še bolj kot moje stvari.
Spada med te ljudi glasbenik in kantavtor

Tomaž Pengov?
Milan: Tomaž je bil krasen. Velika

škoda, da ga ni več med nami. Glasbeniki, s
katerimi sem delal , so bili res nekaj posebnega.

Sijajni ljudje.
Drži , da ste tudi skladali?
Milan: Tudi, dokler sem se bolj posvečal
glasbi. Tri leta sem tudi v Pionirskem

domu poučeval glasbeno vzgojo. Imeli smo
nekakšno zasnovo , danes bi temu rekli celostne

estetske vzgoje. Glasba je ostala zame
zelo pomembna tudi, ko se z njo nisem več
ukvarjal profesionalno. Veliko je uglasbenega

, ker sem delal za gledališče , televizijo
in film , muzikale … Preizkusil sem veliko
žanrov , ker me je to zanimalo. Zdi se mi, da
vsak žanr pokrije neki spekter izkušenj, ki
je drugi ne more.

Kako kaže sodelovanje z Mio
Žnidarič ?

Milan: Pogovarjamo se , da bi skupaj

naredila večji projekt ,
pa so vmes prišle
različne okoliščine.

Mislim pa, da
bomo to enkrat
speljali do konca.
Tudi s Stevom ,

njenim možem , sva
se zelo dobro ujela.
Še ena sreča je, da sem
ravno takrat, ko smo
začeli delati , spoznal poezijo
njegove sestre, Joanne Klink , sijajne
poetinje. V Ameriki je izdala že četrto ali
peto knjigo. Nekaj sem jo tudi prevajal ,
upam, da bo kdaj prišla v Slovenijo , da jo
bomo bolje spoznali , ker si to zasluži.

Kaj je poetičnega v ragbiju , ki ste se

mu tudi posvečali?
Milan : Ragbi je bila čudovita stvar. Pri

ragbiju in pri vseh športnih igrah veljajo
točno ista pravila kot v umetniški igri.
Seveda, dokler se ne vmeša denar. Za čase,

ko smo se mi tega šli, ko ta šport ni imel
nobene podpore , tudi zanj se toliko ni
vedelo, ni bil vmešan noben denar, bil je
čisti užitek, šport in druženje z ljudmi. Tudi
v športni igri pride do improvizacije , šport
je zelo podoben glasbi , ima svoj ritem in
melodijo. Ljudje imajo ragbi v mislih kot
kakšen robusten, pretepaški šport , pa je
daleč od tega. Nikoli ni bilo takih poškodb,
kot so pri nogometu redno.

Delujete precej umirjeno, v resnici
pa ste marsikje prisotni. Kako gre to
skupaj?

Milan : Mislim, da je vsak človek stkan
iz dveh nasprotij in seveda mešanice vsega
tega. Kot jin in jang. Nikoli ni le tako , kot je
videti na gladini. Kdo pa je lahko gladina?
Če bi bilo tako, bi to potem bila mrtva
voda.

Sta mir in umirjenost potrebna , da
lahko razumemo sami sebe in nato še
svet ?

Milan : Ampak miru tudi ne moreš
razumeti brez nemira. Tako kot ne moreš
razumeti lepote brez grdote. Vedno tehtamo

, recimo temo in
svetlobo , da ju znamo

umestiti. Seveda
potrebujemo mir,
da se lahko posvetimo

določeni stvari,
vendar pa znamo ta
mir ceniti oziroma

se znamo zbrati šele
zato , ker vemo, kam nas

lahko privede nemir ; do
divjosti misli , da ne moremo

nadzorovati svojih dejanj. Če tega
ne vemo, se potem zgodijo zelo hude stvari ,
ki se seveda kar naprej dogajajo.

Ali tudi za pisanje potrebujemo
notranji mir?

Milan: Pisanje je neke sorte , kot temu
pravim, ekstaza, v tem smislu, da moraš
zatemniti svoje sebstvo , svoj jaz, ego. Moraš
stopiti v jezik, govorico. Skratka takrat
začne govoriti pesem sama , ne da bi jo ti
nadzoroval , pravzaprav stopiš preko sebe.

To je zavest jezika. Vse, kar je bilo napisano
v tvojem jeziku , spregovori na nekakšen
čudežen način skozi to pesem. Od arhaičnosti

do – lahko rečemo– tudi napovedi
prihodnosti , ki jo jezik vedno nosi v sebi.

Drugo je misel , drugo konkretna
beseda. Je pri zapisani besedi treba biti
zelo natančen?

Milan: Zato je lepo, če vidiš misel
zapisano. Takrat tudi doživiš , da se je nekaj
umešalo, da pravzaprav ti nisi bil kakšen
gospodar pesmi, da nisi ti tisti , ki si suveren
nad tem , kar se je izreklo. Nekaj se je
vmešalo in ta pesem je drugačna , kot si pričakoval.

Vedno. Če tega ne bi bilo, bi potem
človek napisal več , ker bi bila pesem vedno ,

pravzaprav večno vračanje istega, vedel bi
že, kaj se bo na koncu zgodilo. Ampak ne , v

pesmi se vedno zgodi neko presenečenje.
Kot v življenju?
Milan: Ja , saj ni nič drugega. Poezija je

vedno nekakšen sežetek življenja.
Pomeni, da niste gospodar svojih

pesmi ?
Milan: Nisem, v svojih esejih sem veli"

Poezija bo
ostala , bodisi kot grafit
ali prek drugih medijev.

Povsem vseeno je, v kakšni
obliki, dokler bo človek čutil potrebo
ali nujo, da se umetniško izraža, je

bitka za njegovo človeškost še vedno
odprta , ni izgubljena možnost,

da postane bolj plemenit
skozi poezijo, poetizacijo

sveta. "

misel, res skrajna
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kokrat zagovarjal , da jezik vedno gospodari
s pesnikom.

Vam pri tem pomaga poznavanje
jezika?

Milan: Zato ga moraš čim bolje poznati,
da imaš takrat, ko se ta tempirana bomba
sproži, ko jezik začne vladati , seveda več
možnosti , da so ta presenečenja natančnejše

zapisana.
Veliko berete?
Milan: Berem pa res veliko. Pravzaprav

ni druge vaje, jasno tudi poslušanje drugih
je vaja. Kaj pa je drugega branje kot to , da
lahko multipliciraš svojo eksistenco, da
stopiš v toliko in toliko paralelnih svetov.
Že v vsaki knjigi najdeš na stotine govoric.

Koliko možnosti dobiš z vsako novo
knjigo?

Branje ni le pridobivanjebralne
značke?

Milan: Ne, ni le bralna značka. Branje te

lahko zaznamuje zelo globoko.
Se knjigi piše slabo, glede na sodobne

nosilce zapisov?
Milan: To je vzporedna zadeva , tisto , kar

nosi literaturo, pravzaprav ni pomembno.
Toliko ljudi ima rado klasično knjigo, da
skrbi zanjo ni. Veliko ljudi ima rado elektronske

zaslone , ampak važno je, da se na
njih pojavljajo tudi poetične vsebine in se

tudi pojavljajo. Poezija bo ostala bodisi kot
grafit ali prek drugih medijev. Povsem vseeno

je, v kakšni obliki , dokler bo človek čutil
potrebo ali nujo, da se umetniško izraža, je
bitka za njegovo človeškost še vedno odprta

, ni izgubljena možnost, da postane bolj
plemenit skozi poezijo, poetizacijo sveta.

Gre za ranljivost pišočega in tistega,

ki bere ?

Milan: Seveda. Pisanje se pravzaprav
nikoli ne more in bi bilo napačno, da bi se
izogibalo etičnim dilemam. Estetsko mora
biti etično, če pa etično lahko estetiziramo,
napravimo lepo, je to za človeka toliko
boljše. Takšni pač smo. Ampak rek: Dulce
et utile ( Lepa in uporabna ) ni nič novega,

latinci in Grki so seveda to čutili dosti bolj
natančno kot mi.

Ker so takrat živeli bolj umirjeno ?

Milan: S tem se strinjam. Ob vsaki civilizacijski

zori najprej cvetijo glavni človeški
problemi in odnosi med ljudmi ter odnosi
do sveta , pozneje se to začne brisati , potem
nakladajo in se to nekam založi za neke
interese, materialne pohlepnosti, kot jih poznamo

danes in so jih poznali včasih, nakar
se bistvene stvari , ki so edine pomembne

za naše življenje, zabrišejo. Nenadoma
ostarimo in vidimo, da nismo na to mislili.
Vidimo, da je naše življenje prazno , in
potem dvignemo vik in krik ter rečemo:

" Kaj sem počel ? Kje je moje življenje? "

Žal je takrat prepozno. Najbrž se je treba
truditi iz dneva v dan, da ga poetiziramo,

ga poskušamo narediti plemenitejšega in
lepšega. To je vsakodnevni trud, za katerega
ne dobiš spričevala , ne dosežeš cilja , temveč
je to le pot in poglabljanje.

Se s tem približujemo sebi , svojemu
bistvu ?

Milan : Ja , vedno je tako. Ampak najbrž
gre ponovno za ciklična kroženja, oddaljujemo

se in približujemo. Kot zemlja
in sonce, stalno je neko približevanje in
oddaljevanje ter upanje, da se tista vez, ki je
vitalnega pomena, ne bo pretrgala.

S tem mislite na naše bistvo , nas
same?

Milan : Kaj sem jaz ? To, kar sem jaz, je
pravzaprav prazno, izvotljeno. Saj to nič ni.
Sem le tisto, kar so drugi , kar so mi drugi
dali , kar gledamokrog sebe , čutim, kar mi
daje okus sveta.

Mar vaša dejanja niso vi?
Milan: Ampak moja dejanja sproža vse

tisto , kar opazim, začutim in vrednotim.
Hočem reči , identiteta je vedno neka prazna

stvar. Identiteta so drugi ljudje, druge
stvari , tisto, kar nas obdaja.

Kaj pa spoštovanje do vsega tega ?

Milan: Ampak kdo nas uči spoštovanja
? Mogoče že od rane mladosti starši , če

imamo to srečo, uči nas svet. Mi to lahko
ponotranjimo, ampak kako to ponotranjimo

? Ponovno gre za nekakšno pulzacijo.
Nikoli nismo le znotraj ali le zunaj. Vedno
gre za nekakšen pretok. Zato je težko govoriti

o identiteti kot neki notranji stvari , ne
vem , kje bi jo lahko začutil? Začutiš jo pravzaprav

iz stavkov, spominov, obrazov, ki si
jih nekoč srečal. Krivica , ki jo naredite, vas
zaboli v želodcu. Zakaj vas zaboli želodec?
Ker ste nekomu zunaj sebe , tisto, kar niste
vi , naredili nekaj slabega. Donotranjosti
lahko pride, ko se odbije od zunaj.

Kaj ste v odnosu do sebe naredili
najbolj revolucionarnega ?

Milan: Delali smo vse sorte lumparij
in imeli prevratniške misli, tako kot vsaka

INTERVJU
" Najbrž se je treba
truditi iz dneva v
dan, da poetiziramo
življenje , ga poskušamo
narediti plemenitejšega
in lepšega. To je
vsakodnevni trud,

za katerega ne dobiš
spričevala , ne dosežeš
cilja , temveč je to le pot in
poglabljanje. "
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generacija. Upirali smo
se avtoritetam, hvala bogu.

Ni to del odraščanja ?

Milan: Upam , da ne le del odraščanja.
Upam , da ljudje ohranijo del svoje samosvojosti

tudi pozneje. Z avtoritetami je
namreč tako, da je treba premisliti , niso vse
avtoritete za vreči stran. V enem obdobju
smo ta liberalizem pripeljali že do takšne
skrajnosti, da je bilo že povsem prazno.
Neke meje je treba postavljati in 'preizprašati

'. Anarhizem je tudi poln nekakšnih
normativov. Vse izhaja iz rigorozne norme.
Disciplina pa seveda ni nikoli nevprašljiva,
treba se je vedno spraševati , jo spremeniti ,
če je neživljenjska, če postane entropična,

če se izrazimo s fizikalnim izrazom.
Je vse med sabo povezano ?

Milan: Čutim, da je vse povezano.
Najprej je treba imeti občutek za povezanost

vsega. Tega se ne bojim reči ; za
nekakšen holističen pogled na svet.

Kakšna je vloga majhnega posameznika

v tej ogromni celoti ?
Milan: To morate ponovno gledati kot

dialektičen pretok , se pravi kot nekaj, kar

se pretaka eno v drugo. Če torej pogledaš
s točke posameznika, je on pravzaprav
neko izhodišče pogleda. Če pogledate iz
drugega izhodišča , je pa prahec , pravzaprav
nas ni niti videti. Odvisno, s katere pozicije
pogledamo, kar zdaj , ko človek prodira v

vesolje , vidi zelo natančno; da vesolje nima
središča, obrobja. Tisto, kar je na robu, je
ravno tako pomembno , kot je bilo nekoč
središče, saj vidimo, da središča ni več.

Nekateri ljudje vseeno mislijo, da so
središče sveta.

Milan: To vemo, ampak to je napačno in
zato naredijo veliko gorja drugim v imenu
tega , da si lastijo moč ali karizmatičnost , s
katero v svet postavljajo resnice , ki naj bi
bile veljavne za vse. Takih resnic seveda ni.

Zakaj vas velikokrat označijo za
filozofa?

Milan: Filozofija je govorica , ki
me zelo zanima, ker se ukvarja z
bistvenimi vprašanji pozicioniranja

človeka v svetu , in sicer v
odnosu do sveta , posameznika
in družbe. Kar naprej odpira
te ključne stvari in jih postavlja

kot problem pred človeka,
kot večna vprašanja. Končnih
odgovorov ni. Zato je filozofija

to, za kar jo že sama grška beseda
označuje , se pravi vednost oziroma

čudenje do vsega , kar je.
Je to podobno otrokovi drži , ki se

vedno čudi?
Milan: Saj pravimo, da so otroci najboljši

filozofi. Pa to ni le prazna krilatica,

na nekakšen način so res. Ko jih gledate
pri igri, kako so pretopljeni s stvarmi , ki jih
jemljejo v roke , kako je njihova intuicija
sestavni del njihovega telesa in njihovo telo
na nekakšen način zelo intuitivno. Oni
živijo pretakanje celote.

Ni čudenje sestavni del življenjskega
naboja ?

Milan: Če bi kar naprej bil postavljen
pred zagotovljene predmete, ki niso nič
skrivnostni , bi bila živa žalost , zato je najbrž
treba vsak predmet jemati , če je še tako
običajen , kot eno veliko skrivnost.

Ste pragmatični?
Milan: Tudi zelo pragmatičen sem , zato

se stalno ukvarjam s poezijo , ki je povsem
nepragmatična. Za pisanje moraš biti še

kako pragmatičen. Zelo rad sem na tleh,
čeprav se mi zdi , da govorim mistične
stvari , ampak se sploh ne počutim , da bi
bil v bližini kakšne ortodoksne vere. Zdi

se mi, da sem zelo življenjski. Mogoče sem
takšna mešanica , včasih sem malo manj,
včasih malo bolj življenjski. Ne bi pa rad bil
kakšen guru ali nekaj sublimnega, nekaj ,
kar je brez telesa. Telo vedno čutiš, bolečina
je nekaj zelo konkretnega , zato so mi športi
vedno bili všeč. Telo je treba stalno braniti.
Vse te vere , ki branijo duha in nekaj, kar je
zelo daleč od človeka, so vprašljive ravno
zaradi tega, ker vedno zanikajo primarno
vlogo telesa. Ampak telo je center vitalizma

, ki ga ne smemo nikoli potlačiti. Ono
je tisto, ki nas stalno spominja, kaj je to
življenje , kje so meje , ono tiktaka z našo biološko

uro. Telo je tisto, kar je blizu nas , kar
je otipljivo. O duši govorimo kar v prazno,

niti točno ne vemo, kaj je , ampak duša je
zelo tesno povezana s telesom. Zato imajo
vse skušnje bližine smrti težave s tem, kako
se duša ločuje od telesa , kaj se takrat dogaja.

Smo do duše bolj prizanesljivi kot do
telesa ?

Milan: Smo, ampak s tem seveda prizadenemo

svojo dušo.
To pomeni , da je duša dosti bolj konkretna

, kot si jo predstavljamo ?

Milan: Tega sveta ne znam misliti
drugače kot stalno prisotnost materije,

materialnega , se pravi tudi tistega, kar ni
materialno.

Zelo malo vemo?
Milan: Malo vemo oziroma veliko

stvari se nam je prikrilo, jih ne vidimo več
s takšno jasnino, kot smo jih videli nekoč.
Krivi smo sami. To je videti ciklus , ki ga
poznajo vzhodne modrosti, filozofije , da
gre tudi pri zavedanju do nekih obdobij, ki
so bolj šibka in nekatera , kjer v bistvenih
stvareh pride zavest jasneje do izraza.

Je poezija ena od takih , kjer zavest
pride do izraza ?

Milan: Tudi v poeziji se nam zdi , da ne
dosežemo več nekaterih svojih prednikov,

ki so toliko stvari izrazili veliko bolj jasno in
z neko neizmerno močjo.

Zakaj ?
Milan: Ker nimamo več stika s sabo,

ki se nam je prekril , in ko rečem s sabo,
rečem celota sveta. Če primerjam Rilkejeve
Devinske elegije , od nastanka katerih nas

loči eno stoletje, je tam nekaj izrečeno s

takšno kristalno jasnostjo in močjo , da se jo
človek zdaj ustraši , ampak to ponoviti je nemogoče.

Moramo biti kar precej skromni,
ne smemo preveličati svoje naloge , takih
moči , kot so jih imeli ljudje pred nami , ne
dosežemo več.

"Pisanje se

pravzaprav nikoli ne
more in bi bilo napačno,

da bi se izogibalo etičnim
dilemam. Estetsko mora biti
etično, če pa etično lahko
estetiziramo, napravimo
lepo, je to za človeka

toliko boljše."

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=bb74497c-5fb8-4f15-8d61-8a124abfeba01981824114


20.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, AIRBELETRINA

NA PRILAGOJENA RAZLIČICOPreskoči na vsebino

AirBeletrina na Dnevih poezije in vina

Naslednji teden bomo vsi skupaj dočakali naš najljubši festival – Dneve poezije in vina. Uredništvo AirBeletrine s tem
kompenzira maturantski izlet, na katerega nas sošolci niso povabili , absolventa, za katerega vabila nismo sprejeli , in
sindikalni izlet, ki ga nismo sposobni organizirati. Sicer pa so Dnevi poezije in vina več od vsega tega skupaj. Če vas nanje
še nikoli ni zaneslo, vam priporočamo, da to storite letos.

Da vam bo nekoliko lažje, objavljamo seznam dogodkov , na katerih najdete vsaj enega od nas , najbrž pa kar vse štiri ( #bff
#štiriperesnadeteljica #poletjeprijateljstva ).

Zaza ne bo posebej naveden, ker je vseprisoten.

Torek, 25. 8. ob 19. 30

Kult 3000 / Muzejska ploščad Metelkova, Ljubljana
Manca G. Renko bo moderirala pogovor z ameriškima pesnicama , častno gostjo letošnjega festivala , C. D. Wright in
pesnico Mary Jo Bang.

Volče, Pri Lukatelu ob 20.00
Katja Perat bo brala poezijo ob indijskem pesniku Amarjitu Chandanu ter armensko-kurdskem pesniku Azadu
Ziyi Erenu.

Četrtek , 27. 8., Ptuj

Katja Perat bo ob 11.00 v muziKafeju vodila pogovor z etiopskim novinarjem in pesnikom Girmo Fantayem ter
belgijskim pesnikom, pisateljem in esejistom Geertom van Istendaelom. Nato bo ob 15.30 vodila zasebno branje z

ameriško pisateljico Mary Jo Bang.

Petek, 28. 8., Ptuj in Majšperk

Aljoša Harlamov bo ob 14.00 vodil zasebno branje z italijansko pesnico Monico Pavani.

Manca G. Renko bo ob 18.00 sodelovala pri odprtju razstave v Tovarni umetnosti Majšperk (umetnik: Herman Pivk,

kurator: Dušan Fišer) s kostariškim pesnikom Luisom Chavesom, belorusko pesnico Olgo Hapejevo ter armenskokurdskim

pesnikom Azadom Ziyo Erenom.

Sobota, 29. 8., Ptuj

Aljoša Harlamov bo ob 11.00 v Ptujski kleti vodil pogovor s častno gostjo festivala , C. D. Wright, nato pa bo na
Vrazovem trgu ob 15.00 še povezoval Mentorjevo pesniško branje.

Manca G. Renko bo ob 14.00 vodila zasebno branje z nizozemskim pesnikom Janom Baekejem , ob 15. 30 pa še

ČLANKI • KOLOFON • PRISPEVAJ

VČLANI SE ali PRIJAVI SE
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AirBeletrina na Dnevih poezije in vina

AirBeletrina

SPLETNI ČLANEK

http://www.airbeletrina.si/clanek/airbeletrina-na-dnevih-poezije-in-vina

www.airbeletrina.si
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SLOVENIJA
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zasebno branje z indijskim pesnikom Amarjitom Chandanom.

Programsko knjižico lahko prelistate – tu.

Sicer pa nas boste videvali na vrtu muziKafeja. V različnih stanjih.

Veselimo se vas !

20. 8. 2015 ob 23.27

5117 znakov ~ 2 minuti

0 priljubljenih

0 komentarjev

0 izmenjav
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21.8.2015 Stran/Termin: 9

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 344,47 Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

Dnevi zUlico
TomažaŠalamuna

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

"Letošnji festival Dnevi poezije invina
se bo s štiridnevno nizozemsko-slovensko

prevajalsko delavnico začel to
soboto, 22. avgusta , osrednje dogajanje

pa bo med 26. in 29. avgustom na
Ptuju. Letos bo v fokusu festivalskega

dogajanja sodobna poezija v nizozemskem

jeziku, častna gosta festivala
pa sta domači pesnik Milan Dekleva
in ameriška pesnica C. D. Wright. Ob
tej priložnosti bosta izšla dvojezični
izbor Deklevove poezije Darwin gre
v jedilnico v prevodu Andreja Pleterskega

in prva pesniška zbirka Wrightove

v slovenskem jeziku z naslovom
Skrivnost," je na tiskovni konferenci

povedal Aleš Šteger, vodja festivala
, in dodal , da bodo sodobno poezijo

v nizozemskem jeziku na festivalu in
v prevajalski delavnici zastopali štirje
pesniki: Hester Knibbe in Jan Baeke iz
Nizozemske ter Geert van Istendael in
Maud Vanhauwaert iz Belgije.

Na Dnevih poezije in vina bo srečati

in slišati 20 pesniških gostov, ki
sta jih izbrala selektorja Staša Pavlović

in Matthias Göritz, prihajajo iz
petnajstih držav in pišejo v šestnajstih

jezikih. " V soboto, 22. avgusta , bo
festival v malem, ki smo ga poimenovali

Trenutki jasnine, potekal v Šentvidu

na Glini v Avstriji. V torek , 25.
avgusta , pa bodo v Krškem, avstrijski
Potrni, Ljubljani,Mariboru , Radovljici,
Selcah, Volčah in Varaždinu že tradicionalni

večeri pred uradnim začetkom

festivala," vabi Šteger in doda, da
bodo na Ptuju poleg velikih večernih
pesniškihbranj, okroglih miz, razstav,
literarnedelavnice za osnovnošolce in
otroškega programa s pravljičnimi uricami

in kinovrtičkom pripravili tudi
sklop dogodkov s petimi perspektivnimi

avtorji platforme Versopolis, ki
je namenjena spodbujanju mobilnosti
perspektivnih evropskih pesnikov. Že
tradicionalno bodo festivalsko dogajanje

spremljala zasebna branja na še

neodkritih ptujskih dvoriščih. Letos
jih bodo domačini odprli kar deset. V
soboto bodo dogajanje obogatili s pripovedovanjem

zgodb iz tretje knjige o

Parzivalu.

" Osrednje dogajanje Dnevov poezije
in vina bo letos prav posebno in slovesno

, saj bomo neimenovano ulico ob
Muzikafeju, kjer je na Vrazovem trgu
osrednje prizorišče festivalskega dogajanja

, poimenovali v Ulico Tomaža
Šalamuna. Otvoritev bo v sredo, 26.
avgusta , ob 19.30, dogodek pa bo pospremila

zvočna prostorska instalacija
Stanke Vauda Benčevič z naslovom

Jaz sem voda," dodaja Anja Kovač ,

producentka festivala, in vabi tudi na
dražbo pladnjev poezije, ki jih je poslikala

slikarka Tjaša Čuš, izdelali pa so
jih v VDC Dornava. Obiskovalci si bodo
lahko oddahnili na Krealovih aluminijastih

počivalnikih in tudi sami snovali

verze, najboljše med njimi bodo
prebrali, avtorje pa nagradili. Dnevi
poezije in vina bodo obiskovalce nagovarjali

še s Hudimi pokušinami! in
Vinskim oltarjem na Vrazovem trgu.

Aleš Šteger, vodja, Anja Kovač, producentka , in Stanka Vauda Benčevič iz Muzikafeja
vabijo na Dneve poezije in vina. (Janko Rath)

Začenjajo se Dnevi
poezije in vina. Častna
gosta festivala sta pesnik
Milan Dekleva in
ameriška pesnica C. D.
Wright. Osrednja nit je
nizozemska poezija
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Dnevi z Ulico Tomaža Šalamuna

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

POROČILO

Večer
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21.8.2015 Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 288,19 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

»Lačni sanjavci«, pridite na
pravljice in poezijo!

Jedi, ki jih je za vas pripravil pesnik Milan Dekleva, so

pred vami. Razpostavljene so po pogrnjeni mizi , kozarci s

pijači so zraven. Tu in tam so okrašene s kakšno rožico. Vse

je torej pripravljeno, sonce sije v prostor, takšno popoldansko

, ko pesnik pričakuje otroške goste. Nekoliko je nestrpen,

nekoliko pa tudi slavnosten : še sam stopi pred ogledalo in
preišče svojo zunanjost , če je zadosti prijazna in ne preveč

svečana. Torej čaka vas …
Tako začenja svojo

spremno besedo h
knjigi Pesmi za lačne
sanjavce pesnik Dane
Zajc. Zbirka poezije za

mlade bralce je izšla leta

1981 v zbirki Matjaževa
knjižnica , ki jo je zalagala

in izdajala Partizanska
knjiga. Milan Dekleva
je osrednji slovenski
gost letošnjega festivala
Dnevi poezije in vina
2015 (več na www.
stihoteka.com , info@

poezijainvino.org ), zato
bo njegova poezija rdeča nit, ki se bo prepletla skozi tri
pravljične urice za male in velike knjigoljube v sredo,

četrtek in petek, 26. , 27. in 28. avgusta, ob 17. uri na
prostoru pred Muzikafejem , Vrazov trg 2.

Pesmi za lačne sanjavce z odličnimi ilustracijami Štefana

Planinca iz leta 1981 so prva Deklevova knjižna
izdaja za otroke. Od takrat je pesnik , pisatelj , dramatik
redno ustvarjal tudi za otroke : pesmi Alica v računalniku

(2000 ), prozna dela: Ob devetnajstih zjutraj (1985) ,

Totalka odštekan dan (1982 , muzikal ), A so kremšnite

Tednikova knjigarnica nevarne (1997), Naprej v preteklost (1997 ), Kako so

nastale ZDA (1998 ), Rahlo pegaste sanje (2003) , Skrivnostno

pismo (2004), Pesmarica prvih besed (2009 ) ter
drame in pesniške zbirke za odrasle , kot za slednje še

romane, kratko prozo, drame in eseje. Dekleva je tudi
izjemen prevajalec , ki je za mlade med drugim prevajal
Roalda Dahla, Julio Donaldson …

Milan Dekleva je posebno avtorsko ime za mlade ,

tudi ker je bil navdušen športnik , uspešen vaterpolist
in kapetan igralcev ragbija iz Ljubljane. In tudi , ker je

odličen glasbenik.
Kot vabilo k branju in poslušanju poezije in pravljic je

tu prva iz Pesmarice prvih besed :

Prve besede

Prve besede so jutranja zarja ,

mamin poljub, ki svetove podarja.

Prve besede so glasba vsemirja,

malega srčeca, ki se razširja.

Prve besede so znamenja zmede ,

skrivnostne stopinje, ki sneg jih zamede.

Tiho skakljajo po vrtu in hiši :

pedenjuho jih razume in sliši.

Včasih so smešne in razigrane,

drugič so lačne, solzave , zaspane.

Moramo jih kakor rože gojiti ,

vsak dan jim roso ljubezni doliti.

Prve besede so novorečenke,

nikdar pozabljene novorojenke.

Prihodnji teden se bo torej v mestu dobro jedlo, dobro

pilo in s poezijo veselilo ! Vabljeni.
Liljana Klemenčič
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''Lačni sanjavci'', pridite na pravljice in poezijo!

Liljana Klemenčič

POROČILO

Štajerski tednik
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21.8.2015 Stran/Termin: 16

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: LJUDJE IN DOGODKI Žanr:

Površina/Trajanje: 325,65 Naklada: 12.000,00

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

Ptuj Poletje se končuje s poezijo in vinom

Dovoli te poezi vstopit v vaš svet
Ptujsko poletno festivalsko dogajanje se prihodnji teden končuje z dvema festivaloma: 46. festivalom narodnozabavne glasbe in 19. festivalom
Dnevi poezije in vina.

Letošnje Dneve poezije so na tiskovni konferenci v Muzikafeju predstavili Aleš Šteger, Anja Kovač in Stanka Vauda Benčevič.
Foto: jš
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Dovoli te poezi vstopit v vaš svet

jš

POROČILO

Štajerski tednik
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Dnevi poezije in vina bodo
med 26. in 29. avgustom zavili
v verze ne samo Ptuj, ampak

tudi njegovo okolico - Celo na

Avstrijskem in Hrvaškem se bo
čutil letošnji festivalski utrip. Tokrat

je festival prvič del pesniške
platforme Versopolis, stičišča
enajstih pomembnih evropskih
pesniških festivalov, ki spodbuja
mobilnost perspektivnih evropskih

pesnikov iz različnih držav,
veča število njihovih prevedenih
del in dostopnost poezije na

splošno ter vključuje novo in že

obstoječe občinstvo v kreativni
proces.
V fokusu bo letos sodobna poezija,

ki nastaja v nizozemskem
jeziku. Zastopala jo bosta po
dva pesnika iz Belgije in dva iz

Nizozemske, zato se bo festival
začel s štiridnevno nizozemskoslovensko

prevajalsko delavnico
v soboto, 22. avgusta.
Dnevi poezije in vina letos

prinašajo pisano dogajanje po
vsej Sloveniji pa tudi na Hrvaškem

in v Avstriji, kjer bo pod
naslovom Trenutki jasnine
v soboto, 22. avgusta, v koroškem

Šentvidu na Glini potekal

celodnevni pesniškovinski
program s slovenskimi in mednarodnimi

gosti. Tradicionalni
Večeri pred Dnevi bodo 25.

avgusta potekali na šestih že
znanih in kar treh novih prizo
riščih po vsej Sloveniji, zgoščen
festivalski program pa bo potekal

med 26. in 29. avgustom na

osrednjem prizorišču na Ptuju.
Tam poleg nenadomestljivih
velikih večernih pesniških branj
in koncertov, okroglih miz in

drugega programa prvič pripravljajo

tudi sklop dogodkov
s petimi perspektivnimi avtorji
platforme Versopolis in več novih

zasebnih branj na doslej še

neodkritih ptujskih kotičkih.
Prav tako Dnevi poezije in vina

letos še bolj širijo svoj program
na vizualno področje in prinašajo
kar šest različnih razstav.

Letošnja častna gosta bosta
Milan Dekleva kot domači in
ameriška pesnica C. D, Wright
kot tuja častna gostja. Ob tej priložnosti

bo izšel dvojezični izbor
Deklevove poezije Darivin gre v

jedilnico /Darivingoes dining v
prevodu Andreja Pleterskega in

prva pesniška zbirka C. D. Wright

v slovenskem jeziku z naslovom

Skritost. Kot odmev lanske¬

ga švedskega fokusa bo izšla tudi
antologija sodobne švedske poezije

z naslovom Tvoj glas je moj
in pa seveda dvojezične knjižice
s poezijo vseh festivalskih pesniških

gostov, ki jih je letos skupaj

s častnima gostoma dvajset.
Izbrala sta jih selektorja Staša
Pavlovič in Matthias Goritz, prihajajo

pa iz petnajstih svetovnih
držav od Kostarike do Turčije in

pišejo v šestnajstih jezikih.
Na vinskem oltarju ter treh

Hudih pokušnjah se bo letos pod
vodstvom Staše Cafuta Trček in

Jožeta Rozmana predstavilo nič
manj kot 18 vinarjev, od tega 15

iz vinorodnega okoliša Štajerska
Slovenija in trije iz vinorodnega
okoliša Primorska. Vsi skupaj
bodo poskrbeli za nepozabno
enološko doživetje na pesniških
večerih v čarobni atmosferi Ptuja,

prestolnice poezije.
Da je letošnje festivalsko dogajanje

izjemno pestro, kaže že

programska knjižica na kar 56
straneh. Težko je v kratek sesta¬

vek zajeti vso pestrost letošnjega
ptujskega pesniškega srečanja,

saj se bo poleg poezije, ki
bo prisotna na vsakem koraku,
tudi na nekaterih novih, doslej
neznanih prizoriščih starega
mestnega jedra, dogajala tudi
glasba, likovna umetnost, gledališki

nastopi, gotovo bo eden od

trajnih letošnjih dogodkov poimenovanje

povezovalne ulice
med Vrazovim in Slovenskim trgom

po lani umrlem pesniškem
velikanu Tomažu Šalamunu, vabila

bosta staro mesto in grad,

ponujala se bodo porizorišča v
okolici Ptuja Skratka - dnevi
poezije bodo preželi celotno
mestno življenje, če jim boste
le dovolili, da vstopijo tudi vvaš
svet. Pa čeprav samo v obliki

poležavanja na ležalnikih pred
Muzikafejem

Koga bodo gostili letošnji
Dnevi poezije in vina? Častna

gosta sta ameriška pesnica C.

D. Wright in Slovenec Milan
Dekleva, gostje Luis Chaves

(Kostarika), Olga Hapejeva (Belorusija),

Mary Jo Bang (ZDA),

Azad Ziya Eren (Turčija), Monica

Pavani (Italija), Judith Nika
Pfeifer (Avstrija), Marjan Strojan
(Slovenija), Amarjit Chandan
(VB / Pandžab) in Patricia Goodrich

(ZDA), v fokusu bodo
Hester Knibbe (Nizozemska),

Jan Baeke (Nizozemska), Geert
van Istendael (Belgija) in Maud
Vanhauwaert (Belgija), v okviru
projekta Versopolis pa se bodo
Ptujčanom in vsej Sloveniji pred¬

stavili Justyna Bargielska (Poljska),

Vytautas Stankus (Litva),

Gjoko Zdraveski (Makedonija),
Par Hansson (Švedska) in Ivan

Šamija (Hrvaška),
Ker ptujsko pesniško srečanje

že v imenu povezuje poezijo z

vinom, omenimo, da se bo na
vinskem oltarju ter treh Hudih
pokušnjah letos pod vodstvom
Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana

predstavilo nič manj kot
18 vinarjev, od tega 15 iz vinorodnega

okoliša Štajerska in trije iz

vinorodnega okoliša Primorska.
Vsi skupaj bodo poskrbeli za

nepozabno enološko doživetje
na pesniških večerih v čarobni
atmosferi Ptuja, prestolnice poezije.

jš
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Foto: jš
Pri založbi Beletrina so v okviru letošnjih Dnevov poezije izdali pesniški zbirki obeh častnih gostov,
pesmi lanskoletne prevajalske delavnice (švedska poezija), pet trojezičnih izdaj pesnikov projekta
Versopolis (original, angleški in slovenski prevod) ter dvojezične knjižice pesniških gostov (original
in slovenski prevod).
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DELOSKOP Žanr:

Površina/Trajanje: 97,32 Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Primož Čučnik
Pesnik, prevajalec, urednik

»Prihodnji teden bo v projektni

sobi SCCA na Metelkovi

pogovor o besednozvočno-vizualnem

projektu,
ki smo ga ob knjigi Oda
na manhattanski aveniji v
letih 2003 in 2004 izvajali z

Gregorjem Podlogarjem in
Žigo Karižem. Ta pogovor
bo uvod v ptujsko rekonstrukcijo

tega dogodka, ki
bo v času festivala Dnevi
poezije in vina zaživela
kot galerijska postavitev.
Poleg tega za založbo Šerpa
pripravljam nove knjige, in
sicer pesniški zbirki ; prva
je delo Novice Novakovića
z naslovom XXI , drugo je
naredila Ana Pepelnik in
se imenuje Pod vtisom.
Potem bosta izšla še dva
prevoda, in sicer pesniška
knjiga Srđana Valjarevića
Joe Frazier in 49( +24 ) pesmi,
v prevodu Urbana Vovka ,
in izbor iz Sanjskih pesmi
ameriškega pesnika Johna
Berrymana (1914–1972) , ki
ga je pripravil Tone Škrjanec.

Knjige naj bi izšle do
oktobra. S prevajalko Mojco
Medvedšek in v Ljubljani
živečim mehiškim avtorjem
Carlosom Pascualom urejam
knjigo zelo intrigantnih in
dobro napisanih esejev , ki
naj bi pri založbi Šerpa izšli
še to jesen.«

Foto Jože Suhadolnik

Kaj pripravljajo
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DELOSKOP Žanr:

Površina/Trajanje: 342,22 Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Tedenski deloskop
Festival
Ljubljana Festival
Ljubljana , več prizorišč
Od pon. , 24. 8. , do pet. , 28. 8.

Na 63. Ljubljana Festivalu bo v
ponedeljek, 24. avgusta, v Cankarjevem

domu nastopil sloviti Izraelski
filharmonični orkester, ki mu

bo dirigiral njegov doživljenjski
glasbeni direktor Zubin Mehta (na
fotografiji) , eden najpomembnejših

svetovnih dirigentov. Tokratni
festivalski teden bosta zaokrožila
še dva koncerta v Križankah , kjer
bo 25. avgusta nastopil Vlado
Kreslin z Malimi bogovi , Beltinško
bando in vokalnim ansamblom
Reunion in 28. avgusta Uroš Perić
z Big Bandom RTV Slovenija ,

Oliverjem Dragojevićem in Nino
Strnad.
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Festival
Mladi levi
Ljubljana , več prizorišč
Od ned. , 23. 8. , do ned., 30. 8.

Festival Mladi levi že od začetka ,

leta 1997, vsako leto skozi nabor
mladih , vzpenjajočih se in bolj
uveljavljenih odrskih ustvarjalcev
poskuša ujeti duh časa. Letošnjo
osemnajsto izvedbo bodo odprli
s predstavo brazilske režiserke
in filmske ustvarjalke Christiane
Jatahy What if they went to Moscow
(na fotografiji) po motivih Treh
sester Čehova. Med gostujočimi
umetniki festivala bodo še Fragan
Gehlker in Alexis Auffray , Ivo
Dimchev, Benjamin Verdonck ,

Andrew Schneider, Nina Jan in
Urša Sekirnik, Motus, Jure Novak
in Uroš Buh in drugi.
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Festival
Tartini festival
Piran , Koper
Od tor. , 25. 8. , do tor., 8. 9.

Mednarodni poletni festival
komorne glasbe Tartini festival ,

posvečen v Piranu rojenemu
slovitemu baročnemu violinistu in
skladatelju Giuseppeju Tartiniju ,

v letošnji štirinajsti ediciji prinaša
številne mednarodne koncerte in
glasbene delavnice. Na koncertnih
repertoarjih bodo poleg Tartinijeve

glasbe tudi dela drugih velikih
svetovnih in slovenskih skladateljev

ter dela sodobnih ustvarjalcev
, ki jih navdihuje Tartinijeva

umetnost. Na odprtju festivala bo
nastopil ansambel I Solisti Veneti ,

ki ga vodi sloviti Claudio Scimone
(na fotografiji).
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Festival
Dnevi poezije in vina
Ptuj , več prizorišč
Od sre. , 26. 8. , do sob. , 29. 8.

Na devetnajstem mednarodnem
pesniškem festivale Dnevi poezije
in vina bodo poleg velikih večernih

pesniških branj in koncertov ,

okroglih miz in drugega programa
prvič pripravili tudi sklop

dogodkov s petimi perspektivnimi
avtorji platforme Versopolis in več
novih zasebnih branj. V fokusu
bo sodobna poezija v nizozemščini

, ki jo bodo na festivalu in
prevajalski delavnici pred tem
zastopali štirje pesniki iz Belgije in
Nizozemske. Letošnja častna gosta
bosta domači književni ustvarjalec
Milan Dekleva (na fotografiji ) in
ameriška pesnica C. D. Wright.
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Festival
Sanje v Medani
Medana, Šmartno, Dobrovo
Od sre., 26. 8. , do sob. , 29. 8.

Festival Sanje v Medani , poletni
festival domišljije in ustvarjalnosti

, bo tradicionalno razdeljen
na dva dela : Šmartno, pravljična
vas in Sanje v Medani , pesniškoglasbeno

dogajanje v Medani in
Dobrovem. Med sodelujočimi bodo
literati , glasbeniki, likovniki in
gledališčniki. Letošnja festivalska
novost bo Forum Sanje, razprava
družbenih raziskovalcev na temo
Življenju nasprotne oblike bodo
propadle. Na sklepnem večeru
Sanj v Medani bo v Gradu Dobrovo
koncert šansonov vsestranske
umetnice Svetlane Makarovič (na
fotografiji) z gosti.
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Film
Letni kino na
Kongresnem trgu
Ljubljana , Kongresni trg
Od pon. , 24. 8. , do sre., 26. 8. , ob 21. uri

Kinodvorov Letni kino na Kongresnem

trgu v drugi ediciji nadaljuje

praznovanje filma z nizom
filmskih klasik. Trije zaporedni
filmski večeri bodo posvečeni
trem obletnicam. Filmski divi
Ingrid Bergman (na fotografiji )
se bodo ob stoti obletnici rojstva
poklonili s projekcijo Casablanca.
Letos mineva tudi sto let od rojstva
režiserja Orsona Wellesa , ki se ga
bodo spomnili s projekcijo Dama iz
Šanghaja v 4k-restavrirani različici ,

stoletnico postopka technicolor pa
bodo praznovali z brezčasnim filmskim

muzikalom Pojmo v dežju.
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Razstava
Agata Freyer
Ljubljana , Bežigrajska galerija1
Odprtje v čet. , 27. 8. , ob 19. uri

Bežigrajska galerija 1 od leta 1981
predstavlja vsakoletno razstavo Od
skice do lutke , predstavitev slovenskega

lutkarstva in stalno razstavo
, namenjeno tudi najmlajšim

obiskovalcem galerije. Na tokratni
triintrideseti se bo predstavila Agata
Freyer (1945 , Ljubljana) , vizualna

umetnica , scenografka, kostumografka

in slikarka, ki je že štirideset
let predana lutkovnim odrom. Med
razstavljenimi deli bo tudi sedemdeset

lutk ter scenskih elementov
iz obdobja 1991 do danes. Razstava
bo na ogled do 30. oktobra.
Pripravila Stanka Glogovič

Agata Freyer : iz lutkovne predstave
Hišica iz kock, 1991–2015
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POZOR

Velenjski festival mladih

kultur Kunigunda,
še eden tistih festivalov, ki namesto komercialne glasbe v

ospredje potisne alternativne glasbene žanre z vseh strani

neba, letos praznuje polnoletnost in zato v naše najmlajše
mesto prihajajo Let 3, The Bambi Molesters, Elemental,

Mrigz in Ghet, Kiša Metaka ter High5. Mogoče si bo ogledati
tudi dokumentarni film Srčna leta o zgodovini Kunigunde,

na ulicah in pločnikih se obetajo gledališke in plesne predstave,

na več prizoriščih pa bodo postavili tudi razstave. Z

razstavo vidnih in slušnih sporočil Brhka robatost se bodo

poklonili preminulemu lokalnemu umetniku Matevžu Času.

- A
tr/SI

Mladi levi, Stara
mestna elektrarna,
Ljubljana

23/08—30/08Mladi levi že od leta
1997 prilomastijo proti

koncu poletnih počitnic

in skušajo skozi nabor mladih, vzpenjajočih se in bolj
uveljavljenih odrskih ustvarjalcev ujeti duha časa. Tokrat se

začenjajo s predstavo brazilske režiserke Christiane Jatahy
What ifthey went to Moscovv? po motivih Treh sester Čehova,

nadaljevala pa jih bosta Fragan Gehlker, ki kot sodobni
cirkusant v Le vide essai de cirque tematizira Sizifovo

delo, in Andrew Schneider, ki v predstavi Youarenowhere

uprizarja filozofske tekste. Od povratnikov omenimo kolektiv

Motus, ki se v predstavi MDLSX loteva spolne identitete,
od domačinov pa Katarino Stegnar, Jureta Novaka in Urško
Brodar s predstavo Katarina po naročilu. Novak bo nastopil
še v tandemu z Urošem Buhom, s katerim sestavljata Natriletno

kolobarjenje s praho.

Sanje vMedani,
Mcdana

26/08—30/08

Dnevi poezije in vina

bodo zadnji teden

avgusta v verze zavili

Ptuj. S poezijo se bo

mogoče družiti tudi na

drugi strani Slovenije, v

briški Medani, kjer bomo lahko prisluhnili Andreju Jusu in si

ogledali razstavo ilustracij Jane Kocjan, ki njegovim pesmim

dajejo piko na i, predajali se bomo tudi mariborski skupini
Patetico in njenemu pobudniku Roku Vilčniku, večkrat nagrajenemu

dramatiku, scenaristu, pesniku in tekstopiscu, ki

se pod svoja umetniška dela podpisuje s psevdonimom rokgre.

V Medano pride tudi pisatelj, pesnik in novinar iz Mostarja

Marko Tomaš, tam bo tudi Janez Ramoveš, šansone

pa bo pela Svetlana Makarovič.
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

pripravila Alenka Vesenjak
Ptuj, 13. avgusta - Na Ptuju bo med 26. in 29. avgustom nastopil čas za poezijo. V 19 letih
je festival gostil več kot 400 pesnic in pesnikov z vsega sveta in postal z Medano in nato
selitvijo na Ptuj prepoznavna točka na pesniškem zemljevidu. Kot je za STA povedal vodja
festivala Aleš Šteger, se takšni dogodki ne smejo zapirati sami vase. Pri tem pomaga tudi
vino.
Pred leti se je festival preselil iz Goriških Brd, Medane, na Ptuj, kar se je zdela tvegana
poteza. Pesnikom in ljubiteljem poezije so se fotogenična brda nadvse priljubila, a kot kaže,
je prilagoditev na Ptuj dobro uspela.
'Selitev festivala je bila za vse nas in za sam koncept festivala velika preizkušnja. Po petih
letih na Ptuju je festival eden od stebrov mestne poletne kulturne ponudbe. Je splošno
sprejet. Mesto in okolica tudi čez leto iz festivala črpata svojo prepoznavnost, številne
dogodke, kot je recimo cikel Hude pokušnje, in določeno lokalno identiteto,' meni Šteger.
Vodja festivala je hkrati opozoril na številne neizkoriščenih možnosti: 'Gre za dogodek
evropskih dimenzij in zato lahko v širši regiji deluje kot magnet. Vsako leto beležimo poleg
lokalnih in regionalnih številne tuje obiskovalce, festival je mednarodno prepoznan. Smo
tudi nosilci edinstvene mednarodne platforme pesniških festivalov Versopolis. Tukaj pa
nastopi težava, ki je nima le naš festival, namreč pomanjkanje struktur, tako na lokalni kot
državni ravni, ki bi imele znanje in kontakte za promocijo in trženje festivala na mednarodni
ravni.'
Pesniška platforma Versopolis je stičišče 11 pomembnih evropskih pesniških festivalov, ki
spodbuja mobilnost perspektivnih evropskih pesnikov iz različnih držav, veča število njihovih
prevedenih del in dostopnost poezije na splošno ter vključuje novo in že obstoječe
občinstvo v kreativni proces. Od letos je del zgodbe tudi ptujski festival, še več, so 'gonilni
motor platforme, z njo pa je Ptuj za tri leta evropska prestolnica poezije'.
Če je Versepolis novost, kaj takšnega ne velja za vino. Leta 1996, ko se je festival začel, je
na ta račun padla marsikatera šaljiva pripomba, ki je potrjevala stereotip o pesnikih in vinu,
zdaj se ob ime ne obregne več nihče.
'Po vzgledu našega festivala so nastali festivali v Bolgariji, Avstriji, na Slovaškem, sedaj
razmišljajo o nečem podobnem v Franciji. Vsepovsod gre za povezavo poezije in vina
oziroma proizvoda, ki je lokalno specifičen. Po mojem mnenju je čas ozko strokovnih
festivalskih srečanj mimo, sedaj vsi iščemo čarobno povezavo različnih vsebin, ki pa morajo
biti smiselno povezane. Naš festival prinaša poleg poezije, ki je v središču, in vina, ki je
zvest spremljevalec poezije, številne druge vsebine, ki pa niso izbrane poljubno,' je povedal
Šteger.
In spet je tu problem kulturne politike. Po Štegrovem mnenju obstoječe strukture
financiranja, razpisi temu trendu ne sledijo. 'Kljub trudom nam v vseh letih ni uspelo
prepričati odgovornih, da naš festival naredi nekaj tudi za enološko kulturo, morda na neki
popularni ravni veliko več inovativnega kot še en vinski sejem. A tega odločevalci nočejo
videti,' meni Šteger.
Letos sta osrednja gosta festivala Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. Goste
po Štegrovih besedah izbirajo z največjo možno skrbjo in željo, da slovenski kontekst sproti
dobiva vrhunske knjižne prevode ključnih ustvarjalcev. Za izvedence to večinoma niso nova
imena, so pa nova za širši kontekst.
Zanimivo je, da festival kljub zaželeni množičnosti ohranja intimnost, skrivnostnost poezije.
Zasebna branja potekajo na izbranih malih lokacijah, o katerih so obiskovalci obveščeni tik
pred zdajci.
Šteger se zaveda, da vse večji del kulturnega dogajanja stremi k spektaklu, ki se mu ne
more izogniti niti poezija, 'čeprav z vsemi omejitvami, ki jih ji narekuje njena tišinasta
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narava'. Zasebna branja v zasebni atmosferi zato ustvarjajo tisto intimno vez med pesniki in
občinstvom, ko je poezija najmočnejša, ustvarja uvid, vedenje in pušča trajno sled. 'Zame osebno
so prav zasebna branja eden najlepših dogodkov festivala,' je še povedal Šteger.
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Pevka in glasbena pedagoginja Tadeja Molan je z atraktivnim nastopom in glasom
nedvomno vsem obiskovalcev pognala kri po žilah.Soorganizatorji - krška območna
izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Valvasorjeva knjižnica in Krajevna
skupnost mesta Krško - so včeraj pod večer v krškem parku pripravili že peti Poletni večer v
parku, na katerem sta navdušili zasedbi Big band Krško.

Ne glede na nepredvidljivo vreme se je v mestnem parku zbralo dobrih 100 obiskovalcev, ki
so najprej prisluhnili že obetajočemu mladinskemu Big bandu, ki vadi pod taktirko Antona
Trohe. Ob spremljavi orkestra se je z dvema skladbama predstavila tudi mlada vokalistka
Nina Špiler. Nastopu mladinske zasedbe je sledilo še udarno igranje 'odraslega' Big banda
pod vodstvom Aleša Suše, ki ga je obogatila še vokalistka Tadeja Molan, tako nastopajoče
kot obiskovalce pa so med odmorom in po zaključku prireditve pogostile članice Aktiva
kmečkih žena Sremič s pečenimi dobrotami iz kvašenega testa, ob katerih se je prilegla tudi
vinska kapljica letošnjega vinarja večerov v parku - Vinske kleti Kodela. Že prihajajoči torek,
25. 8., prav tako ob 19. uri, se bo v parku zvrstil peti, predzadnji poletni večer, v tej sezoni ki
pa bo pesniško obarvan. Na tradicionalni prireditvi Večer pred dnevi poezije in vina, ki ga bo
povezoval Matic Kocjančič, bodo avtorji in interpretatorji prebirali pesmi avtorjev iz Italije,
Litve in Švedske, glasbeni program pa bosta izvedla Aleš Suša na saksofonu in kitarist Miha
Koretič. B. M.
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Večer krškega Big banda in njegovega 'podmladka'

SPLETNI ČLANEK

http://posavje.info/kultura/vecer-krskega-big-banda-in-njegovega-podmladka.html
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MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK

Ustvarjalna polja, po katerih se radoživo

in srčno sprehaja že pol stoletja
, so mnogotera. Pesni od leta

1971, ko so zavzeli Filozofsko fakulteto

, do danes, ko je prejel že
vse nagrade, tudi Prešernovo. Tu so
romani, kratka proza, esejistika, pa
otroške knjige vseh žanrov in scenariji

,popevke …Je tudi marsikaj,
kar pisatelji po navadi niso šolan

pianist,ragbist , bil je vaterpolist. In
kulturninovinar, urednik pri Dnevniku

, dvanajst let urednik otroškega
in mladinskega programa na nacionalni

televiziji. Letos bo častni gost
Dnevov poezijein vina na Ptuju,
ki se začnejo čez štiri dni. Skupaj z
ameriško pesnico C. D. Wright. Izšel
bo dvojezični izbor njegove poezije
Darwin gre v jedilnico / Darwin

goes dining. V društveni pisateljski
dvoranici sva vedrila in prečesavala
njegovo vesolje.

Začniva z "bodimo realisti, zahtevajmo

nemogoče", parolo študentskega

oseminšestdesetega , in
zasedbo vaše Filozofske fakultete
pred 44 leti. Bili ste najbrž prvič
in zadnjičdirigent v fraku , in to
čisto posebnega študentskega big
banda?
"Dirigent sem bil mogoče samo še
pri ragbiju, ko so me povzdignili
v kapetana moštva , to pa zato, da
se ne bi prepiral s sodniki in bi se
umiril. Tako sem moral jaz paziti
na druge , da se niso preveč razburjali.

Tisti revolucionarni bend na FF
pa je bil čista radost, saj smo hoteli
narediti zasedbo, v kateri bi igrali
ljudje, ki imajo glasbo radi, a se z
njo niso nikoli ukvarjali. Če se slučajno

so, so morali igrati glasbilo,
ki ga niso poznali, a so si ga vedno
želeli igrati. Nastala je eksperimentalna

ad hoczasedba , ki se je ne
bi sramoval niti Vinko Globokar.
Z dvema vajama, ki smo ju imeli
pred večernim nastopom , smo
postavili izhodišče. Po kratkem
motivu smo se podali v neznano,
vsak po svoji poti. Koncert je bil v
veliki predavalnici, publika je bila
navdušena. Nepozabno doživetje.
Big band je bil metafora tistega , za

kar je pri zasedbi fakultete šlo. Na
preizkušnji je bila spontanost bivanja

, brez misli na to, kaj bo sledilo
in kakšno sled bo pustilo v skupnem

spominu. Izživeti smo hoteli
svobodo, ki nam je bila ponujena."

Predsednik Društva slovenskih
pisateljev niste nikoli hoteli biti,
čeprav so vas snubili ?
" Ne, ta refleks, da si ne želim vedriti
na vrhu ustanov, je ostal v meni.

Mogoče se je rodil prav v času študentskega

gibanja. Velik del naše
generacije se je kasneje izkazal
na čelu političnih, znanstvenih
ali umetniških ustanov. Nekatere
vrstnice in vrstniki so odigrali

v družbi dobre, pomembne vloge.
Ampak zdi se mi, da je tisti, ki
zares začuti spontanost, življenje

brez avtoritarnega nadzora, le
težko vodja. Predpisovati zveličavne

resnice – to ni zame. Počutil bi
se slabo. Ne bi mogel dihati."

Ste generacija tribunašev, ki ste
nasledili perspektivaše , če po Tribuni

in Perspektivah zamejiva generaciji.

Zelo ste se razlikovali, vi
niste imeli ideološkega projekta
za sabo. Bili ste študenti primerjalne

književnosti Dušana Pirjevca.

Profesor je protagonist vašega
prvega romana Oko v zraku 1997.
V čem je skrivnost Pirjevčeve karizme

? Kako je mogoče , da vas je
cele generacije tako zaznamoval?
"Bil je odločilna osebnost naše in
mlajših generacij. Njegovo razmišljanje

je temeljilo na razsvetljenskem
, metodičnem dvomu v večne,

nespremenljive vrednote. Pirjevčevo
izhodišče je bilo: poskušajmo

preveriti , zakaj je določena
vrednota postavljena tako visoko,
druga pa zanemarjena, nezaželena
ali prepovedana. Ob intelektualnem

dvomu pa je pomembno tudi
dejstvo , da Pirjevec ni bil nasilen
do poezije. Prepričal nas je, da se

znanost lahko dotakne umetnosti
, ne more pa je prekriti in izničiti
skrivnosti, ki jo literatura nosi v

sebi. Nikar ne mislite , da boste postali

pesniki , ker študirate primerjalno
, nam je rekel, ali pa da boste

spoznali , kaj poezija je. Kako postaneš

pesnik in kaj je poezija, tega
ne vem. Odgovore boste morali
najti sami. Še nekaj je treba vedeti:
s svojim znamenitim obratom od
rdečega revolucionarja v pretanjenega

misleca eksistencialne filozofije
je bil osebnost, o kakršni smo

študentje takrat lahko le sanjali."

Če potegneva daljico od zasedbe
filozofske do vaših drugih zborovanj

, od protestnih večerov v teh
prostorih, kjer svazdaj , v podporo

JBTZ , pa do zadnjih "zombijevskih
" vstaj , ste bili v njih

udeleženi kot literat pa tudi kot
novinar. Bližji, ostrejši pogled potemtakem

?

"Najbrž ni ostrejši. Če bi bil moj
pogled ostrejši, bi igral preroka.
Prej bi lahko rekel, da se pogled
zamegljuje. Ob JBTZ in shodih na
Roški je bila stvar zelo jasna – ali si
bil za ali proti. Torej za vojaško diktatorsko

piramido ali pa proti njej.
Biti proti je pomenilo iskanje civilne

pobude v želji, da bi prišli do
liberalnejše , predvsem pa bolj demokratične

družbene ureditve. V
času tranzicije je bilo nasprotnika
zmeraj težje odkriti. Kapital je brez
obraza , zato pa ima pod površjem
zemlje mogočenmicelij. Nikoli ne
veš , kdaj deluje proti družbi in se
spremeni v njeno rakavo tkivo. Ker
to ni jasno, se je težko angažirati.
Pod površjem demokracije in liberalnega

odnosa do sveta se nenadoma

razraščajo nevidne skupine,
ki imajo veliko moč. V resnici so
lahko pogubne, morda pogubnejše
od nekdanje komunistične partije."

Ampak čredništvo vam gre po
vsem vašem sodeč izrazito na
živce. Nikoli niste radi pripadali
nikomur, ničemur?
" Res je , ker vemo, kam to pripelje.

Do pohlepa. Kaj je lepšega , kot
živeti od krvi in znoja poslušnih
ovčic ? Kar brbota v mrtvicah političnih

strank in usmraja naš življenjski

prostor, je brezdušno in
grozljivo. Ali vstajništvo zadostuje

? Zdi se mi, da bo treba v spremenjenih

družbenih razmerah
poiskati povsem nove načine revolta

in odpora. >>

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=397c1d16-3269-452a-9152-b33217185071552518015


22.8.2015 V SOBOTO - Priloga Večera Stran/Termin: 2

SLOVENIJA

214

Stopiti na ulice indvigovati transparente

najbrž ne zadostuje več.
Morda se moramo vrniti na začetek

, h grškemu razumevanju polisa
inindividualni etični odgovornosti.

Namesto zanikanja tistega ,
kar nam ni všeč, moramo trmasto

braniti individualne , intimne
vrednote. Kako? Z javno besedo, s
pravičnostjo in ljubeznivostjo do
ljudi okrog sebe, z ustvarjalnim poetiziranjem

sveta. Sicer nam bo, če
malce obrnem popularno parolo
Slavoja Žižka, vsakič spodletelo
slabše. "

Poezija je revolt? Zdaj so nesrečni
časi za človeka in srečni za poezijo

, radi pravite. Hölderlin se je
vprašal "čemu pesniki v ubožnem
času", kar velja v enaki meri za
Heraklita , Lao Ceja in vas.
"Drži kot pribito. Poezija, zdravilka
duše, postane močna takrat , kadar
duše krvavijo. Kdaj krvavijo? Pri
zgodovinskih prelomih, padcih
vrednot, v času, ko družbena moč
pade v roke novih lastnikov. To se

dogajapred našimi očmi. Vedno
manjša skupina ljudi obvladuje več
kot devetdeset odstotkov svetovnega

kapitala. Nadutost inpohlep
spremljajo neverjetne tragedije.
Vemo, kaj se je dogajalo z brezpravnimi

množicami na Balkanu,
iz dneva v dan spremljamo, kako
tonejo temeljne evropske vrednote.

Dobesedno: utapljajo se , skupaj s
tisoči prebežniki, ki skušajo ohraniti

nič drugega kot golo življenje.

Vidimo, kaj se dogaja z Grčijo,
ki se je ponižana znašla v revščini
in suženjstvu. Že ob rojstvu so

naši otroci last brezsramnih bank
inkorporacij. Zakaj je Evropi pomembnejše

zaščititi nemški kapital
kot državljane njenega obrobja?

Danes ne živimo več v Evropi
dveh hitrosti, ampak v razdedinjeni

, obubožani zvezi držav, kjer
večina fizično in intelektualno
služi napuhu bogatinov. Ne najdem
besede, s katero bi izrazil odpor do
takšnega sveta."

Pred leti so se v javnosti, v uglednih

medijih po Evropi še pojavljale

kritične javne izjave
nobelovcev, ključnih intelektualcev

a la Heinrich Böll, Orhan
Pamuk, Bernard Henri Levy,
CvetanTodorov, Milan Kundera
…, danes jih ni več. Zakaj so javni
angažmaji pisateljev skoraj izzveneli

doma in na tujem?

"Ne vem. Svet povprečnosti je
prevpil izstopajoče intelektualne

glasove , zato jih ne slišimo
več.Povprečneži nespametno in
nevede služijo lastnikom informacijskih

centrov, ki s pomočjo
sodobne tehnologije oblikujejo iz
dneva v dan bolj uniformiran in
obvladljiv svet. Množična občila ,

spletne strani , družabna omrežja
itd. s svojim histeričnim čvekanjem

, čivkanjem in blogarjenjem ,
hitro udušijo jasne in premišljene
besede izbranih, pametnih posameznikov.

Kdo še sliši , deniva, glas
Umberta Eca ali Pascala Brucknerja
v nenehni vzhičenosti digitalnega

brbljanja? Blebetanja, ki ga
sooblikujejo najvišji politični razumniki

pri nas in v svetu."

Ste otrok tržaških Slovencev, izgnanih

v Ljubljano med fašizmom.

Umetnost imate v genih,
mama je bila glasbenica , oče Plečnikov

rezbar in intarzist, strica,
Albert in Karel Širok, pisatelja. Z
IvanomCankarjem vas ne vežejo
le brki, ampak tudi spomin na
mamino ruto, ki ji jo je podaril,
ko jepredaval v Trstu. Kako je res
bilo s tisto ruto?

"Cankar je bil na obisku pri Širokovih
ob enem od svojih tržaških

predavanj. Anekdota , ki mi jo je
pripovedovala mama, se je zasidrala

v moj otroški spomin. Bila je

najmlajša od enajstih otrok in je,
skrita pod mizo, poslušala pogovor

odraslih. Cankar jo je opazil , si
jo posadil na kolena in jih podaril
ovratno ruto. Ruto je mama hranila

še v Ljubljani , živo jo imam pred
očmi. Pomembno pa je nekaj drugega

: poreklo, dejstvo , da starši in
sorodniki prihajajo z roba etničnega

prostora, me je močno zaznamovalo.

Razumel sem, kako
pomembno je, da skušam ohraniti

bogastvo maternega jezika.
Kako nespametno bi ravnal, če bi
ga siromašil, uporabljal pogovorne

bližnjice , argojske šablone, nepotrebne

tujke in fraze. V vsakem
jeziku utripa nenadomestljiv in
unikaten duhovni kozmos. Ob nastopih

v šolah nikoli ne pozabim
povedati otrokom , naj bodo veseli
in ponosni, ker so se rodili v morda
najbolj gibek, čustveno in meditativno

bogat jezik , ki zna lucidno
izraziti najbolj zapletene skrivnosti
fizike in metafizike."

Vi lahko to z vso kredibilnostjo
trdite kot prevajalec?
" Pri prevajanju se jasno pokaže ,
kako lahko slovenščina nadomesti

nekatere slabosti in s svojo gramatično

gibkostjo in muzikalično,
poliritmično skladnjo izrazi najbolj
rafinirana občutja in misli. Slovenščino

rad primerjam z velikimi
orglami , ki organistu omogočajo
nasluteno orkestracijo, zvočnost, ki
sega od neba do pekla."

Ampak jezik javnega sporočanja
postaja vse bolj plehek, prazen ,

kot bi izrekali reklamne slogane
, zveni pogosto. Tudi v tiskanih

medijih prihaja do totalnega siromašenja

jezika. Se strinjate? Novinarski

jezik se je povsem odtujil
umetniškemu jeziku.
"Absolutno. Izgubljamo celo paleto
izrazov, ki pomenijo dragocen
pogled na svet. Več , kot je pozicij

izrekanja , več, kot je govornih
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perspektiv, bogatejši je svet. Tiskani

mediji, pa tudi televizija in
radio, so osiromašili kulturo izražanja.

Tudi založbe, razen redkih
izjem, so močno popustile v skrbi
za dober jezik. Škoda, saj se nam
dogaja, da se ne znamo hitro in
natančno izražati v svojem jeziku
in prevzemamo neprimerne tuje,
danes predvsem angleške, jezikovne

vzorce. Nisem čistun, zdi pa se
mi pomembno , da znamo ločiti
uporabnost različnih govoric in
ravni izražanja. Kaj lahko v človekovi

izkušnji nadomesti govorico
dobrega literarnega stolpiča v časopisu

? Ali pa esejistično , kritično
misel televizijskega komentatorja?

Zakaj kar naprej poslušamo jezik
senzacionalizma? Tudi književnost
se priklanja dvomljivi popularnosti

, avtorji si želijo, da bi bili brani
po vsaki sili. Lepo bi bilo nekaj
drugega: da bi bili brani avtorji, ki
skušajo ( v najrazličnejših žanrih)

izraziti izjemnost in problematičnost
človekove eksistence. Skrbi

me, da bomo ostali ujeti v petdeset
odtenkov sive , v topoumno brezbrižnost

do sveta. Kakšen bo svet
ljudi, omamljenih od lagodnega
popisovanja izmišljenih užitkov.
Neodgovornost je na videz vabljiva
stvar, a nas do resničnega trepeta
čutil in razuma ne pripelje."

Za Petdeset odtenkov sive je kriva
ženska , vi pa slovite po tem, da
izjemno spoštujete svoje pisateljske

kolegice, tuje in domače. So
res zgodba o uspehu v literaturi ?
Upate si javno hvaliti svoje kolegice

, kar je redka vrlina.
" Ženske zdaj obvladujejo literarno

sceno. Že pred petnajstimi leti
sem govoril , da bodo to stoletje zaznamovale

ženske. Še več: v njem
bodo imele odločilno vlogo. Celo
Petdeset odtenkov sive govori o
ženski prilagodljivosti , njihovi

jingovski, mehki naravi. Ampak
ženske znajo pisati zelo ustvarjalno

, v vseh žanrih , tudi tistih, ki so
bili tradicionalno domenamoških.
S svojo pozitivno naravnanostjo do
življenja innežnostjo so preprosto

rojene za spočenjanje novega.
Novih bitij, novih ustvarjalnih postopkov

, nove literarne senzibilnosti.

Pri nas in v svetu nastajajo
literarna dela, ki so nekaj čisto posebnega.

Vanje so vpisana stoletja
prisilnega molka in zatajenih

čustev, v njih duša poje s takšno
iskrenostjo, da onemimo. Moški
literati danes vemo, da moramo
biti presneto dobri , če hočemo tekmovati

s pisateljicami. Še malo, pa
bomo začeli govoriti in razmišljati
o posebnostih moške pisave."

Antologijo slovenskega pesništva
so zamejili od Dekleve do Katje
Perat. Jo radiberete ?

" Seveda, je ena močnejših pesnic ,
pa tudi odlična kolumnistka.
Zaradi takih ustvarjalk bitka za
lepši svet še ni izgubljena. Tudi če
prebiramo, na primer, nove številke

Tribune ali Idiota , časopisa primerjalne

književnosti, naletimo na
vznemirljive, sveže in dinamične
pisce. Ali pa če se odpravimo na literarni

maraton na Metelkovo."

Kljub mnogoterim žanrom pri vas
človek nima občutka, da imate
Ain B-produkcijo. Jezik vam je
pribežališče? Od kod silovita literarna

kondicija?

" Vsak dan sem lahko vesel , da
lahko še služim jeziku , da se mi poetični

jezik še ni odtujil, me zapustil.

To je primerljivo z ljubeznijo.
Vsakič, ko lahko kaj napišem ,doživim

stih ali vrstico z enakim drgetom

in nemirom kot v mladosti.
Nimam Ain B-produkcije, imam
kvečjemu problem, da se pri nekaterih

produktih bolj namučim kot
pri drugih. Medtem ko me je zadnji
objavljeni roman precej utrudil,

sem z neverjetno hlastnostjo in
užitkom napisal zbirko pesmi za
otroke. Inspiriral me je slikar Arjan
Pregl s svojimi risbami , ki so bile
podlage pesmim. Naslov zbirke, ki
bo izšla jeseni, je Skrivalnice, v njej
se prepletajo skrivna ozadja podob
in besed."

Po Grafenauerjevih Skrivnostih
bomo torej dobili še vaše Skrivalnice

?

" Ja. Arjan mi je dal tako slikovito
iztočnico, da mi z njegovo domišljijo
ni bilo težko najti stika."

Z Očesom v zraku in Pimlicom –
prvima romanoma se tudi niste
mučili? Pimlico je bil celo maturitetna

tema pred leti.
" Ne, v transu sem ju pisal. Kasneje

pa sem pisal bolj premišljeno.
S tem se je spremenila tudi

oblika besedil. Želja po tem, kar
hočem izraziti, sama poišče pravo
obliko. Napačno bi jo bilo vsiliti.
Ne morem reči : napisal bom lirični
ali refleksivni ali fabulativno razgibani

roman. Kaj takega mi še na
misel ne pade. Sama tema , glavni
liki, ki so pisateljevo izhodišče, začrtajo

ustroj in potek besedila. Takšnemu

postopku pisanja bi danes
v fiziki rekli sintropija. Majhna
jedra snovi se začnejo samodejno
povezovati, zaživijo in postanejo
vse bolj kompleksna. Nastaja svet,
ki ga ne moreš nadzorovati , v katerem

pisatelj ninikakršen stvarnik
ali vrhovni nadzornik."

Pri vas je zanimiv stik poezije
in znanosti. Pa tudi glasba je

silno pomembnaza vašo literaturo.
V Pimlicu pravi protagonist:

"Glasba se začne tam, kjer postane
tišina nevzdržna." Kako je s

tema občutljivima razmerjema?
Glasbeniki imate močan občutek
za ritem v jeziku.
"Mogočemi je pomagala improvizacija
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improvizacija

v glasbi , džez, najrazličnejše
forme. Skušali smo pretapljati

besedo in zvok."

Z najboljšimi glasbeniki ste bili v
skupini Salamander – Tomažem
Pengovom, Jerkom Novakom ,

Ladom Jakšo …
"To je bil velik privilegij. Pri improvizaciji

se veliko naučiš. To ni
padec na glavo v vodo , nikakršen
naključen štrbunk. Glasba vedno
zahteva zvočno anticipacijo in
spomin. Vedno se znajdeš v vrtincu

preteklosti in prihodnosti, ki
se stikata v sedanjosti. Kot bi rekel
Thomas Stearns Eliot, bodočnost
in preteklost kar naprej plešeta v
nevidni točki trenutnega doživetja.

Morda nas glasba uči največje
skrivnosti, kako živeti v skladju
s časom. Uči nas, da se ne smemo
upirati času in mu nasprotovati.
Skladnost biti tu je najbrž prav

v predanosti doživljanju. Vedno
dihamominljivi zdaj , zato je nekaj
najbolj naravnega , da se rodimo,
staramo in umremo. Bistvo glasbe
je tudibistvo življenja. Znanost nas
uči , kako pomemben je za človeka
abstraktni premislek in meditacija,
ki mu približa spiritualno , duhovno

razsežnost sveta. Kaj drugega
pa smo kot vrvohodci, ki lovijo

ravnotežje med čutnim in duhovnim
? Življenje ni varna pot, ampak

je zahtevno balansiranje zavesti v
praznini, ki jo lahko utrne nenaden

sunek vetra."

Kot pravi William Blake v Slutnji
nedolžnosti – "v Zrnu peska videti
cel Svet … Večni čas imeti v hip
ujet …" Poezija kot vesolje v kapljici

…
" Če ne razumeš kapljice , ne moreš
razumeti ne vala ne širjave
oceana. Kapljica ni nič v primerjavi

z morjem, pa je vendar njegovo
bistvo. Če v morju ne bi bilo

povezanih na milijarde kapljic,
ga preprosto ne bi bilo. Kot ne bi

bilo naše zavesti, če v možganih
ne bi bilo povezanih na trilijone
nevronov, več, kot je zvezd v nam
znanem vesolju. Najpomembnejše
za človeka se mi zdi , da ne izgubi
občutka za majhnost in neskončnost

, za svojo kvantno in kozmično
naravo. Res smo prahec v neskončnosti

časa in prostora, a prahec ,
ki ve za brezmejnost , saj je vanjo
vpet. Nihče od nas ni iz-ločen iz
sveta."

V Orfejevem spevu , izjemni
knjigi , kjer ste slovenski pesniki
izbirali deset svojih pesniških favoritov

, ste izbrali tudi Borgesovo
Ars poetico. "Umetnost naj bo kot
zrcalo. Ki nam vrača naš lastni
obraz ," pravi mag. Kaj je s tem zrcalom

?

"Borges je mojster poetičnega paradoksa

in občutenja, da je naša
eksistenca blodnjak. Labirint je po
moje ključen simbol inmetafora
modernega časa."

Vsaka pesem je zadnja pesem, ne
le v pesnikovi intimni zgodovini,
ampak tudi v nacionalni književnosti

in planetarni izkušnji pesnjenja

, ste zapisali v Orfejevem
spevu.
"V sleherni pesmi zazvenijo vse
prejšnje, zapisane v svetovni antologiji

poezije. To drži, tudi če ne
dosežemo moči klasikov. Moderni

ne sežemo niti do ramen velikim

predhodnikom , a vendar jim
nekaj dodajamo. Mogoče imamo
občutek za to, kar se je v naplavini

časa zastrlo in izgubilo. Morda
prav zavoljo tega ne dvignemo rok
in umolknemo. Čeprav so bile, kot
pravi naša zguljena popevka, vse
najboljše pesmi že napisane."

Če pogledava lok od vaše prve
zbirkeMushi mushi do zadnje, ki
je izšla ob letošnjih dnevih poezije
in vina , Darwin gre v jedilnico,

“Danes ne živimoveč v Evropi dveh
hitrosti, ampak
v razdedinjeni,
obubožani
zvezi držav, kjer
večina fizično
in intelektualno
služi napuhu
bogatinov. Ne
najdem besede,
s katero bi izrazil
odpor do
takšnega sveta

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=397c1d16-3269-452a-9152-b33217185071552518015


22.8.2015 V SOBOTO - Priloga Večera Stran/Termin: 2

SLOVENIJA

217

se vzpenja formalno od svobodnega

verza do stroge sonetne
forme in nazaj. Je to (samo)discipliniranje

?

"Zbirka Darwin gre v jedilnico, ki
je dvojezična, je nastala prav za
Ptuj. Največja radost takih festivalov

je, da poslušaš druge , da imaš
zanje veliko časa. Vesel sem, da
sem vključen v prevajalsko delavnico

, ker se v njej najbolj posvetiš
govorici drugih. To vedno odpre
novaobzorja. Prava sreča. Bral
sem svojo častno kolegico C. D.
Wright in je zelo dobra pesnica. V
zadnji zbirki so nekatere čisto nove
pesmi. Prevajalec Andrej Pleterski

imaizjemen posluh za poezijo.
Hvaležen sem mu, ne le za prevode

, ampak za avtorski izbor pesmi.
Najnovejša knjiga prinaša pesmi,
ki so nastale v tem tisočletju, od
Sosledij do najnovejših , ki so del
nastajajoče zbirke in še niso bile
objavljene."

Nekateri iz vaše generacije ste
se na neki točki lotili soneta, ki
jezahtevna forma in v slovenski
poeziji od Prešerna do Jesiha zavzema

posebno mesto. Pri Milanu
Jesihu smo spet začutili slast sonetne

forme pri nas.
"Zanimanje za sonet je, kot je lepo
pokazal Boris A. Novak, v slovenski

literaturi neverjetno stanovitno.
Zanimivo. Sonet je pač neke vrste
kristal, ki diha.To nam je povedal
žePrešeren na bleščeč in mojstrski
način.Večkrat sem že dejal: so izkušnje

, ki hočejo biti sonet. So izkušnje,
ki hočejo biti balada,haiku, apokrif,
šanson, pesem v prostem verzu,
epopeja.Ko sem snoval pesniške

zbirke ,nisem nikoli načrtoval
forme, vem pa, da v določeni pesniški

obliki lahko izraziš tisto , česar ne
moreš izreči v nobeni drugi."

Bistveno za vas je iskanje metafizičnega.

To nam preostane po
koncumetafizike?

"Čarovnija poezije je ravno v
tem, da v drobni umetniški stvaritvi

, namreč v pesmi , zazveni
celota sveta. Pesem je vedno razgovor

posameznika z vesoljem.
Tudi deskriptivna poezija, ki na
videz ( p) opisuje površino posameznih

stvari , se na koncu sooči z
Vsem. Besede se ( v neposrednem
in prenesenem pomenu) povezujejo

v odprte valentne strukture,
ki segajo v neznano, neizrekljivo
in neslišno. Pesem je soočenje s

svetom, z bližino in daljavo bitij, ki
jih ne poznamo , kaj šele, da bi jih
obvladovali ali jim gospodovali. V
tem smislu je pesem izbris sebstva ,

ekstatični prestop v svet, v vse
tisto, kar nismomi sami. "

V vaši antologiji Uglaševanje
molka so praktično vse vaše
pesmi. Tudi prepovedane. Zakaj
prepovedane?

"No, že res, da so nam plenili Tribune

, v katere sem pisal pesmi, a
zaradi tega bi bilo pretirano reči,
da so bile pesmi prepovedane. Ne,
v Uglaševanje molka so vključene

pesmi , ki niso bile vključene
v posamezne zbirke, torej pesmi ,
objavljene v revijah, in pesmi, namenjene

drugim umetniškim medijem

: gledališču, filmu, televiziji,
radiu itd. Tudi pesmi , katerih rokopis

so hranili prijatelji in znanci in
jih je urednica Tina Kozin uspela
najti. Če ne bi bila Tina tako vztrajna

,predvsem pa srčno privržena
moji poeziji, bi bile zbrane in

dodane pesmi manj številne. V
Uglaševanje molka je vključena
tudi čisto nova zbirka Kraljestvo
znakov. Želel sem si, da bi Uglaševanje

molka ostalo odprto, nedorečeno
, sicer bi si dokončno zapečatil

usta. Tako kot človek ne more nadzorovati

svojega pesnjenja, ne more
programirati lastnega molka."

Če greva od vašega poslanstva k
vašim poklicem. Bili ste dolgoletni”
“Kapital je brezobraza, zato pa
ima pod površjem
zemlje mogočen
micelij. Nikoli ne
veš, kdaj deluje
proti družbi in se
spremeni v njeno
rakavo tkivo
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dolgoletni

novinar pri Dnevniku, učitelj
in zgled nam vsem. Kako gledate
na somrak tiskanega žurnalizma
? Davno je spektakularni kaj

prevpil kako. Zakaj? Elektronski
mediji nimajo več reflektivnih
žanrov.
" To sem doživljal že v času svojega
urednikovanja na nacionalni

televiziji. Zelo zavzeto sem branil
mnenjske rubrike in komentarje,
ki so že začeli izginjati s TV-ekranov

, čeprav so bili pri gledalcih priljubljeni.

"

Hudečka in Gustinčiča smo radi
gledali in poslušali.
" Bila sta odlična, vsak na svojem
področju. Pred leti so nekateri
ljudje na TV jasno izražali osebna
vrednostna stališča. Nesmiselno
je samo kopičiti novice. Preobilje
informacij ne nosi nobene nove

vrednosti. V novinarstvu je nujno
opraviti predhodno izbiro informacij

in brez oklevanja povedati
, čemu smo naklonjeni in česa ne

maramo. Problem medijev je, tako
mislim, v tem, da so se jih polastili
brezbrižni kapitalski lastniki.

Nekateri si z njimi tlakujejo vzpon
po družbeni lestvici, drugi z njimi
nadzorujejo družbeno zavest. So
tudi takšni, ki z mediji služijo skritim

korporacijam,nas učijo, kaj
moramo jesti, kaj obleči, kako se
moramo zabavati in kdaj moramo
oditi v lekarno. Novi lastniki si
seveda želijo poslušne urednike in
novinarje. Iz svoje prakse vem , da
nekateri uredniki branijo in ščitijo

novinarje , kar je edino prav.
Res pa je, da so se uredniki znašli
v praznem prostoru: ne ščiti jih
prav nihče. Vmedijih, ki zastopajo
javni interes , bi morala biti uredniška

samostojnost zajamčena.
Kaj to pomeni? Pomeni , da urednikov

(oziroma njihove programske
vizije) ne more in ne sme odstraniti
nobena zunanja sila, ne politična

ne kapitalska. Uredniki lahko izgubijo

svoj položaj le zavoljo nestrokovnosti

ali če se z njihovim delom
in ravnanjem ne strinjajo novinarji
v redakciji, ki jo vodijo."

Ampak medijski marketingarji
nam danes dopovedujejo, da

bralci nimajo več koncentracije
za branje takih intervjujev, kot

je ta , s 26 tisoč znaki s presledki.
Ali ne podcenjujejo zbranosti

bralcev, ki so v primeru tiskanih
medijev v povprečju starejši od
60 let?
" To so grozne manipulacije. To je
čista laž in podcenjevanje bralcev.
Zaradi omenjenih laži ti navidezni
varuhi medijev bogatijo, mi pa postajamo

vse siromašnejši. Ta princip

obvladuje medije, ekonomijo in
politiko in druge sfere družbenega
življenja. Izvoljenci kapitala so že
tako izvežbani , da nadzorujejo ne
le telesa in razum ljudi, ampak se

polaščajo njihovega biološkega algoritma.

"

Dvanajst let ste bili na nacionalki,
danes opičje posnema komercialne

televizije in svojega poslanstva

javne , kakovostne televizije
ne opravlja več. Zabavljaštvo je
prekrilo vse, nekdanje mladinske
avtorske oddaje so nadomestile
franšize , licenčni kič. Se je začelo
že v vašem času ? Nekoč smo imeli
vašo Peto hišo na levi, danes so
vse prevpile uvožene telenovele.
" Začelo se je takoj , ko se k nam
prišle komercialne televizije. Namesto

da bi vodstvo ustanove in
uslužbenci branili svoje znanje,
ustvarjalnost in drugačnost, se je
govorilo le še o gledanosti in nujnosti

tekmovanja s komercialnimi
televizijami. To je nesmisel: javno
televizijo plačujemo vsi, in to zato,
da bi čuvala nacionalni spomin,
bila največja kulturna ustanova
skupnosti in njena osrednja intelektualna

in umetniška potenca." •
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DOMA IN PO SVETU Žanr:

Površina/Trajanje: 172,27 Naklada: 43.700,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

Zadnji tedenavgusta bodo na Ptuju
potekali Dnevi poezije in vina. Festival se
bo s štiridnevno nizozemsko-slovensko
prevajalsko delavnico začel 22. avgusta ,

osrednje dogajanje pa bo med 26. in 29.
avgustom potekalo na Ptuju. Letos bo v

središču sodobna poezija v nizozemskem
jeziku, častna gosta festivala bosta , kot je
napovedal vodja festivala Aleš Šteger ( na
fotografiji ) , domači avtor Milan Dekleva in
ameriška pesnica C. D. Wright. Festivalskih

pesniških gostov iz 15 držav je 20 , izbrala
sta jih selektorja Staša Pavlović in Matthias
Göritz. Na Ptuju bodo poleg nenadomestljivih

velikih večernih pesniških branj in
koncertov, okroglih miz in drugega
programa prvič pripravili tudi sklop
dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji
platforme Versopolis in več novih zasebnih

branj v do zdaj še neodkritih ptujskih
kotičkih.
( gt , foto : sta )

Zadnji tedenavgusta bo mesto zavito v verze
Začetek s štiridnevno nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico
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Zadnji teden avgusta bo mesto zavito v verze
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Celovec, 22. avgusta (STA) - Festival poezije in vina bo danes s prireditvijo Trenutki jasnine
- festival Dnevi poezije in vina na obisku v Šentvidu na Glini gostoval na avstrijskem
Koroškem, v osrčju vinorodnega okoliša Jeruzalemskih gričev pa se bo pričela
nizozemsko-slovenska prevajalska delavnica. Osrednje dogajanje festivala bo med 26. in
29. avgustom potekalo na Ptuju. Prireditev Trenutki jasnine, ki bo združila pesniška branja,
prostorske instalacije, glasbo in degustacijo vin, je vodja festivala Aleš Šteger na nedavni
novinarski konferenci v Ljubljani označil kot 'festival v malem'. Na njej se bodo predstavili
kitajski pesnik Yang Lian, nemški pesnik Matthias Göritz in slovenska pesnica Stanka
Hrastelj, za glasbeni del programa bo poskrbel Fake Orchestra.Nizozemsko-slovenska
prevajalska delavnica bo do 26. avgusta potekala v Veličanah in na Kogu. Sodobno poezijo
v nizozemskem jeziku bodo na delavnici in na festivalu zastopali štirje pesniki: Hester
Knibbe in Jan Baeke iz Nizozemske ter Geert van Istendael in Maud Vanhauwaert iz
Belgije.Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je letos v fokusu festivala. Letošnja častna
gosta pa bosta domači avtor Milan Dekleva in ameriška pesnica C.D. Wright.Osrednje
festivalsko dogajanje na Ptuju bodo 25. avgusta uvedli že tradicionalni večeri pred uradnim
začetkom, ki bodo potekali v Krškem, avstrijski Potrni, Ljubljani, Mariboru, Radovljici, Selcah
in Volčah.Na Ptuju bodo poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in
koncertov, okroglih miz in drugega programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi
obetavnimi avtorji platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še neodkritih
ptujskih kotičkih.Dnevi poezije in vina bodo letos prvič potekali kot del pesniške platforme
Verospolis, ki je namenjena spodbujanju mobilnosti evropskih pesnikov in trenutno združuje
11 evropskih pesniških festivalov.
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Danes prvi predtakti festivala Dnevi poezije in vina
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Knjige ( )

Ocena novice : Vaša ocena:

Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico !

Prireditev Trenutki jasnine bo združila pesniška branja ,

prostorske instalacije , glasbo in degustacijo vin. Foto :

Spletna stran festivala

Letošnja častna gosta bosta domači avtor Milan Dekleva
in ameriška pesnica C.D. Wright. Foto : MMC RTV SLO

Sorodne novice

17. avgust 2015
V okviru Dnevov poezije in vina bo Ptuj dobil Ulico
Tomaža Šalamuna

Dodaj v

Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

Trenutki jasnine ob poeziji Liana ,

Göritza in Hrastljeve
Prvi predtakti festivala Dnevi poezije in vina

22. avgust 2015 ob 12:44
Ljubljana MMC RTV SLO/STA

Raznovrstni dogodki , povezani v prireditev
Trenutki jasnine , bodo danes v Šentvidu na Glini
na avstrijskem Koroškem kot uvodni predtakt
napovedali letošnji Festivalu poezije in vina, ki bo
prihodnji teden z osrednjim dogajanjem
tradicionalno vabil na Ptuj.

Festival v malem, kot je današnje festivalsko
preddogajanje poimenoval njegov vodja Aleš Šteger ,

bo združilo pesniška branja , prostorske instalacije ,

glasbo in degustacijo vin. V sklopu Trenutkov jasnine
se bodo predstavili kitajski pesnik Yang Lian, nemški
pesnik Matthias Göritz in slovenska pesnica Stanka
Hrastelj. Za glasbeni del programa bo poskrbel Fake
Orchestra.

V osrčju vinorodnega okoliša Jeruzalemskih gričev se
danes pričenja tudi nizozemsko-slovenska prevajalska
delavnica , ki bo do 26. avgusta potekala v Veličanah in
na Kogu. Sodobno poezijo v nizozemskem jeziku bodo
na delavnici in na festivalu zastopali štirje pesniki Hester

Knibbe in Jan Baeke iz Nizozemske ter
Geert van Istendael in Maud Vanhauwaert iz
Belgije.

Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je letos v

fokusu festivala , ki bo že 25. avgusta osrednje
dogajanje uvedel s tradicionalnimi večeri v Krškem,

avstrijski Potrni , Ljubljani, Mariboru , Radovljici , Selcah
in Volčah. Letošnja častna gosta pa bosta domači
avtor Milan Dekleva in ameriška pesnica C.D.
Wright.

Avtorji Versopolisa se predstavijo
Na Ptuju bodo poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in koncertov , okroglih miz in drugega
programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi obetavnimi avtorji platforme Versopolis in več novih
zasebnih branj na doslej še neodkritih ptujskih kotičkih. Pesniška platforma Verospolis je namenjena
spodbujanju mobilnosti evropskih pesnikov in trenutno združuje 11 evropskih pesniških festivalov. Festival se
bo sklenil 29. avgusta.

M. K.
Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni . Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila .

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Knjige

Pesniki bodo že šestič sanjali v

Medani

6

Na novo napisani Don Kihot:
prodajna uspešnica in "zločin proti
literaturi " v enem

1

Portret 20. stoletja v pismih in
zgodbi o ideološkem razkolu

2

Nataša Velikonja : Ostani

Kovačič , Golob, Pregelj in Skubic v

središču 5. prevajalskega
seminarja

Duhovna hiša slovenskega
pisateljskega izročila

V Slovenski Istri več knjižnic na
plaži in pod oljkami

4

Od Tolstoja do Junga in papeža
Frančiška za poletno branje

23

Končno temnopolti James Bond ,

vendar le kot glas v zvočni knjigi

10

21. avgust 2015 ob 14 : 33

Obveščevalna služba MI5
je 20 let preiskovala
pisateljico Doris Lessing,
vključno s tem, da so
prisluškovali njenim
telefonskim pogovorom,
odpirali njeno pošto in
sledili vsakemu njenemu
premiku , ...

Britanci 20 let vohunili za Nobelovko
Doris Lessing

Več novic ...

Kazalo

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX | Spored | V živo | Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče

Preberite tudi :

V okviru Dnevov poezije in vina
bo Ptuj dobil Ulico Tomaža
Šalamuna
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Trenutki jasnine ob poeziji Liana, Göritza in Hrastljeve

M. K.

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/trenutki-jasnine-ob-poeziji-liana-goeritza-in-hrastljeve/372301

www.rtvslo.si
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22.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: FESTIVAL POEZIJE IN VINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS, 

Radio Si

Radio Slovenija

Na tisoče
beguncev je
pred 100...

1. svetovna vojna

Med
Klammerjevo
druščino v...

Rekreacija

Christiane
Jatahy na Mladih
levih

RTV 4D – Arhiv oddaj

Veste, kaj je

slackline?

Prijava Registracija

RTV
SPORED

TEDENSKA
KRIŽANKA

DOMOV NOVICE DOBRO POČUTJE PROSTI ČAS RTV ZAME išči po strani

<< Pojdi nazaj Kultura Zabava Ture avanture Prireditve Horoskop

Prireditev Trenutki jasnine bo združila
pesniška branja , prostorske instalacije, glasbo
in degustacijo vin. Foto : Spletna stran festivala

Letošnja častna gosta bosta domači avtor
Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D.
Wright. Foto: MMC RTV SLO

Trenutki jasnine ob poeziji Liana, Göritza in
Hrastljeve
Prvi predtakti festivala Dnevi poezije in vina
Objavljeno : 22. avgust 2015 ob 12: 44,

zadnji poseg: 22. avgust 2015 ob 13: 33
Ljubljana MMC RTV SLO/STA

Raznovrstni dogodki, povezani v

prireditev Trenutki jasnine , bodo danes v
Šentvidu na Glini na avstrijskem
Koroškem kot uvodni predtakt napovedali
letošnji Festival poezije in vina, ki bo
prihodnji teden z osrednjim dogajanjem
tradicionalno vabil na Ptuj.

Festival v malem, kot je današnje festivalsko
preddogajanje poimenoval njegov vodja
Aleš Šteger , bo združil pesniška branja ,

prostorske instalacije , glasbo in degustacijo
vin. V sklopu Trenutkov jasnine se bodo
predstavili kitajski pesnik Yang Lian, nemški
pesnik Matthias Göritz in slovenska
pesnica Stanka Hrastelj . Za glasbeni del
programa bo poskrbel Fake Orchestra .

V osrčju vinorodnega okoliša Jeruzalemskih
gričev se danes začenja tudi nizozemskoslovenska

prevajalska delavnica, ki bo do

Preberite tudi:

V okviru Dnevov poezije in
vina bo Ptuj dobil Ulico
Tomaža Šalamuna

29

Kosmati prašič z debelo plastjo
maščobe, ki je obnorel kuharske
mojstre

7

Turistka, ki ji je policijski konj

odgriznil prst , toži mesto New

York

1

Stročji fižol v solati

1

22. avgust : Leni Riefenstahl ,

režiserka nacističnih
propagandnih filmov

25

Nevrološka klinika: slab nadzor
nad zdravili, brezbrižen odnos,

slaba komunikacija ...

Begunje v znamenju Festivala
Avsenik

V oskrbovanih stanovanjih lahko

ohranite več samostojnosti

1

Kam v teh dneh? V Izolo na Ribiški

praznik, v Gornjo Radgono na

Salon traminca ...

Piran odkriva japonsko umetnost
kamišibaja

MOJA GENERACIJA
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Trenutki jasnine ob poeziji Liana, Göritza in Hrastljeve

M. K.

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/moja-generacija/trenutki-jasnine-ob-poeziji-liana-goeritza-in-hrastljeve/372301

www.rtvslo.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=6bf5ba3c-fa2e-4602-b741-d2ffc5c550bf1835292007


22.8.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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26. avgusta potekala v Veličanah in na Kogu. Sodobno poezijo v nizozemskem jeziku
bodo na delavnici in na festivalu zastopali štirje pesniki Hester Knibbe in Jan Baeke iz
Nizozemske ter Geert van Istendael in Maud Vanhauwaert iz Belgije.

Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je letos v središču festivala , ki bo že 25. avgusta
osrednje dogajanje uvedel s tradicionalnimi večeri v Krškem , Potrni v Avstriji , Ljubljani,
Mariboru , Radovljici, Selcah in Volčah. Letošnja častna gosta pa bosta domači avtor
Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright.

Avtorji Versopolisa se predstavijo
Na Ptuju bodo poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in koncertov ,

okroglih miz in drugega programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi
obetavnimi avtorji platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še
neodkritih ptujskih kotičkih. Pesniška platforma Versopolis je namenjena spodbujanju
mobilnosti evropskih pesnikov in trenutno združuje 11 evropskih pesniških festivalov.
Festival se bo sklenil 29. avgusta.

M. K.
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj

Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike
RTV Slovenija.
Prosimo , da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate
pravila.

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

58

Dimnikarstvo: Tresla se je gora,

nastal pa neustaven in

nedomišljen zakon

Več novic ...

FACEBOOK

Bodi prvi izmed prijateljev, ki jim je to všeč

MMC Moja generacija
1, 4 tisoč všečkovVšečkaj stranVšečkaj stran

Portal Moja generacija:

Kontakt

O portalu "Moja generacija"

Kazalo strani

MMC
Prireditve
Hitre informacije

Radijske postaje

Prvi program
Val 202
Ars
Radio Maribor
RSi

Radio Koper

Televizijski kanali

TV Slovenija 1

TV Slovenija 2
TV Slovenija 3

TV Koper Capodistria
TV Maribor

Naše vsebine lahko spremljate tudi na :

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=6bf5ba3c-fa2e-4602-b741-d2ffc5c550bf1835292007


23.8.2015 Stran/Termin: 24

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: VREME, ZANIMIVOSTI Žanr:

Površina/Trajanje: 166,87 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVALU POEZIJE IN VINA, FESTIVAL 

CELOVEC Včeraj začetek , osrednji del na Ptuju

Na festivalu poezije in vina
pomembni avtorji in degustacije

CELOVEC Festival poezije in vina je včeraj s prireditvijo Trenutki jasnine festival Dnevi
poezije in vina na obisku v Šentvidu na Glini gostoval na avstrijskem Koroškem, v osrčju vinorodnega

okoliša Jeruzalemskih gričev pa se je pričela nizozemsko-slovenska prevajalska delavnica.

Osrednje dogajanje festivala bo med 26. in 29. avgustom potekalo na Ptuju. Prireditev
Trenutki jasnine, ki bo združila pesniška branja, prostorske instalacije , glasbo in degustacijo vin,
je vodja festivala Aleš Šteger na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani označil kot » festival v
malem« .

Na njej se bodo predstavili kitajski pesnik Yang Lian , nemški pesnik Matthias Göritz in slovenska

pesnica Stanka Hrastelj , za glasbeni del programa bo poskrbel Fake Orchestra. Nizozemskoslovenska

prevajalska delavnica bo do 26. avgusta potekala v Veličanah in na Kogu. Sodobno poezijo

v nizozemskem jeziku bodo na delavnici in na festivalu zastopali štirje pesniki : Hester Knibbe
in Jan Baeke iz Nizozemske ter Geert van Istendael in Maud Vanhauwaert iz Belgije.

Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je letos v fokusu festivala. Letošnja častna gosta pa
bosta domači avtor Milan Dekleva in ameriška pesnica C.D. Wright. Osrednje festivalsko dogajanje

na Ptuju bodo 25. avgusta uvedli že tradicionalni večeri pred uradnim začetkom, ki bodo
potekali v Krškem, avstrijski Potrni, Ljubljani, Mariboru , Radovljici, Selcah in Volčah.

Na Ptuju bodo poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj in koncertov, okroglih

miz in drugega programa prvič pripravili tudi sklop dogodkov s petimi obetavnimi avtorji
platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še neodkritih ptujskih kotičkih.
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Na festivalu poezije in vina pomembni avtorji in degustacije

VEST

Primorski dnevnik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=598a563e-d24b-4b0c-9728-0f56d7ebddec2054855471


23.8.2015 Stran/Termin: 12:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: MARIBORSKI FELJTON Žanr:

Površina/Trajanje: 00:05:05 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Začeli so se Dnevi poezije in vina, ki bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj in nekatera
druga slovenska mesta zavili v verze. Tokrat prvič kot del pesniške platforme Versopolis.
Festival se je s štiridnevno nizozemsko slovensko prevajalsko delavnico začel včeraj.
Osrednje dogajanje pa bo med 26. in 29. avgustom na Ptuju.

Izjave:
Aleš Teger (vodja festivala),

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Začeli so se Dnevi poezije in vina

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio Maribor MM1



24.8.2015 Stran/Termin: 72

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 591,20 Naklada: 15.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

kultura

koledar OD 24. DO 30. AVGUSTA 2015

CASTRA2015
Mednarodni bienale akvarela / International waterco!cur

biennial / Ajdovščina / Siovenie

CASTRA 2015 V Ajdovščini bo 29.

in 30. avgusta potekal mednarodni
bienale akvarela Castra 2015.

Organizator in koordinator projekta je
Društvo likovnih umetnikov Severne
Primorske. Dela akvarelistov iz 54
držav bodo predstavljena v treh
ajdovskih galerijah: v Pilonovi in

Lokarjevi galeriji ter v Lični hiši.

http://bienale. castra. si/

SENČNE LUTKE Z JAVE V Ljubljani

bo na Novem trgu 27. avgusta
ob 20. uri nastopil Orkester Gamelan
s tradicionalnimi indonezijskimi glasbili

in predstavo v treh nivojih: senčne
lutke, lesene lutke, plesalci, ki

oponašajo gib lutk. Indonezijsko tradicionalno

lutkovno gledališče senc
ima več kot tisoč let dolgo tradicijo.
Izvirno imenovano wayang kulit sestoji
iz lesenih lutk, katerih sence se projicirajo

na osvetljeno laneno platno, pri
čemer nastajajo slikovite sence.

MEDNARODNI GRAFIČNI BIENALE V

Mednarodnem grafičnem likovnem centru
v Ljubljani se bo 28. avgusta začel Mednarodni

grafični bienale. Ta v Ljubljani poteka
že od leta 1955 in je ena najbolj odmevnih

grafičnih prireditev na svetu. Letošnji, po
vrsti 31 bienale, bo zaznamoval svojo
šestdeseto obletnico. Letošnje tematsko izhodišče

osrednje razstave bienala, ki bo na

ogled v Mednarodnem grafičnem likovnem
centru, bo Nad tabo/ti. www. mglclj. si

TARTINI FESTIVAL je mednarodni
poletni festival komorne glasbe,
posvečen v Piranu rojenemu GiuseppejuTartiniju.

Poleg Tartinijevih
del festival predstavlja tudi dela

drugih velikih svetovnih in slovenskih
skladateljev ter dela sodobnih ustvarjalcev,

ki jih navdihuje Tartinijeva
umetnost. Festival bo potekal od 25.

avgusta do 9. septembra na različnih
prizoriščih; v minoritskem samostanu
Piran, v cerkvi sv. Jurija, vTartinijevi
hiši in v Pokrajinskem muzeju Koper.
www. tartinifestival. org

NOREIA Zadnji večer
cikla Glasbeno poletje na

Vogrskem bo 26. avgusta

namenjen irski glasbi.
Noreia je petčlanska zasedba
izkušenih mladih glasbenikov,
ki preigravajo tradicionalne
irske, škotske in bretonske
pesmi, a ne vedno na povsem
tradicionalen način. Repertoar
zasedbe predstavljajo tako
živahne instrumentalne skladbe

kot tudi umirjene in malce

zasanjane balade. Nikakor pa
seveda ne gre brez standardnih

pivsko veseljaških
www. gdnova. si

EMONSKA PROMENADA
Festival bo letos v Ljubljani potekal
od 27. do 29. avgusta, vsako leto
se odvija na Trnovskem mostu in

v Emonski ulici. Obe prizorišči
se med promenado spremenita v

gledališče na prostem in ustvarjalno
sprehajališče, polno umetnikov
z vsega sveta. Festival vsak dan

popestri tudi spremljevalni program
z ustvarjalnimi in plesnimi delavnicami,

kinom, interaktivnimi igrami,
umetniško tržnico idr. www. kud. si

IZRAELSKA FILHARMONIJA

V Cankarjevem domu
lahko 24. avgusta ob 20. uri

prisluhnete koncertu Izraelske

filharmonije pod vodstvom

dirigenta Zubina Mehte. Gre

za enega najprestižnejših in

najboljših orkestrov na svetu.

Leta 1936 jo je ustanovil Bronislav

Huberman. Leta 1977

je glasbeni direktor orkestra
postal Zubin Mehta eden

najslavnejših svetovnih dirigentov

in nosilec naziva častni

dirigent številnih najprestižnejših
orkestrov, www. cdcc. si

V Kamni Gorici bodo od 29.

avgusta do 12. septembra
potekali 12. Langusovi dnevi
- tradicionalna prireditev,
posvečena slikarju Matevžu

Langusu, ki jo zaznamuje tudi
vsakoletna likovna kolonija.
Matevž Langus se je rodil v

Kamni Gorici 9. septembra
1792 v eni izmed hiš ob

osrednjem vaškem prostoru
pod lipo. www. radolca. si

DNEVI POEZIJE IN VINA
Dnevi poezije in vina bodo tudi
letos zadnji teden avgusta Ptuj
zavili v verze, tokrat prvič kot del

pesniške platforme Versopolis.
Festival se bo s štiridnevno

nizozemskoslovensko prevajalsko
delavnico začel 22. avgusta,
osrednje dogajanje bo med 26. in

29. avgustom potekalo na Ptuju.
Letos bo v fokusu sodobna poezija
v nizozemskem jeziku. www. facebook.

com/dnevipoezijeinvina

PIRAN

FeKK Festival kratkih Kraken
- FeKK, ki bo od 24. do 28.

avgusta potekal v Slovenski
kinoteki in na muzejski ploščadi

Metelkova, je mednarodni
festival kratkega filma, kjer se

bo letos domačemu občinstvu

predstavila mednarodna in

slovenska kratkometražna
produkcija. Bogato festivalsko

dogajanje projekcij z

mednarodnimi gosti, okroglimi
mizami, filmskimi delavnicami
za mlade, kulinariko in glasbenim

programom.

72 24. AVGUST 2015
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Koledar

NAPOVEDNIK
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24.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Podvin - Založba Beletrina tudi letos organizira festival Dnevi poezije in vina, ki je del
evropske pesniške platforme Versopolis. Osrednje prizorišče tega festivala, ki tradicionalno
poteka zadnji teden v avgustu, je Ptuj, letos pa se je festival razširil tudi v druge slovenske
kraje. Tokrat imamo prizorišče tudi na Gorenjskem, in sicer bodo v torek, 25. avgusta ob
19h v Vili Podvin nastopili Poljakinja Justyna Bargielska, Američan Forrest Gander in
Nemec Mathias Goeritz.
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Dnevi poezije in vina

Romana Purkart

SPLETNI ČLANEK

http://www.radiotriglav.si/?p=20241

www.radiotriglav.si



24.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

Domov Kontakt Velikost pisave

aktualno

Festival Dnevi poezije in vina
24.08.2015

Festival Dnevi poezije in vina je pred vrati , le še nekaj dni nas loči od začetka. Prejšnji teden so

program festivala predstavili na dveh tiskovnih konferencah v Ljubljani in na Ptuju. V
nadaljevanju si lahko pogledate programsko knjižico
http ://www.readcentral.org/uploads/files/programska2015_web.pdf .

Lahko se jim pridružite tudi na dogodku, ki so ga ustvarili na Facebooku:
https : //www.facebook.com/events/150386095296333/

Veselijo se sodelovanja z vami in vas vabijo , da obiščete čim več festivalskih dogodkov !

Beletrina/Beletrina Academic Press
Borštnikov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel. : +3861/ 200 37 16
www.beletrina.si
www.knjigarna-beletrina.com

Ptuj , 26.-29.8.2015 , www.stihoteka.com

aktualno vse

24.08.2015 E-informator

: Usposabljanje
ob prijavi na razpise programa Evropa
za državljane

24.08.2015 V oskrbovanih stanovanjih
lahko ohranite več samostojnosti

24.08.2015 Festival Dnevi poezije in vina

24.08.2015 Lekcija slovenskih

prostovoljnih gasilcev ameriškim
profesionalcem

20.08.2015 Iz EU za pitno vodo v petih

občinah kar 40 milijonov evrov

19.08.2015 Konferenca

Alzheimer
Europe v Ljubljani

19.08.2015 15. FESTIVAL ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

17.08.2015 Izjava predsednika ZDUS za

Dnevnik RTV SLO

17.08.2015 Dan združitve Prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom

17.08.2015 Prihodnost Pomurja v

turizmu

14.08.2015 V nedeljo vabljeni k ogledu
Dnevnika ob 19.00 na RTV SLO1

14.08.2015 Slovenija v številkah zadnjih

50 let

14.08.2015 Meteorski roj PERZEIDOV od

12 do 15. avgusta

13.08.2015 Srečali so se upokojenci
Dolenjske in Bele krajine

12.08.2015 Današnji vaji za urjenje
spomina

12.08.2015 Uradno suše še ni

12.08.2015 Prva 3D natisnjena zdravila

11.08.2015 Socialne predplačniške
kartice bodo zaživele šele v letu 2016

11.08.2015 Naravno in klasično je

najbolje

11.08.2015 Na današnji dan

10.08.2015 6. sestanek Delovne skupine

Iskalnik

O nas Organiziranost zveze Projekti Vzajemna samopomoč Svetovalnica bivanje Informacije
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Festival Dnevi poezije in vina

SPLETNI ČLANEK

http://zdus-zveza.si/festival-dnevi-poezije-in-vina

www.zdus-zveza.si
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24.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Danes mineva117 let od rojstva Avgusta Černigoja, utemeljitelja konstruktivizma in enega
najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde v slovenski likovni umetnosti. Ta
izjemen ustvarjalec, ki se je kot edini slovenski umetnik šolal na priznani šoli za likovno
umetnost Bauhaus v nemškem Weimarju, je obsežen opus svojih 1.355 umetniških del
zapustil Kobilarni Lipica. 'V poklon Avgustu Černigoju bo Galerija Avgusta Černigoja v Lipici
24. avgusta od 10. ure do 18. ure brezplačno odprla svoja vrata za obiskovalce. Na ta dan
vsem obiskovalcem javnega zavoda Kobilarna Lipica namenjajo prav posebno vabilo, naj si
brezplačno ogledajo Černigojevo galerijo, locirano v zgodovinskem jedru kobilarne,'
poudarja v. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak. Predstavniki Kobilarne Lipica se
bodo Černigoju poklonili tudi s šopkom travniškega cvetja, ki ga bodo položili na umetnikov
grob v Sežani. Le dva dni po obletnici rojstva pa bodo umetniška dela Avgusta Černigoja na
ogled na že četrti letošnji razstavi izven matične Galerije Avgusta Černigoja v Lipici na
likovni razstavi Besede kot barve, barve kot besede. Odprli jo bodo v noči na sredo, točno
opolnoči v stari steklarski delavnici v starem mestnem jedru Ptuja, v sklopu kulturnega
dogajanja festivala Dnevi poezije in vina. Ker se likovno izražanje Avgusta Černigoja
pogosto pojavlja v povezavi in konstrukciji črk, bo med razstavljenimi deli 13 slovenskih in
tujih avtorjev na Ptuju na ogled tudi šest umetniških del Avgusta Černigoja iz depoja
avtorjeve galerije v Lipici. Prvo letošnje gostovanje Černigojevih del je bila
decembrsko-januarska razstava Dan na dan v ljubljanski galeriji Škuc, po dolgem času prva
vidnejša razstava Černigojevih del v slovenski prestolnici. Tudi prireditelj te razstave, tako
kot razstave Besede kot barve, barve kot besede, je SCCA, Zavod za sodobno umetnost
Ljubljana. Druga pomembna priložnost za promocijo Černigoja je bila razstava Bauhaus -
mreženje idej in praks (BauNet), ki so jo na Dan Evrope, 9. maja, odprli v Muzeju sodobne
umetnosti v Zagrebu. Razstava je bila posvečena umetnikom jugovzhodne Evrope, ki so se
šolali na priznani mednarodni šoli Bauhaus. Med razstavljenimi deli so bila tudi štiri
umetniška dela Avgusta Černigoja iz istoimenske galerije v Lipici, to je bila tudi prva
razstava Černigojevih del iz Galerije Avgusta Černigoja izven Slovenije. Razstava je nastala
v sklopu projekta Bauhaus - mreženje idej in praks (BauNet))/Bauhaus - Networking Ideas
and Practice (BauNet), v katerem s partnerji iz Hrvaške, Avstrije ter Bosne in Hercegovine
sodeluje Loški muzej iz Škofje loke. Nadaljevanje tega sodelovanja je bilo odprtje razstave
Avgust Černigoj - v mreži evropskega konstruktivizma, ki bo v Loškem muzeju na ogled do
1. septembra. V. d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak ocenjuje, da letošnje
Černigoju posvečene razstave in projekti zrcalijo svežino, pomen in aktualnost Černigojeve
umetniškega ustvarjanja: 'Zato v Kobilarni Lipica z veseljem in ponosom skrbimo za
umetniško zapuščino Avgusta Černigoja, ki je v Lipici preživel zadnja leta svojega življenja
in ji zapustil obsežen opus svojih 1355 umetniških del. V tej smeri bomo aktivno delali tudi v
prihodnje, saj je negovanje zapuščine Avgusta Černigoja ena od pomembnih nalog javnega
zavoda Kobilarna Lipica.' Na sliki: Galerija AvgustaČernigoja v Lipici
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Danes mineva 117 let od rojstva umetnika Avgusta Černigoja

SPLETNI ČLANEK

http://www.slomedia.it/danes-mineva-117-let-od-rojstva-umetnika-avgusta-cernigoja

www.slomedia.it



24.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

Pesniško branje udeležencev nizozemsko-slovenske prevajalske delavnice.Fokus 2015!
V čarobni atmosferi Apartmaja Kog bodo svoje pesmi brali pesniki iz Slovenije: Milan
Dekleva(letošnji častni gost),Veronika Dintinjana,Ana Pepelnik in Marjan Strojan. Iz
Nizozemske: Jan Baeke,Hester Knibbe. Iz Belgije Maud Vanhauwaert in Geert Van
Istendael Dogodek vodi Aleš Šteger.Vir: APARTMA KOG, Napovednik.com

232

Dnevi poezije in vina 2015

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek341408_dnevi_poezije_in_vina_2015

www.napovednik.com



24.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

Dokumentarna predstavitev zvočno-vizualno-semantičnega projekta in pogovor
V letu 2015 kuratorska ekipa Studia 6 raziskuje razmerje med likovnimi praksami in
literarnim ustvarjanjem. K temu nas je spodbudilo sodelovanje z Zavodom za založniško
dejavnost Beletrina in festivalom Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju konec avgusta. Za
festival smo pripravili dva med seboj povezana dogodka: uvodnega v Ljubljani (kot del
Večerov pred Dnevi) in osrednjo festivalsko razstavo na Ptuju. V Projektni sobi SCCA bo v
ponedeljek, 24. avgusta 2015, ob 20. uri z dokumenti in pogovorom predstavljen
zvočno-vizualno-semantični projekt Oda na manhatnski aveniji, ki so ga avtorsko podpisali
pesnika Primož Čučnik in Gregor Podlogar ter vizualni umetnik Žiga Kariž. Projekt je nastal
med dvomesečnim bivanjem umetnikov v New Yorku konec leta 2002 in na začetku leta
2003. Zaradi močne prevzetosti nad velemestom je New York postal protagonist pesniške
zbirke, v kateri se mesto razodeva v prepletu in prekrivanju jezika, zvoka in podob. Projekt
je poleg izida pesniške zbirke (izšla je leta 2003 pri založbi LUD Šerpa) vključeval tudi serijo
pesniških branj, pospremljenih z zvočnimi posnetki in vizualijami v Ljubljani in na turneji po
Združenih državah Amerike. Oda briše in presega meje med vizualnim, zvočnim in
besednim, saj predvideva, da se pesmi, ki so nastale v stiku z velemestom, berejo v ne-tihih
zvočnih okoljih. Projektna soba SCCA bo za en večer postala prostor za postavitev
ohranjenih okruškov projekta (zvočni in video zapis, vizualije) in pogovor. POGOVOR V
pogovoru, ki ga bo moderiral Dušan Dovč, bosta pesnik Primož Čučnik in vizualni umetnik
Žiga Kariž pojasnila ozadje projekta in povode za njegov nastanek. Zanimalo nas bo, kako
je Oda nastajala kot pesniška zbirka, kako sta pesnika Primož Čučnik in Gregor Podlogar
usklajevala svoja pesniška glasova in katere reference iz literature so bile ključne za njun
pesniški dialog. Kako je poezija dobila likovno in zvočno podobo in kako so potekala
pesniška uprizarjanja, tako v Sloveniji kot na ameriški turneji. Pri tem se bomo dotaknili tudi
koncipiranja pesniških branj nekoč in danes. Pogovor bomo sklenili s predstavitvijo
nasledstva, ki so se kazala v poznejših pesniških in vizualnih projektih sodelujočih
umetnikov. Dogodek v Ljubljani napoveduje razstavo Besede kot barve, barve kot besede,
ki se bo odprla v sredo, 26. avgusta 2015, ob polnoči v Stari steklarski delavnici na Ptuju.
Naslov razstave je povzet iz pesmi Princip iz zbirke Oda na manhatnski aveniji. Na razstavi
bodo poleg ostalih umetnikov sodelovali tudi avtorji Ode, kjer bo projekt na ogled v obliki
site-specific instalacije. več na: www.scca-ljubljana.si/news_15_33.htmVir: Zavod SCCA -
Ljubljana, Napovednik.com
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Oda na manhatnski aveniji

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek342809_oda_na_manhatnski_aveniji

www.napovednik.com



24.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož vas v sodelovanju s Festivalom Dnevi poezije in vina vabi na
razstavo Vitezi in pesniki - poezija na dvoru gospodov Ptujskih. Odprtje razstave bo v
četrtek, 27. avgusta ob 19. uri v palaciju Ptujskega gradu.  Na srednjeveških gradovih so bili
poeti zelo zaželeni gostje in ptujski grad ni bil nobena izjema. Na razstavi bodo predstavljeni
nekateri pesniki, ki bi jih na tem področju zaradi njihovih povezav z gospodi Ptujskimi lahko
poslušali v 13. in 14. stoletju. Ob vinu bomo slišali izbor njihovih pesmi, med katerimi bodo
nekatere prvič predstavljene v slovenščini. O njih, o viteški liriki, prevajanju in še o čem se
bomo pogovarjali z dr. Matejo Gaber.Razstava bo na ogled do 27. septembra 2015!Hkrati
vas v soboto, 29. avgusta ob 16.30, vabimo na pripovedovanje in petje srednjeveške
zgodbe Parzival v izvedbi Ljobe Jenče, Ivana Peternelja in Marjane Benčina.Vljudno
vabljeni!
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Vitezi in pesniki

SPLETNI ČLANEK

http://www.kamra.si/Default.aspx?module=4&id=834

www.kamra.si



24.8.2015 Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: S KNJIŽNEGA TRGA Žanr:

Površina/Trajanje: 00:05:20 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Ta teden bodo na Ptuju in nekaterih drugih krajih potekali dnevi poezije in vina. Med
pesniškimi gosti iz tujine, pa bo največ pozornosti verjetno pritegnila ameriška pesnica C.D.
Wright.  Ob tej priložnosti je založba Beletrina izdala nabor njene poezije z naslovom
Skritost. Pesmi je prevedel Jernej Županič, interpretira jih Anja Radaljac. 

Izjave: 
/

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Ta teden bodo na Ptuju potekali dnevi poezije in vina

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio Slovenija 3



24.8.2015 Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:29 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

NEIMENOVAN: V soboto se je pričel 19. Festival Dnevi poezije in vina. Od 22. do 29.
avgusta se bo tako na Ptuju in v drugih mestih zvrstilo 65 dogodkov. V sredo se prične na
Ptuju osrednje festivalsko dogajanje. Festival bo letos prvič del platforme Versopolis, ki
združuje evropske pesniške festivale in vzpodbuja mobilnost mladih pesnikov. Na
Vrazovem trgu bodo velika večerna pesniška branja in koncerti, okrogle mize in drugi
dogodki.

236

V soboto se je začel 19. Festival Dnevi poezije in vina

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio Ptuj



24.8.2015 Stran/Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: GORIŠKA DANES Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:14 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

KRISTINA FURLAN: V Lipici danes obeležujejo obletnico rojstva umetnika Avgusta
Černigoja, ki je svojo umetniško zapuščino zapustil lipiški kobilarni. V.d. direktorja Boštjan
Bizjak.

BOŠTJAN BIZJAK (VD direktor Kobilarne Lipica): Torej danes, kot vsako leto obeležujemo
na ta način, da omogočamo prost vstop v galerijo Avgusta Černigoja v Lipici tako, da si
lahko obiskovalci poleg lipicancev ogledajo tudi več kot 1400 del Avgusta Černigoja, ki jih je
zapustil Kobilarni Lipica in s katero Kobilarna Lipica tudi upravlja in je zelo ponosna na to
zbirko. 

KRISTINA FURLAN: Predstavniki Kobilarne so se Černigoju poklonili tudi s položitvijo cvetja
na umetnikov grob v Sežani. Še do 18 ure pa so brezplačno odprta vrata galerije v Lipici.
Od srede bodo Černigojeva umetniška dela na ogled tudi na že četrti letošnji razstavi izven
matične galerije v Lipici, in sicer v sklopu festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju.

BOŠTJAN BIZJAK (VD direktor Kobilarne Lipica): Lahko povem tudi da se počasi zaključuje
projekt Bauhaus. To je projekt kjer so se digitalizirala Černigojeva dela, tako da skupaj še s
hrvaškimi kolegi, tako da se zdaj nekaj del nahaja tudi v Galeriji v Zagrebu in si lahko tudi
hrvaška javnost ogleda ta imenitna dela.
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V Lipici danes obeležujejo obletnico rojstva Avgusta Černigoja

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio Robin



25.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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Komentiraj Natisni Objavi Objavi Objavi

Oddaj komentar

Uporabniško Ime e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto štiri in štiri :

Prijava Pozabljeno geslo Registracija Pogoji uporabe

Komentiraj prispevek

Poletni večeri v parku: Večeri pred Dnevi
poezije in vina branje domačih in tujih
pesnikov , Dvorana v parku Krško

25.8.2015 | 19 : 00
Vabljeni !

‹ nazaj

Mestna tržnica praznični
december

Mestna tržnica v Kostanjevici na Krki
je odprta vsako soboto med 9 :00 in
11 : 00 uro.

Novomeški abonma 2015 MAD4Jazz

, KC Janeza
Trdine

PROGRAM

Angleško-slovenske ure
pravljic z Mašo, knjižnica

Vabljeni !

Ura pravljic s Palčkom
Bralčkom, knjižnica

Vabljleni !

Bralni klub , knjižnica

Vabljeni !

Angleško-slovenske ure
pravljic z Mašo, knjižnica

Vabljeni ! zadnji komentarji najbolj brano

FOTO: Jernejevo in Petkova
pumpa z Modrijani
23.8.2015

DL : Jubileja dveh podjetij Črtaliči

s ponosom zrejo na
pretekla leta
23.8.2015

Za 90 let na Triglav
23.8.2015

Na otoškem oratoriju kar
135 otrok in 30 animatorjev
23.8.2015

Jernejevo 2015 : V pikadu in
šahu zmaga ostala doma
23.8.2015

Zabili dva gola , pa izgubili
_ DA _ DA _ : ... http : //www.rtvslo.si/sport/kosa...

FOTO : Osemsto sodelujočih v Jernejevi...
Zupnik : Slikal je sigurno od zupana kak...

V Črnomlju so praznovali krajevni prazni...
bitka : Kako pomemben je ta praznik in bitka...

Nesoglasja v klubu : odstopil predsednik...
Lokalpatriot : @ Gorjan. Kaj je bolj pokvarjeno : če...

Končno drugačna podoba okolice avtobusne...
Predlog : Čakajo , da ambrozija spet prekrije...

Več komentarjev ›

Klik , tukaj bralec Dolenjca

Naročite PIN kodo
Ste naročnik ?
Izpolnite obrazec za brezplačen dostop do tiskane
izdaje Dolenjskega lista na spletu

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Strinjam se Več o piškotkih
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Poletni večeri v parku: Večeri pred Dnevi poezije in vina - branje domačih in tujih 

SPLETNI ČLANEK

http://www.dolenjskilist.si/2015/08/25/136218/napovedniki/prireditve/Poletni_veceri_v_parku_Veceri_pred_Dnevi_poezije_in_vina___branje_domacih_in_tujih_pesnikov__D
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25.8.2015 Stran/Termin: 1

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NASLOVNICA Žanr:

Površina/Trajanje: 64,88 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Kultura
Ptuj Začenjajo
se Dnevi poezije

in vina
Stran 8
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/

NAPOVEDNIK ČLANKA

Štajerski tednik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=959335f1-174a-4aaa-b983-734f07e769d31287876367


25.8.2015 Stran/Termin: 8

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA IN IZOBRAZEVANJE Žanr:

Površina/Trajanje: 246,74 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

V soboto so na Dneve poezije

vabili dogodki v avstrijskem
Šentvidu na Glini , v nedeljo so

se na Kogu pričele nizozemske
prevajalske delavnice , v ponedeljek

so se s festivalskim dogajanjem

seznanjali v Ljubljani
in Krškem , danes ( v torek) pa v

Avstriji , Ljubljani , Mariboru , Radovljici

in Voličini.
Omenili smo že, da je letošnjih

festivalskih aktivnosti Dnevov

poezije in vina za 56 strani
festivalskega vodnika. A so nekatere

, ki jih velja posebej poudariti
, kajti nismo prepričani, da jih

boste v vodniku zlahka našli , so

pa vredni vaše pozornosti.
Osrednje festivalsko dogajanje

je osredotočeno na Vrazov
trg , kar nekaj dogodkov pa boste
našli v bližnji okolici. Tako so

gotovo vredni vaše pozornosti
– zlasti če imate pri hiši mlajše
ljubitelje pesmi – pravljične urice

z bibliotekarko iz Knjižnice
Ivana Potrča Liljano Klemenčič,

ki bodo med sredo in petkom ob
17. uri na Vrazovem trgu. (Knjižnica

se v festivalsko dogajanje
vključuje tudi z razstavo knjig
častnega gosta Milana Dekleve
in pogovorom z njim v sredo ob
18.00.) , Potem v sredo po otvoritveni

slovesnosti (ob 19.30) in
poslušanju velikega pesniškega
branja (ob 20.30) ne smete zamuditi

že dvajsete ponovitve
Grenkih sadežev pravice , predstave

po besedilu Milana Jesiha

, ki vas ob 22. uri čaka v Stari
steklarski (uprizoritve naj bi se

udeležil tudi avtor!) , in nato še

razstave opolnoči na istem prizorišču.

Ptujsko publiko bo gotovo
pritegnila predstavitev mladih
ptujskih poetov v soboto ob 15.

uri na Vrazovem trgu , kjer boste

lahko prisluhnili bodočim
slovenskim Prešernom. Svojo
poezijo bodo predstavili ptujski
avtorji Neven Borak, Sergej Harlamov

, Bruno Marinič, Carina
Petrič in Aljaž Selinšek.

Tudi Pokrajinski muzej je z

grajskim prizoriščem del festivalskega

dogajanja. Tako bodo
tam v četrtek ob 19h v palaciju
gostili razstavo Vitezi in pesniki ,

v soboto ob 16.30 pa boste lahko
prisluhnili zgodbi o Parsifalu.

Zanimiva so še prizorišča
zasebnih branj , za katera Ptujčani

ponudijo svoja dvorišča.
Letošnji zasebni gostitelji bodo
Zavod Gema , Ozara , Turinovi ,

Aličevi , Berličevi, Gabrovčevi ,

Hamlerjevi Podgorelčevi – Voršičevi

, Školibrovi in Purgajevi.
( Za obisk pri zasebnih gostiteljih

se morate prijaviti!)
Ker je poezija zelo povezana

z glasbo , Dnevi poezije vabijo
tudi na glasbene dogodke (na
Vrazovem trgu po velikih večernih

branjih ob 20.30) . V četrtek
bosta nastopila Igor Leonardi in
Ana Vipotnik , v petek Zvezdana
Novaković , v soboto pa avstrijska

skupina Kiss me Yesterday.
Najbrž bi lahko omenili še

marsikateri dogodek, ki so ga

pripravili v okviru Dnevov poezije

in vina , a se boste morali do
nekaterih potruditi tudi sami.
Saj veste : »Glej , stvarnica vse

ti ponudi ...« Tokrat so v vlogi
stvarnice organizatorji , vi pa
sprejmite ponujeno.

jš

Foto: jš

Vodja Dnevov poezije in vina Aleš Šteger (v sredini ) usklajuje še
zadnje podrobnosti o poteku festivala z gostiteljema iz Muzikafeja

, zakoncema Benčevič.

Ptuj Še o Dnevih poezije in vina

»Mislim v verzih«

Letošnji pesniško-vinski festival Dnevi poezije in vina 2015 se uradno pričenja sicer jutri , vendar

so se dogodki , povezani z njim , pričeli že v soboto.
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25.8.2015 Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ZA KRATEK ČAS Žanr:

Površina/Trajanje: 279,30 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Sreda , 26. avgust
9 :00 Ormož, MCO : sredine počitniške delavnice , obisk hiše eksperimentov

v Mariboru
11 :00 Ptuj, pred Mestno hišo : 7. festival Glasba v kloštru , koncert udeležencev

12 :00 Ormož, Knjižnica Franca Ksavra Meška: likovna delavnica na temo
risanja stripa, za osnovnošolce in mlajše

15 :00 Ptuj, hotel Mitra : 19. festival Dnevi poezije in vina , Poezija nižav,

pogovor o tokovih v sodobni poeziji v nizozemskem jeziku
17 :00 Ptuj, Ptujska klet: 19. festival Dnevi poezije in vina, Huda pokušnja,

degustacija vin in pesniško branje , vinar Bojan Kobal in pesnik
Marjan Strojan

18 :00 Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča : 19. festival Dnevi poezije in vina, odprtje

razstave knjig Milana Dekleva in pogovor s pesnikom

18 :00 Ptuj, refektorij minoritskega samostana: festival Glasba v kloštru,

večerni zaključni koncert udeležencev

19 :00 Ptuj, Grajska ulica 4 : 19. festival Dnevi poezije in vina, odprtje
samostojne razstave Roka Bogataja in pesniško branje

19 :00 Ptuj, Vrazov trg : 19. festival Dnevi poezije in vina, degustacija vin

vinarjev iz regije
19 :30 Ptuj, dvorišče minoritskega samostana: 1. večer 46. festivala

narodno-zabavne glasbe, prvih 10 let najuspešnejših viž festivala
( 1969 –1979 ) v izvedbi popularnih ansamblov

19 :30 Ptuj, Vrazov trg : odprtje 19. festivala Dnevi poezije in vina, slovesnost

ob poimenovanje ulice Tomaža Šalamuna , ulična uprizoritev
poezije Teater III in Gledališki studio DPD Svoboda Ptuj, vizualnozvočni

performens Jaz sem voda Stanke Vauda Benčevič , odprtje
prostorske instalacije Dušana Fišerja Zid poezije

20 :30 Ptuj, Vrazov trg : 19. festival Dnevi poezije in vina , veliko pesniško
branje , Fokus 2015 , ob 22.00 v Stari steklarski delavnici predstava
Grenki sadeži pravice , ob 24.00 odprtje razstave Besede kot barve ,

barve kot besede

Četrtek , 27. avgust
10 :00 Ptuj: 19. festival Dnevi poezije in vina, zasebno branje v Ozari ,

ob 11.00 v Domu KULTure Muzikafe pogovor ICORN – zatočišče
besed, ob 14.00 Tvoj glas je moj , predstavitev antologije sodobne
švedske poezije , ob 15.30 Mary Jo Bang zasebno branje pri Turinovih

, zbirno mesto Dom KULTure Muzikafe ob 15.15
12 :00 Ormož, Knjižnica Franca Ksavra Meška: likovna delavnica na temo

risanja stripa, za osnovnošolce in mlajše

17 :00 Ptuj: 19. festival Dnevi poezije in vina, Huda pokušnja pri Branki Bezeljak

, zbirno mesto Dom KULTure Muzikafe ob 16.45 , vinar Boštjan

Protner, pesnica C.D. Wright; ob 18.30 zasebno branje pri Lidiji Alič ,

zbirno mesto Dom KULTure Muzikafe ob 18.15, Par Hansson; ob
19.00 na Vrazovem trgu degustacija vin vinarjev iz regije

19 :00 Ptuj, palacij gradu : odprtje razstave Vitezi in pesniki , poezija na
dvoru gospodov Ptujskih

20 :00 Ormož, MCO : srečanje z Zvonkom Pukšičem

20 :30 Ptuj: 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015 , Veliko pesniško
branje na Vrazovem trgu , koncert Igor Leonardi in Ana Vipotnik

Prireditvenik Petek , 28. avgust
9 :00 Majšperk: 19. občinski praznik , Likovna kolonija Haloze 2015 , na

območju Haloz , UD Ustvarjalec, likovna sekcija
11 :00 Ptuj: 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015 , Dom KULTure

Muzikafe, okrogla miza o ameriški poeziji ; ob 14.00 zasebno branje
pri Vereni Berlič, zbirno mesto ob 13.45 Dom KULTure Muzikafe,

MOnica Pavani , ob 15.30 zasebno branje pri Slavki Gabrovec Junger

, zbirno mesto ob 15.15 Dom KULTure Muzikafe , Luis Chaves ;
ob 17.00 Huda pokušnja pri Nevenki Dobljekar , zbirno mesto ob

16.45 Dom KULTure Muzikafe, vinar Primož Štajer , pesnik Milan
Dekleva

17 :00 Ptuj: 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015 , Dom KULTure

Muzikafe, predstavitev evropske pesniške platforme Versopolis in pogovor

s pesniki , ki so vanjo vključeni; ob 18.30 strokovno srečanje
slovenskih založnikov s pesniki Versopolisa ; ob 18.30 zasebno
branje pri Toniju in Jerneji Hamler, Judith Nika Pfeifer; ob 19.00 na
Vrazovem trgu degustacija vin vinarjev iz regije; ob 19.00 v Furstovi
hiši odprtje pesniško-fotografske razstave Dareta Groznikarja in
Borisa B. Voglarja Ali-Ali

17 :00 Rače , Galerija Pri babici Mimi: predstavitev 13. mednarodnega
simpozija s kulturnim programom in likovno razstavo, KUD Forma
Viva Makole

18 :00 Kajžar, Trstenjakova domačija: Kajžar EU Fest, spoznajte domačine
s Kajžarja , pohod z baklami in prikaz trikov z ognjem, večerni tek
po šiponovih gričih , tamburaška skupina Zlate strune s Kajžarja ,

Sokolsko društvo Ormož

18 :00 Majšperk , Breg , galerija Tovarna umetnosti : odprtje likovne razstave
Heman Pivk – Obiski

18 :00 Rogoznica, stadion NK Podvinci : 12. krajevni praznik ČS Rogoznica,

turnir v kartanju ( šnops ) in ročnem nogometu
18 :00 Sestrže, igrišče: 19. praznik občine Majšperk , odbojka na mivki

19 :30 Ptuj, dvorišče minoritskega samostana: 2. večer 46. festivala narodno-zabavne

glasbe Ptuj 2015
20 :00 Kidričevo, restavracija Pan: plesni večer Mi Plešemo, za vse plesalce ,

predvsem standardnih plesov, brezplačna učna ura plesa , glasbeno
društvo Mi plešemo

20 :00 Lenart, Dom kulture : komedija Ona , bivši in Džoni , Reporter Milan
20 :00 Majšperk , Breg : 19. praznik občine Majšperk , članski občinski turnir

v malem nogometu , ŠD Breg

20 :00 Stoperce, Dom krajanov : 19. praznik občine Majšperk , 80 let KPD
Stoperce

20 :30 Ptuj: 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015 ; na Vrazovem trgu
Veliko Versopolisovo pesniško branje , koncert Zvezdana Novakovič ,

Bosa ter gostje Scherzer brigade ; ob 23.00 servirana poezija , dobrodelna

dražba servirnih pladnjev in drugih lesenih izdelkov z verzi

pesnikov

Mestni kino Ptuj
Četrtek , 27. avgust : 19 :00 Amy.

Petek , 28. , sobota , 29. , in nedelja , 30. avgust: 17 :00 Nevidni fant ; 18.50
Amy; 21 :00 Zlo za petami.

Petek , 28. avgust: Kino vrtiček: Kovačnica navihanih besed.
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25.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

NA PRILAGOJENA RAZLIČICOPreskoči na vsebino

C. D. Wright, častna gostja Dnevov poezije in vina 2015: Nepopisni čarovniški trik

Ob podelitvi prestižne MacArthurjeve štipendije je odbor priznal , da je delo pesnice C. D. Wright nemogoče opisati , ne da
bi za to podrobno opisali vsako posamezno knjigo iz njenega , zdaj že bogatega opusa. »Je eksperimentalna pisateljica ,

pisateljica ameriškega Juga in družbeno angažirana pisateljica, a se z vsako zbirko vedno spet izumi na novo. « Ne samo
da s svojim pisanjem zavestno širi meje poezije in pesniški jezik sooča z drugimi družbenimi jeziki , njen glas se pogosto
tako preplete z glasovi iz miljeja , v katerem piše, da ti vdirajo v njene pesmi. In rojena leta 1949 v majhnem kraju v
ameriški zvezni državi Arkansas je v svojem življenju zamenjala veliko okolij: Memphis , Fayetteville , San Francisco , New
York, Atlanta, Mehika in končno Providence – a se vsaj s poezijo tudi redno vračala domov, v ritem svoje poezije
pripuščala južnjaško dikcijo in izrazje.

Izrednega pomena na tej poti je bil postanek v Fayettevillu, kjer je doštudirala kreativno pisanje in spoznala že

poročenega, karizmatičnega Franka Stanforda. Danes kultni pesnik je imel pomemben vpliv na to , da se je C. D. Wright
sama oblikovala kot pesnica – prvenec, Room Rented by a Single Woman , je leta 1977 izdala prav pri njegovi založbi Lost
Roads –, s samomorom tik pred svojim tridesetim rojstnim dnem pa jo je zaznamoval tudi osebno. Svojo tretjo zbirko,

Translation of the Gospel Back into Tongues, ki jo je napisala v Mehiki in s katero se je dokončno utrdila kot ena najbolj
prepoznavnih in inovativnih ameriških pesnic , je kasneje opisala kot objokovanje Stanforda. Leta 1979 se je preselila v

San Francisco in s pesnikom Forrestom Ganderjem, svojim bodočim možem, prevzela založbo Lost Roads, ki sta jo
skupaj vodila do leta 2005. Od leta 1983 uči pisanje na Univerzi Brown , za svoje pesniško ustvarjanje pa je prejela
številna domača in mednarodna priznanja.

Njeni najbolj znani deli sta gotovo zbirki One Big Self : Prisoners of Louisiana (2003), ki jo je ustvarila skupaj s

fotografinjo Deborah Luster, s katero je pred tem sodelovala že pri zbirkah Just Whistle (1993 ) in Deepstep Come Shining
(1998), ter One With Others (2010). Za One Big Self , ki je z nekaj pesmimi zastopana tudi v pričujočem izboru, sta z

Luster obiskali tri louisianske zapore , kjer je Wright intervjuvala zapornike in zapornice, Luster pa je njun obisk
dokumentirala s fotoaparatom. Besedila iz knjige so tako zmes proze , poezije, seznamov , pisem, uradnih dokumentov ,

citatov in drugih form, z njimi pa skuša, kot je sploh tipično za njeno pisanje , razumeti sočloveka in njegove izkušnje
vnesti v prostor lastne poezije. Podobno tudi One With Others prepleta raziskovalno novinarstvo , zgodovino in poezijo , v

njej pa Wright raziskuje dogodek iz časa črnskega boja za državljanske pravice v domačem Arkansasu in vlogo svoje
mentorice Margaret Kaelin McHugh, ki je udeležbo na Maršu proti strahu avgusta 1969 kot belka plačala z izobčenjem.
Literarne učinke gradi s kombiniranjem spominskih izjav, pričevanj očividcev, aktivistov, policistov in udeležencev
pohoda, časopisnih poročil , himn itd., v katerih se enotni lirski subjekt povsem razprši , namesto njega pa spregovori
kolektiv. Pri tem v nobenem od del njen namen ni koga idealizirati ali odrešiti , ampak se na pesniški način približati neki
resnici – ta pa njeno poezijo neizbežno umešča v polje družbenega oziroma političnega.

Za svojo prvo v slovenščino prevedeno knjigo je sicer izbrala precej bolj »osebna « in » lirična« besedila – taka bo očitno
tudi njena najnovejša zbirka , ShallCross oziroma Na drugo stran , ki bo izšla pri ameriškem založniku naslednje leto in ki
je v tem izboru zastopana z največ pesmimi. Kljub temu se tudi v teh tekstih kažejo značilnostisloga, ki ostaja njen
prepoznavni način delanja poezije in ki ga s kratkim poetološkim tekstom iz svoje esejistične knjige z nemogoče dolgim
naslovom Pesnica, lev , govoreče slike, El Farolito, poroka v St. Rochu , trgovski center, napaka v ogledalu, pomlad,

polnoči, ogenj in vse drugo povezuje z gradnjo: » Pesmi so moji gradbeni projekti.« Gre za kolažiranje » diskretnih«
detajlov in »razsežnih« abstraktnih podob , mimobežnih impresij iz okolja ter močnih občutij in misli , ki ima za posledico
nekakšno relativno avtonomnost vsakega posameznega verza in včasih samo navidezno distanco lirskega subjekta.
Mnogokrat se celo zdi, kakor da je pravzaprav te pesmi zapustilo vse , kar je človeškega, in da svet beleži le še neprizadeto
filmsko oko.

ČLANKI • KOLOFON • PRISPEVAJ

VČLANI SE ali PRIJAVI SE
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C. D. Wright, častna gostja Dnevov poezije in vina 2015: Nepopisni čarovniški trik

Aljoša Harlamov
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Leto izdaje : 2015
Prevajalec : Jernej Županič

19,00 € NAROČI KNJIGO

Skritost
C. D. Wright

To beleženje sveta se eksplicitno kaže recimo v pogosti naštevalnosti: »desko za likanje , steklenico burbona na njenem
koncu / šivalni stroj na verandi «. Toda seveda gre tukaj samo za videz ; predmeti , ki jih omenja , tudi v odsotnosti
uporabnika še vedno govorijo predvsem o njem – nekdo si je med likanjem morda privoščil požirek ali pa je steklenico
spotoma samo odložil tja , nekdo šiva na verandi, morda tako koga čaka …? Ne smemo pozabiti , naštevanje ni nikoli
brezinteresno, prazno, opisi niso nikoli samo mrtva tihožitja – v pesmih iz zbirke En velik jaz: raziskava (gre za naslov
ponovne izdaje – 2007 – že omenjene »zaporniške« knjige, ki prinaša zgolj tekste pesnice, brez fotografij Deborah
Luster) je naštevanje oziroma štetje represivni način, s katerim ječarji stalno nadzorujejo zapornike, a obenem tudi
način, kako zapornik ohranja svojo intimo, svoje duševno zdravje in navsezadnje svojo normalnost oziroma človeškost.
Pesmi torej na navidezno nečloveški način pričajo ravno o človeškosti zapornikov, četudi je ta v takem okolju reducirana
na minimalno. In če po eni strani pesmi s postopki , kakršno je naštevanje , navznoter učinkujejo razpršeno, mnogoterno,

včasih povezane zgolj asociacijsko, kot da bi šlo za tok zavesti , pa zato pogosto delujejo povezane navzven in druga z

drugo gradijo enotno zgodbo , poglavje neke širše pripovedi. Tako pesmi iz zbirke Na drugo stran recimo tvorijo zgodbo
neke dvojine, razmerja , ki je hkrati tudi razmerje do literature.

Poezija C. D. Wright je, skratka , grajena kot uganka. Čeprav je njen izraz razmeroma pripoveden , glagolski, ne sega po
zamotani metaforiki in ne razbija po sintaksi , govori predvsem z molkom oziroma posredno. Medtem ko se dogajajo
podobe, se okrog njih dogaja življenje , medtem ko na površini bralec sledi njeni desnici, njenim zapisanim besedam ,

Wright z levico , ki je zunaj naše pozornosti , zunaj našega zornega kota, izvaja čarovniške trike , ponuja ozadje reči in
videzov. Ali povedano drugače: bogati smisel in pomen njene poezije sta skrita za vrati , skozi katera lahko stopi samo
pozoren in tenkočuten bralec. »Precej stabilen svet je to / ljubi bralec / A za temi vrati / nepopisen«.

C. D. Wright lahko prisluhnete danes, 25. 8., ob 19. 30 v Kult 3000 oz. na Meteklovi ploščadi v Ljubljani. Pogovor z

njo in ameriško pesnico Mary Jo Bang bo moderirala Manca G. Renko.
Aljoša Harlamov pa se bo z njo pogovarjal na Ptuju : v soboto, 29. 8., ob 11.00 v Ptujski vinski kleti. Več o njenih
nastopih najdete v festivalskem programu.

25. 8. 2015 ob 00.21

8660 znakov ~ 6 minut

0 priljubljenih

0 komentarjev

0 izmenjav
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 AVTOR/ICA
Aljoša Harlamov (1983 ) je član uredništva AirBeletrine, doktorand slovenistike, literarni publicist , kritik ter bralec , ki se med drugim lahko pohvali z največ
prebranimi kresniškimi nominiranci v Sloveniji. Je avtor romana Bildungsroman. Spremljate ga lahko tudi na njegovem blogu
http: //aljosaharlamov.wordpress.com/.
24 člankov

SPREMLJAJ
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25.8.2015 Stran/Termin: 16

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 901,78 Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

Program je vse obsežnejši, dotacije pa kopnijo
Dnevi poezije in vina Častna gosta tokratne prireditve, ki se začenja jutri na Ptuju , bosta Carolyn D. Wright in Milan Dekleva

Dnevi poezije in vina, degustacija vina in branje poezije v Bakusovi vinski kleti Foto Tadej Regent
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Program je vse obsežnejši, dotacije pa kopnijo

Peter Rak
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Peter Rak

»Seveda veliko dolgujem drugim
pesnikom , vendar nisem intelektualka

v smislu manifestativne
pripadnosti določeni skupini in
nekoliko sem tudi ponosna na svoj
outsiderski status, « pravi Carolyn
D. Wright. No, v ZDA nikakor ni
outsiderka, objavila je več kot
ducat knjig , nazadnje One With
Others: a little book of her days , ki
je prejela ameriški nagradi National

Book Critics Circla in Lenore
Marshall. Gre za poklon prijateljici
Margaret Kaelin McHugh , ki se

je pridružila pohodu črnskih aktivistov

leta 1969 v Arkansasu in za
to plačala visoko ceno. Na festivalu

bodo predstavili njeno prvo
pesniško zbirko v slovenskem
jeziku Skritost , obenem bo izšel
še dvojezični izbor Deklevove poezije

Darwin gre v jedilnico/Darwin
goes dining v prevodu Andreja Pleterskega.

V fokusu nizozemska poezija
Carolyn D. Wright letos na Ptuju
ne bo osamljena , saj na festival
prihaja dvajset pesnikov. V fokusu
bo sodobna poezija, ki nastaja v
nizozemskem jeziku , zato se je festival

začel s štiridnevno nizozemsko-slovensko

prevajalsko delavnico.

In seveda nastopi pesnikov,
ki pišejo v tem jeziku – letos sta to
po dva pesnika iz Nizozemske in
Belgije. Geert van Istendael, nekdanji

novinar belgijske javne televizije

, piše poezijo, romane, pravljice

in eseje, zadnji dve desetletji
pa dela v Bruslju kot samostojni
pisatelj. Poklic Hester Knibbe je
še manj povezan s poezijo, saj je

»Prihajam iz dela Arkansasa ,

kjer so ljudje samozadostni
individualisti, ki se neradi
formalno ali neformalno povezujejo.

In takšna , torej povsem
neodvisna , je tudi moja poezija.

« Tako je v enem od intervjujev

dejala ameriška pesnica
Carolyn D. Wright, ob Milanu
Deklevi častna gostja festivala
Dnevi poezije in vina na Ptuju.

klinična farmacevtska analitičarka.
Pesniški prvenec Med gestami

in besedami je objavila leta 1982,
od takrat je izšlo že več kot deset
njenih pesniških zbirk , letos pa je
osvojila najvišje nizozemsko pesniško

priznanje VSB.
Maud Vanhauwaert je belgijska

pisateljica in performerka mlajše
generacije. Pred štirimi leti je izšla

njena prva pesniška zbirka Jaz
sem mogoča, prejela je tudi nagrado

za ženski prvenec. Magistrirala
je iz literature in jezikoslovja na
univerzi v Antwerpnu in tudi na
tamkajšnji akademiji za gledališče
ter ob pisanju raziskuje ustvarjalne

načine za odrsko posredovanje
poezije. Zmagala je na tekmovanju
Frappant TXT in bila finalistka na
svetovnem prvenstvu v pesniškem
slamu ter na prestižnem festivalu
Leids Cabaret. Pesnik , prevajalec ,
urednik in programer Jan Baeke
je začel pisati poezijo sorazmerno
pozno, vendar se je kmalu uveljavil

in prejel številne nagrade.
Obsežen program sestavljajo

obvezna velika večerna branja ,
na katerih se bo predstavilo vseh
dvajset gostov, ki sta jih izbrala
selektorja festivala Staša Pavlović

in Matthias Göritz. Med njimi
tudi pet pesnikov, ki se bodo udeležili

ptujskega festivala kot člani
pesniške platforme Versopolis, namenjene

spodbujanju mobilnosti
perspektivnih evropskih pesnikov
in v katero je trenutno vključenih
enajst evropskih pesniških festivalov.

To so Justyna Bargielska iz
Poljske, Vytautas Stankus iz Litve,
Gjoko Zdraveski iz Makedonije,
Pär Hansson iz Švedske in Ivan
Šamija iz Hrvaške, večina se bo v
Sloveniji predstavila prvič.
Ob naštetih prihaja na Ptuj še

vrsta drugih pesnikov z različnih
koncev sveta oziroma kar iz petnajstih

držav. Luis Chaves je kostariški

pesnik, pisatelj in prevajalec ,
ki trenutno piše svoj tretji roman ,
njegove knjige pa so izšle v Kostariki

, Španiji , Argentini, Mehiki in
Nemčiji. Ameriška pesnica Mary
Jo Bang je profesorica književnosti

in kreativnega pisanja na Washingtonski

univerzi v St. Louisu,
do zdaj je izdala sedem pesniških

zbirk , med njimi zbirko Elegija, za
katero je prejela nagrado Nacionalnega

združenja književnih kritikov.

Amarjit Chandan je kenijski
pesnik indijskega rodu , ki živi v
Londonu , ob zbirkah v angleščini

je izdal tudi poezijo in eseje v
pandžabiju ter dvojezično zbirko
pesmi Štiriročna sonata. Uredil in
prevedel je večkot trideset antologij

poezije , proze in publicistike v
pandžabiju , med drugimi Brechta,

Nerudo , Ritsosa , Hikmeta, Valleja
, Cardenala in Johna Bergerja.

Monica Pavani je mlajša italijanska
pesnica in prevajalka, za najnovejšo

pesniško zbirko Odmaknjena
luč (Luce ritirata ), ki je oblikovana
kot prvoosebna izpoved francoske
kiparke Camille Claudel, je leta
prejela prvo nagrado Senigallie.
Olga Hapejeva prihaja iz Belorusije

, njeno raziskovalno področje
zajema lingvistiko, filozofijo

jezika, sociologijo telesa ter vprašanja

enakosti spolov v kulturi
in literaturi , sodeluje pa tudi v
skupnih projektih z ustvarjalci
elektronske glasbe in v avdiovizualnih

performansih. Azad Ziya
Eren je armensko-kurdski pesnik
in esejist iz Turčije , za zbirki Ars
Requiem in Hodnik zapuščenosti
(Bırakılma Koridoru ) je prejel pesniško

nagrado Metina Altıoka,
ukvarja pa se tudi s pisanjem esejev

o umetnosti in kulturi. Judith
Nika Pfeifer iz Avstrije piše besedila

za songe , poezijo, prozo in
dramske tekste, ukvarja se tudi s

performansom in multimedijsko
umetnostjo.
Marjan Strojan je slovenski pesnik

in prevajalec , ki je izdal šest
pesniških zbirk in vrsto prevodov,
za svoja dela prejel dve Sovretovi
nagradi ( za prevod pesnitve Beowulf

in Miltonovega Izgubljenega
raja ), Veronikino nagrado za pesniško

zbirko Parniki v dežju in nagrado

Prešernovega sklada za prevod

Chaucerjevih Canterburyjskih
povesti. Patricia Goodrich iz ZDA
je pesnica in vizualna umetnica
s slovenskimi koreninami, v ZDA
so emigrirali njeni stari starši,
med njenimi pesniškimi zbirkami

najdemo naslove Woman With
a Wandering Eye, How the Moose
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Got To Be , Verda ' s House in Red
Mud. Njene pesmi so se pojavile
v številnih revijah in antologijah,
prevedene so bile v kitajski, litovski

in romunski jezik.
Festivalski predvečeri
V preteklih dneh je festival potekal

na različnih koncih Slovenije ,
pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji ,
tako imenovanih predvečerov je
bilo kar deset , jutri pa se bosta poezija

in vino preselila na osrednja
prizorišča na Ptuju. Že na uvodni
dan bo potekal prav poseben dogodek

, in sicer bodo eno izmed
ulic na Ptuju slovesno preimenovali

v Ulico Tomaža Šalamuna , v
čast pred meseci umrlemu velikanu

slovenske poezije. Vodja programa

Anja Kovač je dejala , da se
je mestna občina Ptuj na njihovo
pobudo odzvala , ceremonialno

preimenovanje pa bo pospremila
zvočno-prostorska instalacija

Stanke Vauda Benčevič Jaz sem
voda, ki bo na tem mestu tudi
ostala.
Tako kot do zdaj bodo potekala
tudi tako imenovana zasebna

branja, vendar tokrat tudi na novih

, doslej še neodkritih zasebnih
lokacijah na Ptuju , bogat bo tudi
spremljevalni program. Vseskupaj
seveda tudi nekaj stane , kot je opozoril

vodja festivala Aleš Šteger, je
program festivala iz leta v leto obsežnejši

, dotacije pa vse bolj pičle.
Od Javne agencije za knjigo (JAK)
festival pridobi 35.000 evrov , kar
se mu zdi zelo skromno, zato jih
je pozval, naj v novi štiriletni shemi

financiranja najdejo način , da
bo festival, ki sicer pridobi velik
del denarja iz evropskih sredstev,
finančno bolje podprt.
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Pesnik, prozaist in romanopisec Milan Dekleva Foto Aleš Černivec Ameriška pesnica Carolyn D. Wright Foto arhiv festivala

Na vinskem oltarju in okoli njega
Dnevi poezije in vina , ki bodo na Ptuju med 26. in 29. avgustom , vse
bolj širijo program tudi na glasbeno in vizualno področje, med drugim
bodo pospremili festival s številnimi koncerti ter šestimi razstavami. Na
vinskem oltarju ter tako imenovanih Hudih pokušnjah se bo letos pod
vodstvom Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana predstavilo osemnajst
vinarjev iz štajerskih in primorskih vinorodnih okolišev.
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Šalamun
na Ptuju dobil
svojo ulico
Ptuj – Ob Dnevih poezije in vina
bodo jutri s posebno slovesnostjo
poimenovali eno od ulic v starem

mestnem jedru Ptuja po pred
kratkim umrlem slovenskem pesniku

Tomažu Šalamunu. Ulica
povezuje Vrazov trg, ki je osrednji
prostor Dnevov poezije in vina , z

osrednjim Slovenskim trgom , ob
njej pa so mestne stavbe – tako
kot večina stranskih kotičkov starega

mesta – precej neurejene in
nevzdrževane. Poimenovanje ulice

bo pospremila posebna zvočna
prostorska instalacija Stanke Vauda

Benčevič z naslovom Jaz sem
voda. Kakšnih 80 metrov dolga
ulica se je doslej imenovala Stara
ulica, prvič pa je bila v zgodovinskih

dokumentih omenjena že
leta 1230 , ko se je imenovala Nova
uličica. Potem je nosila še druga
imena: Stara ulica, Občinska pot ,

Ozka ulica in na koncu Stara ulica.
Preimenovanje ulice po Tomažu
Šalamunu so potrdili tudi ptujski
občinski svetniki. F. M.
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Šalamun na Ptuju dobil svojo ulico

F. M.
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4 ONA

KOLEDAR

35. teden
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

ponedeljek

Poletna Onaplus je z vami le še ta teden ! V pogovoru s Savino
Atai izveste vse o hormonih in njihovem vplivu na telo,

priznana slovenska zdravnika in slovenski zvezdnici pa so nam
zaupali , kaj je ključ do srečnega razmerja. Poletna Onaplus
naprodaj še do 31. avgusta.

Od poletja se poslovimo s poezijo. Na Ptuju bodo
verzi zveneli z Dnevov poezije in vina. Dogodek se
letos pridružuje platformi Versopolis , ki povezuje
11 pomembnih evropskih pesniških festivalov. Ne
zamudite pesniških večerov , koncertov in okroglih miz
vse do 29. avgusta. Več na www.poezijainvino.org

Začel se je poletni festival domišljije in ustvarjalnosti , Sanje v

Medani 2015. Čarobno okolico Goriških brd bo do sobote ovil
v pravljično , pesniško in glasbeno deželo. Nocoj bo pester
literarni program na gradu Dobrovo ob 22. uri popestrila še
mariborska skupina Patetico. Več na festival.sanje.si

Glasbenik in mirovnik Gianni Rijavec se vrača z novim
razlogom za dobrodelnost. Na romantični večerji v

restavraciji Primula v Solkanu bo nocoj ob 19. uri nastopil
ob klavirju in zaokrožil akcijo zbiranja sredstev za otroke,

obolele za rakom in krvnimi boleznimi, ki se zdravijo na
hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike v Ljubljani.

V Mariboru danes z nepozabnim slavjem praznujejo
Europarkovih 15 let izjemnih doživetij. Od 10. do 17. ure
bodo zbrane zabavali Maja Keuc , Alya in Sebastian, za piko
na i pa bodo razrezali torto velikanko in se posladkali z

modno revijo najnovejših smernic. Vstop prost.

Svete relikvije navdajajo z mirom in sočutjem. Še samo
danes lahko v portoroških hotelih LifeClass obiščete
posebno razstavo Budovih relikvij , ki vas popelje po
poteh budizma. Ogled zbirke Maitrejevo srčno svetišče je
brezplačen.

Umetnost sodobnega plesa in performansa v vsej svoji izraznosti
zaživi na že tradicionalnih festivalih Performa in Platforma.
Letošnja rdeča nit je strast. Tista , ki nas žene, nas polni in se nas
dotakne. Od 1. do 5. septembra ne zamudite dogajanja na različnih
prizoriščih v Mariboru. Več o festivalu na www.mkc.si in www.
platforma.plesnaizba.si

Izbira: BARBARA KOTNIK barbara.kotnik @delo.si
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BARBARA KOTNIK
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Poletni večeri v parku : Večeri pred Dnevi poezije in vina branje domačih in
tujih pesnikov, Dvorana v parku Krško

25.8.2015 | 19 : 00
Vabljeni !

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Vaš komentar

Izračunajte vsoto devet in devet :

Bliža se nov krog financiranja
startupov
25.8.2015

Zavarovalnica Tilia v polletju z

nekaj manj zbrane premije
25.8.2015

Radeška papirnica še vedno
brez obljubljene pomoči
države

25.8.2015

Miren dan za gasilce ; danes
brez elektrike
25.8.2015

Košarkarji načrtujejo vsaj en

naslov prvaka
24.8.2015

Zadnji komentarji
Najbolj brano
Zadružni dan KZ Krka
podgurski: so si malo zafeštali , zdaj ko imajo...

Legendarni Željko Pervan do solz nasmejal...
vinko54 : Škoda da nisem mogel biti tam.Mogoče...

FOTO : Jernejevo in Aktualova galama
Spet: omojbog take žurke so pa takšno...

FOTO : Jernejevo in Petkova pumpa z...
mec : Pripeljite mi Modrijane in ne rabim...

DL : Spomenik padlim v NOB na starem mest...
borbeni duh : Pabo to kaj pomagalo v situaciji , ki...

Več komentarjev ›

FOTO : Jernejevo in Petkova pumpa z Modrijani
ned, 23.8.2015

DL : Kako se obleči za v cerkev ?

pet , 21.8.2015

DL : Jubileja dveh podjetij Črtaliči s ponosom zrejo na
pretekla leta
ned, 23.8.2015

FOTO : Jernejevo in Aktualova galama
pon, 24.8.2015

95 let Ane Klepec
sob , 22.8.2015

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Strinjam se Več o piškotkih

ZAGOTOVITE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR ZA PONUDBO OGLAŠEVANJA POKLIČITE 041 858 733
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Častna gosta tokratne prireditve, ki se začenja jutri na Ptuju, bosta Carolyn D. Wright in
Milan Dekleva Na vinskem oltarju in okoli njega
Dnevi poezije in vina, ki bodo na Ptuju med 26. in 29. avgustom, vse bolj širijo program tudi
na glasbeno in vizualno področje, med drugim bodo pospremili festival s številnimi koncerti
ter šestimi razstavami. Na vinskem oltarju ter tako imenovanih Hudih pokušnjah se bo letos
pod vodstvom Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana predstavilo osemnajst vinarjev iz
štajerskih in primorskih vinorodnih okolišev.'Prihajam iz dela Arkansasa,- kjer so ljudje
samozadostni- -individualisti, ki se neradi -formalno ali neformalno povezujejo. In takšna,
torej povsem neodvisna, je tudi moja poezija.' Tako je v enem od intervjujev dejala ameriška
pesnica Carolyn D. Wright, ob Milanu Deklevi častna gostja festivala Dnevi poezije in vina na
Ptuju.'Seveda veliko dolgujem drugim pesnikom, vendar nisem intelektualka v smislu
manifestativne pripadnosti določeni skupini in nekoliko sem tudi ponosna na svoj outsiderski
status,' pravi Carolyn D. Wright. No, v ZDA nikakor ni outsiderka, objavila je več kot ducat
knjig, nazadnje One With Others: a little book of her days, ki je prejela ameriški nagradi
National Book Critics Circla in Lenore Marshall. Gre za poklon prijateljici Margaret Kaelin
McHugh, ki se je pridružila pohodu črnskih aktivistov leta 1969 v Arkansasu in za to plačala
visoko ceno. Na festivalu bodo predstavili njeno prvo pesniško zbirko v slovenskem jeziku
Skritost, obenem bo izšel še dvojezični izbor Deklevove poezije Darwin gre v
jedilnico/Darwin goes dining v prevodu Andreja Pleterskega. V fokusu nizozemska poezija
Carolyn D. Wright letos na Ptuju ne bo osamljena, saj na festival prihaja dvajset pesnikov. V
fokusu bo sodobna poezija, ki nastaja v nizozemskem jeziku, zato se je festival začel s
štiridnevno nizozemsko-slovensko prevajalsko delavnico. In seveda nastopi pesnikov, ki
pišejo v tem jeziku - letos sta to po dva pesnika iz Nizozemske in Belgije. Geert van
Istendael, nekdanji novinar belgijske javne televizije, piše poezijo, romane, pravljice in
eseje, zadnji dve desetletji pa dela v Bruslju kot samostojni pisatelj. Poklic Hester Knibbe je
še manj povezan s poezijo, saj je klinična farmacevtska analitičarka. Pesniški prvenec Med
gestami in besedami je objavila leta 1982, od takrat je izšlo že več kot deset njenih
pesniških zbirk, letos pa je osvojila najvišje nizozemsko pesniško priznanje VSB. Maud
Vanhauwaert je belgijska pisateljica in performerka mlajše generacije. Pred štirimi leti je
izšla njena prva pesniška zbirka Jaz sem mogoča, prejela je tudi nagrado za ženski
prvenec. Magistrirala je iz literature in jezikoslovja na univerzi v Antwerpnu in tudi na
tamkajšnji akademiji za gledališče ter ob pisanju raziskuje ustvarjalne načine za odrsko
posredovanje poezije. Zmagala je na tekmovanju Frappant TXT in bila finalistka na
svetovnem prvenstvu v pesniškem slamu ter na prestižnem festivalu Leids Cabaret. Pesnik,
prevajalec, urednik in programer Jan Baeke je začel pisati poezijo sorazmerno pozno,
vendar se je kmalu uveljavil in prejel številne nagrade.Obsežen program sestavljajo
obvezna velika večerna branja, na katerih se bo predstavilo vseh dvajset gostov, ki sta jih
izbrala selektorja festivala Staša Pavlović in Matthias Göritz. Med njimi tudi pet pesnikov, ki
se bodo udeležili ptujskega festivala kot člani pesniške platforme Versopolis, namenjene
spodbujanju mobilnosti perspektivnih evropskih pesnikov in v katero je trenutno vključenih
enajst evropskih pesniških festivalov. To so Justyna Bargielska iz Poljske, Vytautas Stankus
iz Litve, Gjoko Zdraveski iz Makedonije, Pär Hansson iz Švedske in Ivan Šamija iz Hrvaške,
večina se bo v Sloveniji predstavila prvič.Ob naštetih prihaja na Ptuj še vrsta drugih
pesnikov z različnih koncev sveta oziroma kar iz petnajstih držav. Luis Chaves je kostariški
pesnik, pisatelj in prevajalec, ki trenutno piše svoj tretji roman, njegove knjige pa so izšle v
Kostariki, Španiji, Argentini, Mehiki in Nemčiji. Ameriška pesnica Mary Jo Bang je
profesorica književnosti in kreativnega pisanja na Washingtonski univerzi v St. Louisu, do
zdaj je izdala sedem pesniških zbirk, med njimi zbirko Elegija, za katero je prejela nagrado
Nacionalnega združenja književnih kritikov. Amarjit Chandan je kenijski pesnik indijskega
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Peter Rak
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rodu, ki živi v Londonu, ob zbirkah v angleščini je izdal tudi poezijo in eseje v pandžabiju ter
dvojezično zbirko pesmi Štiriročna sonata. Uredil in prevedel je več kot trideset antologij poezije,
proze in publicistike v pandžabiju, med drugimi Brechta, Nerudo, Ritsosa, Hikmeta, Valleja,
Cardenala in Johna Bergerja. Monica Pavani je mlajša italijanska pesnica in prevajalka, za
najnovejšo pesniško zbirko Odmaknjena luč (Luce ritirata), ki je oblikovana kot prvoosebna
izpoved francoske kiparke Camille Claudel, je leta prejela prvo nagrado Senigallie. Olga Hapejeva
prihaja iz Belorusije, njeno raziskovalno področje zajema lingvistiko, filozofijo jezika, sociologijo
telesa ter vprašanja enakosti spolov v kulturi in literaturi, sodeluje pa tudi v skupnih projektih z
ustvarjalci elektronske glasbe in v avdiovizualnih performansih. Azad Ziya Eren je
armenskokurdski pesnik in esejist iz Turčije, za zbirki Ars Requiem in Hodnik zapuščenosti
(Bırakılma Koridoru) je prejel pesniško nagrado Metina Altıoka, ukvarja pa se tudi s pisanjem
esejev o umetnosti in kulturi. Judith Nika Pfeifer iz Avstrije piše besedila za songe, poezijo, prozo
in dramske tekste, ukvarja se tudi s performansom in multimedijsko umetnostjo. Marjan Strojan je
slovenski pesnik in prevajalec, ki je izdal šest pesniških zbirk in vrsto prevodov, za svoja dela
prejel dve Sovretovi nagradi (za prevod pesnitve Beowulf in Miltonovega Izgubljenega raja),
Veronikino nagrado za pesniško zbirko Parniki v dežju in nagrado Prešernovega sklada za prevod
Chaucerjevih Canterburyjskih povesti. Patricia Goodrich iz ZDA je pesnica in vizualna umetnica s
slovenskimi koreninami, v ZDA so emigrirali njeni stari starši, med njenimi pesniškimi zbirkami
najdemo naslove Woman With a Wandering Eye, How the Moose Got To Be, Verda's House in
Red Mud. Njene pesmi so se pojavile v številnih revijah in antologijah, prevedene so bile v
kitajski, litovski in romunski jezik. Festivalski predvečeri V preteklih dneh je festival potekal na
različnih koncih Slovenije, pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji, tako imenovanih predvečerov je bilo
kar deset, jutri pa se bosta poezija in vino preselila na osrednja prizorišča na Ptuju. Že na uvodni
dan bo potekal prav poseben dogodek, in sicer bodo eno izmed ulic na Ptuju slovesno
preimenovali v Ulico Tomaža Šalamuna, v čast pred meseci umrlemu velikanu slovenske poezije.
Vodja programa Anja Kovač je dejala, da se je mestna občina Ptuj na njihovo pobudo odzvala,
ceremonialno preimenovanje pa bo pospremila zvočnoprostorska instalacija Stanke Vauda
Benčevič Jaz sem voda, ki bo na tem mestu tudi ostala. Tako kot do zdaj bodo potekala tudi tako
imenovana zasebna branja, vendar tokrat tudi na novih, doslej še neodkritih zasebnih lokacijah na
Ptuju, bogat bo tudi spremljevalni program. Vse skupaj seveda tudi nekaj stane, kot je opozoril
vodja festivala Aleš Šteger, je program festivala iz leta v leto obsežnejši, dotacije pa vse bolj pičle.
Od Javne agencije za knjigo (JAK) festival pridobi 35.000 evrov, kar se mu zdi zelo skromno, zato
jih je pozval, naj v novi štiriletni shemi financiranja najdejo način, da bo festival, ki sicer pridobi
velik del denarja iz evropskih sredstev, finančno bolje podprt.



25.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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Retweet

Če želite komentirati , se prijavite.

Video dneva:
Talent , ki vas bo
pustil brez besed !

Vsebine priporočil
kliniki za zdaj ne
omenjajo

Razočarana Donna Nemški trgovinski
presežek – breme
ali spodbuda?

Po letu premora se
spet vračajo v

Evropo

Knjiga

Sobotna Ozadja NeDelo

Novice Svet Gospodarstvo Mnenja Šport Kultura Znanje Prosti čas Multimedija Naroči se

Dnevi poezije in vina: program je vse
obsežnejši, dotacije pa kopnijo
Peter Rak ob 10 :00

Častna gosta tokratne
prireditve , ki se začenja jutri
na Ptuju , bosta Carolyn D.
Wright in Milan Dekleva

»Nisem Noam Chomsky , sem samo
klovn«
Valentina Plahuta Simčič , kultura ob 09 :00

Komik Russell Brand v knjigi
Revolucija predlaga spiritualno
revolucijo, s katero bi ukinili
kapitalistični sistem.

Pranje umazanega perila pri Tolstojevih
Jožica Grgič , kultura ob 21 :00

Pavel Basinski piše v Tolstojevi
biografiji Pobeg iz raja o

odnosu velikega pisatelja do
žene Sofje Andrejevne in
ženskega ...

Telo je enakopravni partner umu
Andrej Jaklič , Polet ob 20 :00

Dvojnosti : Performer ne
ločuje pojmov igralca in
plesalca , temveč ju združuje ,
ugotavlja Katja Legin.

Svoboda in prepoved: Kompleksni ples
terorja in kulture
Tadej Meserko ob 08 :00

Mihail Riklin v knjigi, ki jo je v

slovenskem prevodu izdalo
LUD Literatura , obravnava
skorajda metafizično podstat
terorja.

Snežniški razgledi : Prihaja
obvoznica. Žal.

Ko bo zgrajena obvoznica , ne bo

Mnenja in blogi

Ključne besede: C. D. Wright , ameriška pesnica , zbirka Na drugo stran

Sledite Pogledom tudi na Twitterju .

tor , 25.08.2015 , 15 : 00

Poezija C. D. Wright je grajena kot uganka
Ameriška pesnica je častna gostja letošnjega festivala Dnevi poezije in vina.

Aljoša Harlamov

AVTOR: fotograf

Na podelitvi prestižne MacArthurjeve štipendije je

odbor priznal , da je delo pesnice C. D. Wright
nemogoče opisati , ne da bi podrobno opisali vsako
posamezno knjigo iz njenega , zdaj že bogatega
opusa. »Je eksperimentalna pisateljica , pisateljica
ameriškega juga in družbeno angažirana pisateljica , a
se z vsako zbirko vedno spet izumi na novo.«

Več preberite na spletni strani pogledi.si .

Retweet

Kultura Knjiga Poezija C. D. Wright je grajena kot uganka
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Poezija C. D. Wright je grajena kot uganka    

Aljoša Harlamov

SPLETNI ČLANEK

http://www.delo.si/kultura/knjiga/poezija-c-d-wright-je-grajena-kot-uganka.html

www.delo.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=e61065b4-b9ec-40e8-87bc-3ade4d015c5b1712572089


25.8.2015 Stran/Termin: 08:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE 08:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:30 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

MARJANA PUHMAN: Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina bo tudi letos oživil
skrite ulice in trge srednjeveškega Ptuja, gostoval pa bo tudi v Selcih pri Voličini. Na
festivalu bodo do 29. avgusta gostili več kot 20 pesnikov z vsega sveta. No, do četrtka pa
bo izrazito kulturno tudi v Hotelu Piramida v Mariboru. Zaradi muhastega vremena je danes
dogodek organiziran v Hotelu Piramida, nato se v sredo in četrtek seli na najživahnejši grič
v Mariboru.
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Mednarodni pesniški festival bo tudi letos oživil skrite ulice in trge Ptuja

/

POROČILO

Radio 1



25.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, FESTIVAL POEZIJE IN VINA

Vabljeni na predpremiero mednarodnega festivala poezije in vina, na pesniško branje in
degustacijo! Ko naš vrt oživi!
Svoje verze bodo z nami delili: JUSTYNA BARGIELSKA, Poljska FORREST GANDER,
ZDA MATTHIAS GÖRITZ, Nemčija Vodi: Anja Kovač Z nami bo vinar Stojan Ščurek
Nudimo: chefov poetični prigrizek in dva kozarca vin Ščurek: 15,00 EUR/osebaVir: Vila
Podvin, restavracija in sobe, Napovednik.com
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Dnevi poezije in vina z Beletrino in Stojanom Ščurkom

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek341108_dnevi_poezije_in_vina_z_beletrino_in_stojanom

www.napovednik.com



25.8.2015 Stran/Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROČILA 17:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:17 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

TEODOR BOSTIČ: Uvodni dogodki 19. Festivala Dnevi poezije in vina, ki se na Ptuju
začenja jutri, se že nekaj dni vrstijo po Sloveniji. Drevi pa se pesniškim branjem nadaljujejo
tudi na Piramidi v Mariboru. V primeru dežja bodo pesnike in obiskovalce gostili v hotelu
Piramida.
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19. Festival dnevi poezije in vina

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio Maribor MM1



25.8.2015 Stran/Termin: 08:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:42 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

S pesniškimi branji in koncerti v sedmih krajih po Sloveniji in v Avstriji se drevi začenjajo
prireditve, ki so del dogodkov letošnjih Dnevov poezije in vina. Ti se bodo jutri začeli na
Ptuju. Na mariborski Piramidi bodo nocoj ob 20ih brali poezijo udeleženci mednarodne
prevajalske delavnice, med slovenskimi so to Milan Dekleva, Veronika Dintinjana, Ana
Pepelnik in Marjan Strojan. Pesniški večer in koncert z odprtjem fotografske razstave bo
nocoj tudi v galeriji Puša v Selcah. V Narodnem domu Celje pa se bo ob 20ih začel večer
poezije s podelitvijo Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji in
zlatnika poezije, ki ga za življenjsko opus letos prejme Gustav Januš.
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Dnevi poezije in vina 

Jasmina Bauman

POROČILO

Radio Maribor MM1



25.8.2015 Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:55 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

META ČESNIK: Teden je v znamenju poezije. V Celju so podelili Veronikino nagrado
pesnici Meti Kušar, literarni večeri po Sloveniji in v zamejstvu, naši posnetki so iz Potrne na
avstrijskem Štajerskem, pa so napovedali festival Dnevi poezije in vina, ki se bo jutri začel
na Ptuju. Založba Beletrina se tokrat prvič vključuje v pesniško platformo Versopolis, mrežo
55 pesnikov in pesnic iz 11 evropskih držav.

JUDITH NIKA PFEIFER (Avstrija): Čudovito, da na festivalu sodeluje toliko držav. Povezava
med poezijo in vinom se mi zdi zelo posrečena.

OLGA HAPEJEVA (Belorusija): Najbolj se veselim srečanja s pisatelji z vsega sveta. V
Ljubljano sem prispela sinoči, z nekaterimi sem se že srečala in upam, da se bo druženje v
tem duhu tudi nadaljevalo.
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Teden je v znamenju poezije

Cirila Sever

DIALOGIZIRANO POROČILO

TV Slovenija 1



25.8.2015 Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:20 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

META ČESNIK: Častna gosta letošnjega festivala Dnevi poezije in vina sta iz Slovenije
Milan Dekleva in iz ZDA C. D. Wright, ki je nocoj nastopila v Ljubljani.

TJAŠA RAZDEVŠEK: Pesmi so moji gradbeni projekti, zapiše C. D. Wright. Kritiki
označujejo njeno poetiko kot eksperimentalno, celo eliptično. Sama pa je že pred leti dejala,
da je poezija v njenem življenju pravzaprav nujnost.

C. D. WRIGHT: Ko najdeš pot k poeziji, ne razumeš več, kako si mogel živeti brez nje. Ko si
predstavljaš življenje brez nje, se ti zdi zelo pusto, skoraj brezupno.

TJAŠA RAZDEVŠEK: Rojena v zvezni državi Arkansas zadnja leta veliko sodeluje z
ameriško fotografinjo Deborah Luster. Znotraj hibridne pesniške govorice pa subjekt
raziskuje s spoštovanjem.

C. D. WRIGHT: Napisali sva pesem o zapornicah v Louisiani. V njej je bilo veliko
dvogovora, pisem, a tudi nekaj prečiščenega pesniškega jezika.

TJAŠA RAZDEVŠEK: Ob pesničinem gostovanju na Dnevih poezije in vina je v prevodu
Jerneja Županiča izšel izbor Skritost, tudi z novimi pesmimi, ki bodo v ZDA v zbirki šele
izšle.
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C. D. Wright nastopila v Ljubljani

Tjaša Razdevšek

DIALOGIZIRANO POROČILO

TV Slovenija 1



25.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

Nastopajoči na torkovi literarni prireditvi.Zadnji torek v mesecu, 25. avgusta, je v Dvorani v
parku v Krškem potekalo pesniško branje v sklopu Poletnih večerov v parku, ki jih
pripravljajo Valvasorjeva knjižnica Krško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško in
Krajevna skupnost mesta Krško.. Dogodek so poimenovali Večer pred Dnevi poezije in vina.

Direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović je uvodoma dejala:
„Poletni večer ob koncu avgusta je že kar tradicionalno namenjen Večerom pred Dnevi
poezije in vina, ki jih skupaj z Založbo Beletrina pripravljamo že osmo leto. Tako je Krško
letos eden od devetih krajev, kjer se danes dogajajo Večeri pred Dnevi poezije in vina,
pomenijo pa uvod v največji mednarodni pesniški festival v Sloveniji, ki se letos odvija že 19
leto. V Krškem so se pesniki in obiskovalci vedno dobro počutili. Upam, da bo tako tudi
nocoj!" Bilo je čutno in prijetno, ko so svoje pesniške besede z obiskovalci delili Pär
Hansson s Švedske, Monica Pavani iz Italije in Vytautas Stankus iz Litve. Njihove pesmi so
interpretirali Katja Puntar, Žiga Kump in Kaja Blazinšek. Matic Kocjančič je dogodek
povezoval, glasbeno pa sta ga s svojim nastopom obogatila saksofonist Aleš Suša in kitarist
Miha Koretič. Kulinarične užitke po zaključku so pripravile članice Aktiva kmečkih žena
Sremič, Vinska klet Kodela pa je prispevala dobro kapljico. M. H.
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Večer pred Dnevi poezije in vina 2015

SPLETNI ČLANEK

http://posavje.info/kultura/vecer-pred-dnevi-poezije-in-vina-2015.html

www.posavje.info



26.8.2015 Stran/Termin: 23

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: PODRAVJE Žanr:

Površina/Trajanje: 122,38 Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v sodelovanju s festivalom Dnevi poezije in vina
vabi na razstavo Vitezi in pesniki , ki bo jutri, v četrtek , 27. avgusta, ob 19. uri v
palaciju Ptujskega gradu. Poeti so bili zaželeni gostje na srednjeveških gradovih

in ptujski zagotovo ni bil izjema. Na razstavi bodo sodelavci muzeja predstavili

nekatere pesnike, ki bi jih zaradi njihovih povezav z gospodi Ptujskimi
tukaj lahko poslušali v 13. in 14. stoletju. Obiskovalci bodo ob vinu slišali izbor
njihovih pesmi , med katerimi bodo nekatere prvič predstavljene v slovenščini.
O njih, o viteški liriki ,prevajanju in še čem bo spregovorila dr. Mateja Gaber. V
soboto, 29. avgusta, ob 16.30 bo na gradu še pripovedovanje in petje srednjeveške
zgodbe Parzival v izvedbi Ljobe Jenče, Ivana Peternelja in MarjaneBenčina. (ps)

Vitezi in pesniki Ptujskega gradu

Ptujski grad bo v prihodnjih dneh v znamenju Dnevov poezije in vina. (Igor Napast)
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Vitezi in pesniki Ptujskega gradu

ps

VEST

Večer

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=2cc740e0-bd13-4188-833d-a1f4229e97282117795739


26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki
nastaja v nizozemskem jeziku. Na vinskem oltarju ter treh Hudih pokušnjah se bo pod
vodstvom Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana predstavilo nič manj kot 18 vinarjev.
Festivalski dogodki so brezplačni! Oglejte si celoten program:
www.stihoteka.com/Vir: Napovednik.com, Napovednik.com
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Dnevi poezije in vina 2015

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek342182_dnevi_poezije_in_vina_2015

www.napovednik.com



26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

Ptuj, 26. avgusta (STA) - Na Ptuju se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov
poezije in vina. Poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj se bodo do sobote
vrstili koncerti, okrogle mize in drugi dogodki, prvič pa so letos pripravili pesniški s petimi
perspektivnimi avtorji platforme Versopolis. Na Velikem pesniškem branju na Vrazovem trgu
se bodo drevi predstavili Hester Knibbe in Jan Baeke iz Nizozemske ter Geert van Istendael
in Maud Vanhauwaert iz Belgije. Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je tudi v fokusu
letošnjega festivala.Čez dan se bo zvrstilo več dogodkov, med drugim bo ob 18. uri v
Knjižnici Ivana Potrča odprtje razstave knjig domačega častnega gosta letošnjega festivala
Milana Dekleve in pogovor s pesnikom, ob 19.30 pa se bo pričela slovesnost ob
poimenovanju Ulice Tomaža Šalamuna v središču mesta.Tuja častna gostja letošnjih Dnevo
v poezije in vina je ameriška pesnica C.D. Wright. Vseh festivalskih pesniških gostov je 20,
prihajajo pa iz 15 držav, od Kostarike do Turčije, in pišejo v 16 jezikih.Dnevi poezije in vina l
etos prvič potekajo kot del pesniške platforme Versopolis, ki je namenjena spodbujanju
mobilnosti evropskih pesnikov in trenutno združuje 11 evropskih pesniških festivalov.Kot je
pred nedavnim v intervjuju za STA povedal vodja festivala Aleš Šteger, je čas ozko
strokovnih festivalskih srečanj mimo, sedaj vsi iščejo čarobno povezavo različnih vsebin, ki
pa morajo biti smiselno povezane. Njihov festival prinaša poleg poezije, ki je v središču, in
vina, ki je zvest spremljevalec poezije, številne druge vsebine, ki pa niso izbrane poljubno.
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Na Ptuju danes začetek Dnevov poezije in vina

tv/av

SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2168609/na-ptuju-danes-zacetek-dnevov-poezije-in-vina

www.sta.si



26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

NA PRILAGOJENA RAZLIČICOPreskoči na vsebino

Leto izdaje : 2015
Prevajalec : Andrej Pleterski

19,00 € NAROČI KNJIGO

Darwin gre v jedilnico / Darwin going dining
Milan Dekleva

Milan Dekleva , častni gost Dnevov poezije in vina 2015

Milan Dekleva , rojen leta 1946, je pesnik , dramatik, pisatelj , esejist in prevajalec , ki deluje tudi na področju otroške
literature. Prejel je skoraj vse slovenske nagrade za literaturo , od Jenkove do Rožančeve pa do Veronikine nagrade in
kresnika, leta 2006 pa je bil za življenjsko delo nagrajen s Prešernovo nagrado. Na letošnjih Dnevih poezije in vina na
Ptuju bo ob izidu knjige Darwin gre v jedilnico častni gost. Dvojezična zbirka obsega sedem Deklevovih pesniških zbirk,

izdanih v tem stoletju (Sosledja , 2001; Glej medenico cvetne čaše, kako se razpira, 2001; V živi zob , 2003 ; Audrey
Hepburn, slišiš metlo budističnega učenca , 2008; Sto žalostnih in še ena malo manj vesela, 2010; Izganjalci smisla,

2012; Kraljestvo znakov, 2013) ter šest novih pesmi, predstavljenih pod naslovom Nova poezija.

Vprašanje Deklevove poezije je vsakič znova vprašanje jezika , kar je kot avtor nasledil od generacije slovenskih
modernistov šestdesetih let dvajsetega stoletja. Če se Niko Grafenauer v Stiski jezika (1965 ) z nezadostnostjo
izgovorjenega sooča preko tišine in molka, Tomaž Šalamun pa v Pokru (1966) s hiperprodukcijo povedanega, je Dekleva
svoj odgovor našel v prvi slovenski zbirki haikujev Mushi, mushi (1971).

V času estetske revolucije, svojevrstnega duhovnega preporoda, ki je nasledil proteste leta ’ 69, so besede izgubile svojo
konkretnost ter zašle v prazen prostor , zato avtor, poet, postane iskalec njenega prostora , zapolnjevalec neizmerne
izpraznjenosti. Prostor izkušanja začne polniti praznina, prav tista praznina, ki je vedno v dialogu s tišino.

Tu se začne oblikovati Deklevov človek , ki se zaveda, da na Zemlji »nismo doma , le gostujemo« . Raziskuje čas konca
velikih zgodb, obdobje svetovnega razsrediščenja , izgube človeku lastnega središča , ki paradoksno vodi v vrhunec
individualizacije. Kot Dekleva rad poudari , se človek danes izgublja med občutkoma lastne premoči in večvrednosti , ki
jima nasprotuje stalnost tesnobe, strahu, izgube volje. Človeško bitje, ki hoče verjeti v preddoločenost , pa hkrati ostati
samovoljno in samozavestno, je modus vivendi , ki nas spravlja v obup. In Dekleva se temu upre zgolj z jezikom ; paradoks
človeka postane paradoks izgovarjanja neizrekljivega.

Njegovo pesništvo zaobjameta vprašanji časa in človeka v njem. S prevpraševanjem Borgesove metafikcije in Hawkinsove
fizikalne teorije išče večnost in kot odgovor na čas, ter hkrati pesem , postavlja niz trenutkov. Pesnik, ki mu pripisujejo
vrhunec refleksivnega v slovenski poeziji , vzame jezik in pesniško govorico kot medij med nespremenljivim preteklim in
neizrekljivim prihodnjim , ki mu omogoča vztrajanje v tu in zdaj.

Deklevovih » jazov« je nešteto , tako empiričnih jazov kot lirskih subjektov. V prostoru izpraznjenosti in glasne tišine ni
trdnega, stalnega jaza , vendar so govorci prvoosebni, drugoosebni, množinski in edninski, govorijo stvari in govorijo
ljudje, govori se o ljudeh, ki jih ni mogoče pozabiti , od Heraklita Mračnega , Anaksimandra , mojstra Lao Zija do Keplerja ,

Sylvie Plath in Virginie Woolf. Človek , ki išče in razkriva svoje bitje, svoje bistvo, se oblikuje skozi jezik in njegovo
(ne )zadostnost.
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Namesto spremne besede nas ob zaključku zbirke Darwin gre v jedilnico pospremi avtorjev esej o vprašanju poezije , o

»veščini vezane besede«, ki si ga ponovno zastavlja kar avtor sam. Jezik bo zanj vedno ostajal iskanje besed, beseda pa
portal logosa, logosa kot govorice, po kateri hlepi vsak pisec in bralec. »Govorica je čuteča zavest sveta, « piše Dekleva in
ta le v poeziji izpolni svoj namen ter pridobi svoj pomen. In kako danes oživeti vsakdanjo eksistenco, da poezija preživi ?
Preko časa , pravi Dekleva. »Pesem je vedno eksistencialni odziv na svet in hkrati priziv, invokacija sveta, ki eksistenco
omogoča. Jo privede v čas. Ji da čas , da mine. «

Čas, ki ponovno išče trdna tla , se skuša uveljaviti tudi v še neobjavljenih šestih pesmih Nove poezije . Čas skuša privesti v
jezik in ga oživeti. »Je torej v smrti živ spomin življenja ?« beremo v prvi pesmi in odgovor nanjo je v tišini podan skozi
pesem Spomladi, v leski , brezpogojno pojoč ! , posvečeni Tomažu Šalamunu. »V tebi je čas odtekal od popolnosti / k
pohabljenosti / s sebe si , plast za plastjo, rezal kožo smisla / in modernizma, / naslanjal si se na tišino omame / in klical
nič. Naj bo raje nič, naj bo raje nič / kot ubožna svoboda kupovanj , menjav in prodajanj.«
Šalamun je za Deklevo tisti , ki se je dobro znašel v tišini vsega presežnega , ki je s pesmijo, tudi ko je njegov čas minil , iz
niza trenutkov ustvaril v večnost.

Skozi te trenutke , neulovljive enote , se v Novi poeziji giblje hrošček, ki se zagrize v pesem in opazuje čas, ki mineva v
poeziji. »Kdo je v tej pesmi pozabil na hroščka?«, se vpraša avtor podobno , kot se v pesmi Banalnost zla vpraša , kje je
začetek nezadostnosti. Če je danes težje opazovati in biti nemočen kot v nemoči biti udeležen , je Deklevov hrošček tisti , ki
je najbolj na udaru , tisti , ki vidi mamo z zlomljeno dušo in nerojene otroke in tisti » nekdo, ki je nekoč izkusil svobodo, se

iz nje zakotali kot pijan hrošč« , je človek. Je hrošček večji od časa? Je Deklevov hrošček čas sam? Morda pa ostaja
»obetavno bitje« , kot ga imenuje avtor, zgolj zato , ker ne prevprašuje časa v sebi, sebe v času.

Zato pa namesto tega to stori pesnik in v Lirskem subjektu združi vse, kar ga bremeni od začetka ustvarjanja: govorica,

pesem, čas in jaz. »Pesem je, nihče je ne izreka. / Sedanjost je vedno preskočena / kolebnica, / na tej samomorilski točki /
lahko govorec iz vljudnosti preide / v prvo osebo množine.« Tu in zdaj sta trenutka , ki ju ni mogoče zaobjeti. Ki ju , če se

zdi še tako protislovno, ne želimo ujeti. Naš govorec, naša govorica , išče zmerom nove poti, točke , s katerimi postaja
nekdo drug. In pesem naj ostane neizgovorjena. » Pesem nič noče, zato doseže vse, « zaključuje Dekleva. In jasno je, da bi
pesem, ki bi hotela vse, povedala nič. Zatorej pesnik in bralec v tišini zgolj zapreta knjigo.

26. 8. 2015 ob 00.21
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sreda,

26. avgusta 2015

Na spletu V kioskih Trst Gorica Alpe-Jadran Gospodarstvo Kultura Šport Fotografije Fotografije bralcev Dosjeji

sta nazaj

sreda, 26. avgusta 2015 | 00 :30

Na Ptuju danes začetek Dnevov poezije in vina
Ptuj , 26. avgusta ( STA) Na Ptuju se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in
vina. Poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj se bodo do sobote vrstili koncerti , okrogle
mize in drugi dogodki , prvič pa so letos pripravili pesniški s petimi perspektivnimi avtorji platforme
Versopolis.

Na Velikem pesniškem branju na Vrazovem trgu se bodo drevi predstavili Hester Knibbe in Jan Baeke iz Nizozemske ter
Geert van Istendael in Maud Vanhauwaert iz Belgije. Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je tudi v fokusu letošnjega
festivala.
Čez dan se bo zvrstilo več dogodkov, med drugim bo ob 18. uri v Knjižnici Ivana Potrča odprtje razstave knjig domačega
častnega gosta letošnjega festivala Milana Dekleve in pogovor s pesnikom, ob 19.30 pa se bo pričela slovesnost ob
poimenovanju Ulice Tomaža Šalamuna v središču mesta.
Tuja častna gostja letošnjih Dnevov poezije in vina je ameriška pesnica C.D. Wright. Vseh festivalskih pesniških gostov je

20 , prihajajo pa iz 15 držav, od Kostarike do Turčije , in pišejo v 16 jezikih.
Dnevi poezije in vina letos prvič potekajo kot del pesniške platforme Versopolis , ki je namenjena spodbujanju mobilnosti
evropskih pesnikov in trenutno združuje 11 evropskih pesniških festivalov.
Kot je pred nedavnim v intervjuju za STA povedal vodja festivala Aleš Šteger, je čas ozko strokovnih festivalskih srečanj
mimo, sedaj vsi iščejo čarobno povezavo različnih vsebin , ki pa morajo biti smiselno povezane. Njihov festival prinaša
poleg poezije , ki je v središču , in vina , ki je zvest spremljevalec poezije , številne druge vsebine, ki pa niso izbrane
poljubno.
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Zgodbe ulic

Ko je bil pred štirimi leti pesnik
Tomaž Šalamun častni gost na
Dnevih poezije in vina na Ptuju , mu
zagotovo ni padlo na kraj pameti ,

da se bo kdaj tisti ozek in zanemarjen prehod
z Vrazovega na Slovenski trg poimenoval po
njem. Pa je prav tu dobil prvo ulico s svojim
imenom. Zaslužni so organizatorji Dnevov
poezije in vina, zagotovo pa tudi lastnika
Muzikafeja , ki stoji na spoju Vrazovega trga
in te Šalamunove ulice in ki je postal srce in
središče poetičnega ptujskega festivala.

A vse se začne s prvim; zagotovo bo Šalamun dobil kje še
kakšno ulico ali trg. Da bi dohitel Prešerna , jih potrebuje še 45 ,

za Cankarja 43 ali Gregorčiča 39. Da mu le ptujske ne bi prehitro
preimenovali ! Ta je svoje dosedanje ime – Stara ulica – nosila
komaj od decembra 2011: torej so jo krstili še pozneje, kot je bil
Šalamun gost ptujskih pesniških večerov. Prej nekaj časa niti
imena ni imela. Pa je arhivistka Marija Hernja Masten tistega
leta pripravila obsežno študijo o poimenovanju tega komaj
slabih 90 metrov dolgega prehoda med dvema ptujskima
trgoma. In ugotovila , da so ga prvič krstili leta 1230 za Novo

uličico ( Newgasslein) ,

šest desetletij pozneje je
postala Stara ulica, v 18.
stoletju je bila Ozka ulica,

pozneje je nekaj časa
nosila ime Občinska pot.

V resnici pa je to prav
posebna » ulica«. Nima
nobene hišne številke.

Vse hiše ob njej imajo glavne vhode in zato tudi naslove na
sosednjih ulicah. Tudi Muzikafe ima vanjo le stranski vhod. Pa
vhod na dvorišče Stare steklarske delavnice je na njej , in ko so
pred slabimi štirimi leti sprejemali ptujski občinski svetniki odlok
o imenovanju te Stare ulice, so pritrjevali , da se bo v dvorane za
ljubiteljsko kulturo obnovljena steklarska delavnica za stalno
»prijavila« v tej ulici kot prva hišna številka. Ker v ulici nihče
stalno ne stanuje , tudi njeno preimenovanje ne povzroča nobenih
stroškov, treba je le plačati dve tabli z uličnim imenom in vsaka
od njih stane kakšnih 60 evrov. Ta strošek pa ptujski proračun
še zmore, zato junija letos drugi občinski svetniki , kot so ulico
imenovali pred štirimi leti , zaradi nove spremembe imena niso
imeli nobenih finančnih pomislekov. Vsebinskih pa tudi ne.

Skupaj z županom pa se niso »spomnili« , da bi si ulico ogledali
in na podlagi tega sklenili , da jo bodo do poimenovanja tudi
vsaj za silo uredili. Zdaj je zanemarjena , stene hiš so večinoma
razdrapane, omenjeni vhod na dvorišče je podprt , da se ne sesuje,

stena v bližini ograjena s plastično mrežo , da koga ne zadene kos
ometa ali opeka z razpadajoče strehe ...

Tomaž Šalamun bi tu zagotovo dobil navdih za novo pesem,

najverjetneje o razpadanju ali o odmiranju. Častilci njegovih
verzov so s predlogom za poimenovanje naredili največ, kar
so mogli. Žalostno pa je , da je občinska oblast za Šalamuna in
njegovo prvo ulico naredila precej manj, kot bi morala.
franc.milosic@ delo.si

Predlagatelji imena
so naredili največ, kar
so mogli, občinska
oblast precej manj,
kot bi morala.

Franc Milošič
o Šalamunovi

ptujski ulici

Ptujske začimbe
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Tomaž Šalamun na Ptuju, drugi pa ...
»Kulturne« ulice Poimenovanje mestnih ulic po kulturnikih se zdi še najmanj sporno in pravzaprav kar pogosto

Zdenko Matoz

V obrazložitvi so meddrugim zapisali

, da je bil »Šalamun osebno in
družinsko tesno navezan na Ptuj.
Njegova družina po očetovi strani
izvira iz Ptuja , tu sta Šalamunova
družinska hiša in grob. Obenem je
s številnimi nastopi in drugim literarnim

udejstvovanjem na Ptuju
od sredine šestdesetih let zaznamoval

generacije ptujskih ustvarjalcev.

Bil je osrednji gost festivala
Dnevi poezije in vina, ki poteka na
Vrazovem trgu , na katerega ulica
meji. Obenem spada ta predel mesta

v območje, ki je bilo v preteklosti
judovsko naseljeno , Šalamunovi

predniki pa so bili delno tudi judovskega

porekla. « Šalamunova ulica
je sicer ozka , promet ni dovoljen,

na njej ni nobene hišne številke in
prav tako ne vhoda v katero izmed
hiš. Na občini se o prenovi govori
že dolgo , saj povezuje dva trga , Slovenskega

in Vrazovega, in je zato
precej oblegana.

Običajno je poimenovanje ulic
naših mest in krajev po kulturnikih

še najmanj sporno. Ob osamosvojitvi

Slovenije so mnoge ulice iz
čet in brigad ter različnih partizanskih

imen dobile kulturna.

Tudi družine kulturnikov
Ulico se običajno poimenuje po
domačinih , ki so živeli ali delovali
v tej občini , ali pa so izjemne kulturne

osebnosti nacionalnega pomena.

Tako so v Kranju, denimo ,

leta 2008 imenovali tri nove ulice,

Mestni svet mestne občine Ptuj
je 22. junija preimenoval Staro
ulico v Ulico Tomaža Šalamuna.
Pobudo za poimenovanje so
na četrtno skupnost naslovili

Založba Beletrina , Društvo
slovenskih pisateljev in mednarodni

pesniški festival Dnevi
poe zije in vina. Med drugim

tudi zato, ker »Šalamun Ptuj
omenja in tematizira v številnih

pesmih «.
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in sicer Cesto Rudija Šeliga (pisatelj
, dramatik, esejist , 1935–2004 ) ,

Cesto Boštjana Hladnika (filmski
in gledališki režiser, 1929–2006 )
in Ulico Angelce Hlebce (igralka,

1922 –2005) . Vsi kulturni delavci
so bili eminentni Kranjčani. V zadnjih

25 letih sta bili v Novi Gorici
poimenovani dve ulici , in sicer Ulica

Zorka Jelinčiča (slovenski narodni

delavec in organizator , 1900–
1965 ) in Ulica Šantlovih. Slednja
je leta 2010 ime dobila po družini
kulturnih ustvarjalcev Šantl , ki je
bila predvsem slikarska družina
in tudi širše kulturnoin narodnoprebudno

dejavna.
Seveda pa je največ ulic po osamosvojitvi

poimenovanih po kulturnikih

v mestni občini Ljubljana,

in sicer kar sedeminštirideset ; od
Maroltove ulice (France Marolt ,

1891–1951 , slovenski folklorist in
zborovodja) , Jakopičeve ulice (Rihard

Jakopič , 1869 –1943 , slovenski
slikar ), Černigojeve ulice (Avgust
Černigoj , 1898– 1985, slikar in grafik

), Čapove ulice (František Čap,

1913–1972 , filmski režiser ), Božičeve

ulice (Peter Božič , 1932–2009,

slovenski pisatelj in dramatik),
Lorenzove ceste ( Primož Lorenz,

1942–2007, slovenski pianist in
pedagog) , Ježkove ulice (Frane
Milčinski Ježek , 1914 –1988 , slovenski

satirik, mladinski pisatelj ,
igralec, režiser, humorist in komik ,

pesnik in šansonjer ) , Smrekarjeve
ulice (Hinko Smrekar , 1883 –1942,

slovenski slikar , risar , grafik in

Ulica na Ptuju, poimenovana po Tomažu Šalamunu , ki vodi do » vina in poezije« . Foto Tadej Regent
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ilustrator) do Ulice gledališča BTC
(po gledališču v tej ulici).
V mestni občini Celje so ob

množičnem preimenovanju 2. julija

1993 Trg svobode preimenovali
v Trg Celjskih knezov , Tomšičev
trg v Glavni trg , Trg V. kongresa
pa so priključili Prešernovi ulici.
Zidanškovo ulico so preimenovali
v Gosposko , Čuprijsko v Razlagovo
ulico (Radoslav Razlag, 1826–1880,

pesnik, pisatelj , politik) , Titov trg je
postal Krekov trg ( Janez Evangelist
Krek, 1865–1917, teolog , profesor,
borec za gospodarsko in politično
neodvisnost Slovencev) , Šlandrov
trg je postal Gledališki trg , Ulica 29.
novembra je postala Kosovelova
ulica (Srečko Kosovel , 1904–1926,

slovenski pesnik ) , del pa Brodarjeva
ulica (Srečko Brodar, 1893–1987,

naravoslovec, arheolog ) . Še dve
partizanski ulici sta izgubili bitko,

in sicer je Ulica Moše Pijada postala

Stritarjeva ulica (Josip Stritar,

1836–1923, književnik, narodni
buditelj) , Ulica VIII. črnogorske
brigade pa Stara Dečkova cesta
(Ivan Dečko, 1859–1908, pravnik,

politik, soustvarjalec Južnoštajerske
posojilnice ). Očitno pa so Celjani

pogrešali svoj Trg svobode in
so zato 24. junija 2003 del Gledališkega

trga preimenovali v Trg svobode

, ki je 1. oktobra 2007 postal
Park svobode.

Dolenjska: šestindvajset ulic
Kar šestindvajset kulturniških ulic
je dobila občina Novo mesto, od
Aškerčeve ulice , poimenovane po
pesniku , do Finžgarjeve ulice, poimenovane

po pisatelju, Jakčeve
ulice po slikarju in grafiku, Julijino
sprehajališče po Prešernovi muzi ,

Krallovo ulico po zgodovinarju in
bibliotekarju, Nahtigalovo ulico po
jezikoslovcu in akademiku , Školovo

ulico po frančiškanu , misijonarju
, pisatelju in skladatelju, Ulico

Pie in Pina Mlakarjapo baletnikih ,

do Vorančeve ulice po pisatelju ,

esejistu in politiku.
Večinoma so ulice in trgi po

slovenskih mestih in krajih dobili
imena po kulturnikih ob nastanku
prve Jugoslavije in še več po drugi
svetovni vojni. Ker so sloviti domači

kulturni ustvarjalci le redko
ostali brez svoje ulice, je tovrstnega
poimenovanja zadnje čase nekoliko

manj. V nekaterih občinah po
osamosvojitvi niso preimenovali
nobene ulice (Jesenice, Ravne na
Koroškem) ali pa nobene niso poimenovali

po kulturniku (Koper) .

Černigojeva ulica v Ljubljani Foto Leon Vidic
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26.8.2015 Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DELOSKOP Žanr:

Površina/Trajanje: 114,30 Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Razstave
Ljubljana
Galerija DLUL
19.00

Aleksander Jankovič Potočnik – Zemljo-vidi. Razstava ilustracij in
ilustriranih zemljevidov. ( Do 6. 9. )

Kapsula
19.00

Leon Zuodar – 141 % . Razstava je nastala kot rezultat slikarjevega
tehničnega, ekperimentalno zastavljenega projekta, ki ga je spodbudilo
umetnikovo zanimanje za manipulacijo podobe s pomočjo povečave.
Odprtjebo pospremil izid treh novih knjig umetnika – ob avtorjevi še
knjig Zorana Pungerčarja in Petre Varl. Likovna razstava. ( Do 1. 10. )

Maribor
Galerija RRRudolf
18.00

Bogdan Čobal – Opuščene brazde. Slikar, grafik in likovni pedagog
bo razstavil najnovejši ciklus akrilnih slik na platnu z etnografsko
motiviko. Likovna razstava. ( Do 15. 9. )

Ptuj
Stara steklarska
delavnica
24.00

Besede kot barve, barve kot besede – Na osrednji razstavi festivala
Dnevi poezije in vina se bodo predstavili avtorji , ki pri ustvarjanju
prepletajo besedo in likovno govorico. Na ogled bo izbor besedil in
manifestov likovnih in literarnih ustvarjalcev , od umetnikov slovenske
avantgarde do sodobnihustvarjalcev : Maje Burja , Avgusta Černigoja,

Primoža Čučnika , Gregorja Podlogarja, Žiga Kariža , Matjaža Hanžka ,

AndrejaHočevarja , Jaka Železnikarja , Alenke Pirman, Srečka Kosovela ,

Antona Podbevška , Zorana Srdića Janežiča, Valérie Wolf Gang. Likovna
razstava. ( Do 29. 8. )

Velenje
Pred Centrom
Nova
17.00

Pocestnica – » ready-made« galerija na prostem – Avtorstvo in produkcija
: Kolektiv Ljud , Velenje , 2015. Interaktivna ulična razstava gledalce

vabi na odkrivanje » ready-made « umetniških del , ki se lahko skrivajo
za vsakim vogalom mesta. Korita za rože , fasade hiš , prometne znake
in podobne objekte s preimenovanjem in pripisovanjem avtorstva
ter umetniških konceptov spreminja v umetniške objekte znanih in
neznanih, resničnih in izmišljenih umetnikov. V igrivemduhu Marcela
Duchampa je Pocestnica poskus transformacije vsakodnevnega z močjo
domišljije. Galerijo na prostem , ki bo na ogled štiriindvajset ur dnevno,

bodo odprli danes ob 17.00 , ko bo na interaktivnem vodenem ogledu
galerijski » kustos « s svojo hostesniško ekipo v galerijskozbirko vključil
tudi nepričakovane » performanse« nič hudega slutečih mimoidočih.
( Do 29. 8. ) . 18. Festival mladih kultur Kunigunda ( 21. –29. 8. ) .

274

Razstave

NAPOVEDNIK

Delo

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f8f84b93-63d5-4fc4-85f3-1092ebcfa3b41545454427


26.8.2015 Stran/Termin: 27

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: SCENA Žanr:

Površina/Trajanje: 344,27 Naklada: 46.260,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Vizualna poezija na razstavi
razstava. Besede kot barve, barve kot besede.
Ptuj. Stara steklarska delavnica. Ob polnoči.
Studio 6 v okviru festivala Dnevi poezije

in vina 2015 pripravlja dva dogodka,

ki raziskujeta odnos med likovnim

in besednim umetniškim
izrazom ter ju je mogoče umestiti
med raziskovalne projekte, ki presegajo

meje ene same umetniške zvrsti.
Že v ponedeljek so pripravili dokumentarno

predstavitev pesniškega in
likovnega projekta Oda na manhatnski

aveniji (Čučnik, Podlogar, Kariž),
danes pa bodo v ptujski Stari steklarski

delavnici odprli osrednjo razstavo
Besede kot barve, barve kot besede.
Kot so povedali organizatoiji, bodo
na razstavi sodelovali avtorji, ki so na
eni strani v besedi iskali likovno vrednost

ali na drugi strani prostor za besede

na platnu. Razstava bo v treh
zaokroženih sklopih ponudila izbor
citatov iz manifestov likovnih in literarnih

ustvarjalcev, ki bodo obiskovalce

iniciacijsko popeljali skozi zgo¬

dovino eksperimentiranja s podobo
in besedo.

Po besedah Dušana Dovča je razstava,

ki je nastala v okviru Zavoda za
sodobno umetnost SCCA - Ljubljana:
»Je že tretja po vrsti, s katero raziskujemo

razmerja med likovno in literarno

ustvarjalnostjo. Tokrat se je tehtnica

nagnila na stran literatov in
pesnikov. Pri izboru del so nas vodili
še prostor Stare steklarske delavnice s

svojo zgodovinsko patino, formalna
in vsebinska podobnost umetniških
del in ne nazadnje možnost pridobivanja

in rekonstruiranja gradiva, ki je
večkrat težko dostopno ah izgubljeno.

Ob tem je poudaril, da razstava
ni retrospektivna, ampak jo najbolje
označuje asociativni način kuriranja,
ki razkriva povezave med literarnim
in likovnim v obdobju od sredine 20.
let prejšnjega stoletja, ko so nastala
prva dela na razstavi, do danes. x nr

U&tia ladja

»Krvavi kardinal41

Elitni
objekt

CrienJ

v Mkataktot driaT. h, za
Beo*ra<t 35. iPROSTOR

rut mm tHUlttOSt,
evolucijaP" adeata CSR.
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o
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26.8.2015 Stran/Termin: 27

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: SCENA Žanr:

Površina/Trajanje: 181,03 Naklada: 46.260,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

DRUGO
Uživancija pri Valentinu
Knjižnica pod krošnjami.
Ljubljana.
Vodnikova domačija. Med 10. in 18. uro.
Prijetna domačija je kraj, kjer se je rodil in
shodil naš prvi. marsikaj Valentin
Vodnik. Gospod je bil pesnik, jezikoslovec,
urednik časopisa, avtor kuharice, ugank ter
še in še. Domačija se je letos spremenila v
hišo pisanja, branja in pripovedovanja, ena

njenih ključnih znamenitosti pa bo odslej
tudi stalna postavitev Knjižnice pod
krošnjami.

Tovarna,
v kateri namesto strojev hrumijo besede
Knjižnica pod krošnjami.
Ljubljana. KC Tobačna. Med 11. in 17. uro.

Tobačna 001 je kulturni center z
razstaviščem, muzejsko zbirko in
stanovanjem za umetniško rezidenco. Prvi
prenovljeni objekt znotraj kompleksa stare
Tobačne v Ljubljani je novo žarišče likovne
in kulturne dejavnosti.

Pojmo v dežju
Letni kino na Kongresnem trgu.
Ljubljana. Kongresni trg. Ob 21. uri.
Režija Gene Kelly (ZDA, 1952). Eno najbolj
priljubljenih del klasičnega Hollywooda in
muzikal, ki je postal sinonim tega žanra,
nam duhovito predstavi Hollywood v
obdobju, ko se je poslavljal nemi film,
zvočni pa seje zmagoslavno uveljavljal.
Pojmo v dežju pripada sloviti liniji
nesmrtnih klasik čudovito nasičenih barv,
posnetih v veličastnem tehnikolorju.

Ljubezen
Film.
Ljubljana. Kinodvor. Ob 21. uri.
Režija Gaspar Noe (Francija, 2015). Prvak
novega francoskega ekstremizma se v
polnočni kontroverzi, ki je burila duhove
letošnjega Cannesa, loteva prekletstva, ki
visi nad filmskim prikazom eksplicitne
spolnosti. Ljubezen upodablja čustva
ljubezni skozi čutnost spolnosti, tako kot jo
doživljamo: v 3D. Mlajšim od 15 let ogled
filma prepovedan. Ogled odsvetujejo tudi
osebam, mlajšim od 18 tet.

Dnevi poezije in vina
Festival poezije.
Ptuj. Različne lokacije.
Med 26. in 29. avgustom.
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden
avgusta Ptuj zavili v verze. Tokrat prvič kot

del pesniške platforme Versopolis, stičišča
enajstih pomembnih evropskih pesniških
festivalov, ki spodbuja mobilnost
perspektivnih evropskih pesnikov iz
različnih držav, veča število njihovih
prevedenih del in dostopnost poezije na
splošno ter vključuje novo in že obstoječe
občinstvo v kreativni proces.
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26.8.2015 Stran/Termin: 15

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA- PODLISTEK Žanr:

Površina/Trajanje: 324,10 Naklada: 29.500,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Kulturni festivali ob koncu poletja
Dnevi poezije in vina na Ptuju - Dnevi poezije in vina

bodo tudi letos zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze.

Osrednje dogajanje bo med 26. in 29. avgustom potekalo na
Ptuju. Letos bo v središču sodobna poezija v nizozemščini.
Častna gosta festivala bosta pesnik Milan Dekleva in ameriška

pesnica C. D. VVright.
Na Ptuju bodo poleg

nenadomestljivih
velikih večernih

pesniških branj in
koncertov, okroglih
miz in drugega programa

prvič pripravili
tudi sklop dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji

platforme Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej
še neodkritih ptujskih kotičkih. Vseh pesniških gostov na
festivalu je letos 20, prihajajo pa iz petnajstih držav, od Kostarike

do Turčije, in pišejo v šestnajstih jezikih.
Dnevi poezije in vina letos še bolj širijo svoj program na

vizualno področje in bodo ponudili kar šest razstav. Vinski
program pod okriljem vinskega publicista Jožeta Rozmana
in Staše Cafuta Trček se bo letos nadaljeval s Hudimi

pokušinami!

in vinskim oltarjem na Vrazovem trgu.
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26.8.2015 Kmečki glas Stran/Termin: 15

SLOVENIJA

278

Festival Sanje v Medani- V Medani bo
med 27. in 29. avgustom
potekal 6. festival Sanje
v Medani. Raznovrstni
program bo v zadnjih
avgustovskih dneh

ponudilo

tudi Šmartno -
pravljična vas, na Vipolžah

pa bo potekal Forum Sanje. Festival Sanje v Medani bo
v četrtek, 27. avgusta, na gradu Dobrovo odprl večer s pesniki

Ivom Svetino, Veroniko Dintinjana, Tmo Kozin in Rokom

Vilčnikom. Petkov večer bo združil pesniške glasove
Marka Tomaša, Miklavža Komelja, Simone Kopinšek in Janeza

Ramoveša, za glasbeni del programa pa bodo poskrbeli
Drajnarjuva vampa ter Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove

grape. V soboto bo na gradu Dobrovo občinstvo navduševala

Svetlana Makarovič, tokrat s šansoni.
Festival Šmartno - pravljična vas bo potekal od 26. do

29. avgusta. Med drugim bo ponudil ulično papirnato
predstavo Totem Teatra Papelito, pripovedovalski večer za
otroke s Koprivčevo, koncert Bojana Drobeža in predstavo
Lutkovnega gledališča Ljubljana Ti loviš. Prvič so na festivalu

pripravili tudi Potep s Sanjami po Brdih in okolici.

Festival Vilenica - Na
30. mednarodnem literarnem

festivalu Vilenica bo
nagrado Vilenica 2015
prejel češki pisatelj, prozaist,

esejist in novinar
Jachym Topol. Jubilejne
Vilenice, katere tema bo

Odzven prostora, se bo udeležilo okrog 25 avtorjev z vsega
sveta. Avtor v središču bo pesnik, pisatelj in dramatik Milan

Jesih, v ospredju pa bo književnost Indije.
Festival bo na Krasu in v Ljubljani potekal od 1. do 6.

septembra, poudarek festivala je na druženju s priznanimi
avtorji in spoznavanje v Sloveniji manj znanih pisateljskih
imen. STA
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26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, DNEVI POEZIJE IN VINA

Registriraj ali prijavi se

Iskanje brez piškotkov ni možno

DAMJANA KOLAR

26. 8. 2015

Deli !

KULTURA

Poezija in vino na Ptuju

Na Ptuju bo od 26. do 29. avgusta potekala
devetnajsta izdaja festivala Dnevi poezije in vina, ki
ga bo obiskalo dvajset pesniških gostov iz petnajstih
držav. Festival je tokrat prvič del pesniške platforme
Versopolis , stičišča enajstih pomembnih evropskih
pesniških festivalov , ki spodbuja mobilnost
perspektivnih evropskih pesnikov iz različnih držav ,

veča število njihovih prevedenih del in dostopnost
poezije na splošno ter vključuje že obstoječe in novo
občinstvo v kreativni proces. Otvoritev festivala bo
letos še posebej slovesna , saj bodo ulico ob glavnem
prizorišču preimenovali v Ulico Tomaža Šalamuna ,

v spomin na nedavno preminulega velikana
slovenske poezije.

Festival , ki se je s štiridnevno nizozemsko-slovensko
prevajalsko delavnico začel v soboto , 22. avgusta, bo
tudi letos postregel s pestrim dogajanjem. Na
osrednjem prizorišču poleg velikih večernih
pesniških branj in koncertov , okroglih miz in
drugega programa, prvič pripravljajo tudi sklop
dogodkov s petimi perspektivnimi avtorji platforme
Versopolis in več novih zasebnih branj na doslej še

neodkritih zasebnih lokacijah na Ptuju.

V fokusu bo sodobna poezija v nizozemskem jeziku,

ki jo bodo na festivalu in prevajalski delavnici
predtem zastopali štirje pesniki iz Belgije in
Nizozemske, letošnja častna gosta pa bosta Milan
Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright , ki ji bodo
ob tej priložnosti izdali prvo pesniško zbirko v

slovenskem jeziku. Kot odmev lanskega švedskega

Avgust Černigoj-Chirico
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Poezija in vino na Ptuju

SPLETNI ČLANEK

http://www.mladina.si/168948/poezija-in-vino-na-ptuju/
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26.8.2015 www.mladina.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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Za prikaz dodatnih storitev
potrebujete piškotke.

Za prikaz dodatnih storitev
potrebujete piškotke.

O

Podjetje | Uredništvo

Oglaševanje

Trgovina

Naroči Mladino | spletno Mladino

Arhiv

Global

Monitor

Zakladnica zdravja

Kultura

Knjiga
Film
Plošča
TV

Portret
Hudo
Ulica

Kupi Mladino | Arhiv

SVET

Grška apokalipsa

KOMENTAR

Spomini, ki družijo ,

spomini , ki ločujejo

EKONOMIJA

( Ne)zaželena
dokapitalizacija

DRUŽBA

Srna Mandič

fokusa bo izšla tudi antologija sodobne švedske
poezije in dvojezične knjižice s poezijo vseh
festivalskih pesniških gostov.

Vinski program bo tudi letos postregel s Hudimi
pokušnjami! in vinskim oltarjem na Vrazovem trgu,
novost pa bo Huda pokušnja !, ki vas bo popeljala po
skritih poteh ptujskega podzemlja. Pestro bo tudi
dogajanje na likovnem področju , kjer se bo v okviru
festivala zgodilo kar nekaj razstav, osrednja med
njimi pa bo razstavaBesede kot barve , barve kot
besede, ki jo pripravlja SCCA Ljubljana. Na razstavi
se bodo predstavili avtorji , ki so na eni strani v besedi
iskali ( in še iščejo ) likovno vrednost in na drugi
strani prostor za besede na platnu. Razstava bo
ponudila izbor tekstov in manifestov likovnih in
literarnih ustvarjalcev; predstavila bo umetnike
slovenske avantgarde , ki so referenčni tako za

slovensko likovno kot za literarno ustvarjalnost ;
sklenjena pa bo z umetniškimi deli sodobnih
ustvarjalcev.

Deli !
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26.8.2015 Stran/Termin: 07:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DRUGA JUTRANJA KRONIKA Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:20 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

NINA TREBOVC: S kulturo in jezikom, kot pravi današnji ugledni slavljenec, v teh dneh
dihajo tudi na Ptuju, kjer se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in
vina. Poleg večernih pesniških branj se bodo do sobote vrstili koncerti, okrogle mize in drugi
dogodki. Ponudba je torej raznovrstna
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Na Ptuju se začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina
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26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

SI ENeClip LIVE Kontakt 02 250 40 10

NAŠE STORITVE PODPORA NOVICE DOGODKI O NAS PRIJAVITE SE

Domov / Novice

Novice

26

Avg

Nazaj na novice

DNEVI POEZIJE IN VINA 2015
26.08.2015 Beletrina Kultura 0 Komentarjev

Foto: /

DNEVI POEZIJE IN VINA 2015

22. – 25. 8. 2015 Večeri pred Dnevi (Šentvid na Glini , Kog, Krško, Ljubljana , Maribor , Radovljica,

Selce, Potrna ( AT) , Veličane, Volče)

26. – 29. 8. 2015 PTUJ, Varaždin ( HR)

Spoštovani,

Prijazno vas vabimo na otvoritveni dan festivala Dnevi poezije in vina 2015 , ki se danes začenja

na Ptuju in vas obveščamo o pestrem dogajanju jutrišnjega dne. Celoten program festivala si

lahko ogledate tukaj.

SREDA, 26. avgust

PTUJ

15 :00 Hotel Mitra

POEZIJA NIZAV

Fokus 2015JAN BAEKE ( NL ) , HESTER KNIBBE (NL ) , MAUD VANHAUWAERT ( BE) , GEERT VAN

ISTENDAEL (BE) Vodi: Veronika DintinjanaPogovor o tokovih v sodobni poeziji v nizozemskem

jezikuV sodelovanju s Hotelom Mitra

17 :00 HUDA POKUS NJA!

Vinar: BOJAN KOBAL, Ptujska klet

Pesnis ki gost : MARJAN STROJAN ( SI )Vodita: Joze Rozman, Stas a Cafuta Trcek

Degustacija vin in pesnisko branje

Kategorije

Ovitke za Samsung Galaxy

Alpha oblikovala Nina

Šušnjara...

Ozelenitev , ki je in bo

navduševala obiskovalce
in mimoido ...

ASUS prejel sedem nagrad
2015 CES Innovation
Award...

Splošno

Gospodarstvo

Kultura

Šport

Avtomobilizem

Tehnologija

Politika

Zdravstvo

Izobraževanje

Finance

Moda

Družabno

Top novice

Iskanje...

Iskanje...
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DNEVI POEZIJE IN VINA 2015

Beletrina

SPLETNI ČLANEK
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Gostitelj : Ptujska klet

Zbirno mesto : domKULTure muziKafe ob 16.45Stevilo mest je omejeno, potrebna je predhodna

prijava na info@ poezijainvino.org

18 :00 Knjiznica Ivana Potrc a Ptuj

OTVORITEV RAZSTAVE KNJIG MILANA DEKLEVE IN POGOVOR

S PESNIKOM

POETVodi : Andrej Pleterski

V sodelovanju s Knjiznico Ivana Potrca Ptuj

19 :00 Vrazov trg

DEGUSTACIJA VIN VINARJEV IZ REGIJE

19 :00 Zavod Gema ( Grajska ulica 4 , Ptuj ) VENERE / VENUSES

Otvoritev samostojne razstave in pesnis ko branje Umetnik: Rok BogatajKuratorica: Metka

Zupanic

MONICA PAVANI (IT )

19.30 Vrazov trg , Jadranska ulica in Ulica Tomaza Salamuna

Ulicna uprizoritev poezije Tomaza Salamuna – DPD Svoboda Ptuj – Teater III in Gledaliski studio
Ptuj ter vizualnozvocni performans Jaz sem voda Stanke Vauda Benc evic . Otvoritev prostorske

instalacije Dusana Fiserja Zid poezije

V sodelovanju s C etrtno skupnostjo Center Ptuj in Zvezo kulturnih drustev Ptuj

20 :30 Vrazov trg VELIKO PESNISKO BRANJE

Fokus 2015 JAN BAEKE (NL ) , HESTER KNIBBE (NL ) , MAUD VANHAUWAERT (BE) , GEERT VAN

ISTENDAEL (BE )Vodi : Ales S teger

22 :00 Stara steklarska delavnica

Izvedba: DPD Svoboda Ptuj – Teater III in Gledaliski studio Ptuj

GRENKI SADEŽI PRAVICE, PREDSTAVA PO BESEDILU MILANA JESIHA

24 :00 Stara steklarska delavnica

BESEDE KOT BARVE , BARVE KOT BESEDE

Odprtje razstave

Umetnice in umetniki: Maja Burja , Avgust Cernigoj , Primoz Cucnik & Gregor Podlogar & Ziga
Kariz, Matjaz Hanzek, Andrej Hocevar & Jaka Z eleznikar , Alenka Pirman, Srecko Kosovel , Anton
Podbevsek , Zoran Srdic Janezic, Vale rie Wolf Gang

Kuratorji : Dusan Dovc , Mihael Kelemina, Simona Zvanut Oblikovalka razstaver : Vesna Bukovec /
Svetovalka: Sasa Nabergoj

Produkcija: SCCALjubljana, vec: http ://www.scca ljubljana.si/s6.htm# 2015

V sodelovanju z Zvezo kulturnih drustev Ptuj

MARIBOR

‘ NEW YORKER Athletics ’ že

drugič na policah trgovin...

Prenosnik ASUS N551JQ s

kamero Intel RealSense 3D
Camera...
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20 :00 Piramida Maribor OLGA HAPEJEVA / VOLHA HAPEYEVA (BLR) Pesnisko branje in

degustacija vin

V sodelovanju z Zdruz enjem vinarjev Piramide

CETRTEK, 27. avgust

PTUJ

10 :00 ZASEBNO BRANJE

Sodelujejo : mladi ptujski pesniki Gostitelj : OZARA Slovenija – Enota PtujZbirno mesto:

domKULTure muziKafe ob 9.45

S tevilo mest je omejeno, potrebna je predhodna prijava , vec na str. 36 , rezervacije na

info@poezijainvino.org

11 :00 domKULTure muziKafe ICORN – ZATOC IS CE BESED / ICORN – SAFE HAVEN FOR WORDS

Sodelujejo : Girma Fantaye, Geert van Istendael

Vodi: Katja PeratPogovor

14 :00 domKULTure muziKafe TVOJ GLAS JE MOJ / YOUR VOICE IS MINE

Sodelujejo : Per Bergstrom , Mita Gustincic Pahor, Iva KlemencicVodi : Irena SmodisPredstavitev

antologije sodobne svedske poezije ( fokus Dnevov poezije in vina 2014)

15 :30ZASEBNO BRANJE / PRIVATE READING

MARY JO BANG ( US )Vodi : Katja PeratGostitelj: TurinoviZbirno mesto: domKULTure muziKafe ob

15.15 S tevilo mest je omejeno, rezervacije na info@poezijeinvino.org

17 :00 HUDA POKUS NJA! / WICKED TASTING!

Vinar: BOSTJAN PROTNER , Hisa Joannes Protner

Pesnis ka gostja : C. D. WRIGHT ( US )Vodita : Joze Rozman , Stasa Cafuta Trc ek

Degustacija vin in pesnisko branje

Gostiteljica: Branka Bezeljak

Zbirno mesto : domKULTure muziKafe ob 16.45 S tevilo mest je omejeno, potrebna je

predhodna prijava , rezervacije na info@ poezijainvino.com

18 :30 ZASEBNO BRANJE / PRIVATE READING

PA R HANSSON ( SE)Moderator : Iva KlemencicGostitelj : Lidija AlicZbirno mesto: domKULTure
muziKafe ob 18.15 S tevilo mest je omejeno , potrebna je predhodna prijava, rezervacije na

info@poezijainvino.org

19 :00 Vrazov trg

19 :00 Romanski palacij Ptujskega gradu

VITEZI IN PESNIKI / KNIGHTS AND POETS

Otvoritev razstave

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormoz

20 :30 Vrazov trg
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NazajNazaj

VELIKO PESNISKO BRANJE / GRANDPOETRY READING

MARY JO BANG (US ) , PATRICIA GOODRICH ( US) , OLGA HAPEJEVA / VOLHA HAPEYEVA (BLR) , LUIS

CHAVES (CR ) , MILAN DEKLEVA (SI ) Vodi: Anja Kovac

KONCERT / CONCERT : Igor Leonardi in Ana Vipotnik

MARIBOR , 27. 8.

20 :00 Piramida Maribor

AZAD ZIYA EREN ( TR )Pesnis ko branje in degustacija vin

V sodelovanju z Zdruz enjem vinarjev Piramide

* ***

eloten program festivala si lahko ogledate tukaj.

Uradna stran festivala : www.stihoteka.com.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

* ***

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni !

O nas
Nismo edini , smo pa edinstveni. Kakovost , hiter odziv in natančnost so vodila pri našem delu.

Najsodobnejši programi , kreativne rešitve in timsko delo nam omogočajo , da smo vedno med prvimi.

Preberite več...

Kontaktirajte nas
02 250 40 10

press@ pressclip.si

Sledite nam

© Press Clipping 2014, Vse pravice pridržane Pravni pouk Kontakt
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Danes se ne Ptuju, evropski prestolnici poezije, pričenja 19. Festival Dnevi poezije in vina P
tuj 2015. Gostili bodo številne pesnike iz tujine in domovine. Ob 15. uri bo v hotelu Mitra
Poezija nižav, pogovor o tokovih v sodobni poeziji v nizozemskem jeziku. Ob 17.00 bo v
Ptujski kleti Huda pokušnja, degustacija vin in pesniško branje z vinarjem Bojanom Kobalom
in pesnikom Marjanom Strojanom. V ptujski knjižnici Ivana Potrča bo ob 18. uri odprtje
razstave knjig Milana Dekleve in pogovor s pesnikom.
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Danes se ne Ptuju pričenja 19. Festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015

/

POROČILO

Radio Ptuj
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Košarica

Novice Moj računIšči po Novicah Napredno iskanje

Novice

Aktualno

Arhiv

Novo v knjigarni

Polje
24 , 90 €

Novica

Sreda , 26.08.2015

Dnevi poezije in vina 2015, četrtek
Datum dogodka : četrtek , 27.08.2015

C ETRTEK, 27. avgust

PTUJ

10: 00 ZASEBNO BRANJE
Sodelujejo : mladi ptujski pesniki Gostitelj : OZARA Slovenija – Enota
PtujZbirno mesto : domKULTure muziKafe ob 9.45
Stevilo mest je omejeno, potrebna je predhodna prijava , vec na str.
36 , rezervacije na info@ poezijainvino.org

11: 00 domKULTure muziKafe ICORN – ZATOC IS C E BESED / ICORN – SAFE HAVEN FOR WORDS
Sodelujejo: Girma Fantaye , Geert van Istendael
Vodi: Katja PeratPogovor

14: 00 domKULTure muziKafe TVOJ GLAS JE MOJ / YOUR VOICE IS MINE
Sodelujejo : Per Bergstro m, Mita Gustinc ic Pahor , Iva Klemencic Vodi : Irena SmodisPredstavitev antologije
sodobne s vedske poezije ( fokus Dnevov poezije in vina 2014)

15: 30ZASEBNO BRANJE / PRIVATE READING
MARY JO BANG (US ) Vodi: Katja PeratGostitelj: TurinoviZbirno mesto: domKULTure muziKafe ob
15.15 Stevilo mest je omejeno, rezervacije na info@ poezijeinvino.org

17: 00 HUDA POKUS NJA ! / WICKED TASTING!

Vinar : BOS TJAN PROTNER , His a Joannes Protner
Pesniska gostja : C. D. WRIGHT ( US ) Vodita: Joz e Rozman , Stas a Cafuta Trc ek
Degustacija vin in pesnisko branje
Gostiteljica : Branka Bezeljak
Zbirno mesto : domKULTure muziKafe ob 16.45 S tevilo mest je omejeno, potrebna je predhodna prijava,

rezervacije na info@ poezijainvino.com

18: 30 ZASEBNO BRANJE / PRIVATE READING
PA R HANSSON ( SE )Moderator : Iva Klemenc icGostitelj : Lidija Alic Zbirno mesto: domKULTure muziKafe ob
18.15 Stevilo mest je omejeno, potrebna je predhodna prijava, rezervacije na info@ poezijainvino.org

19: 00 Vrazov trg
19 : 00 Romanski palacij Ptujskega gradu
VITEZI IN PESNIKI / KNIGHTS AND POETS
Otvoritev razstave
V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormoz

20: 30 Vrazov trg
VELIKO PESNISKO BRANJE / GRAND POETRY READING
MARY JO BANG (US) , PATRICIA GOODRICH (US ) , OLGA HAPEJEVA / VOLHA HAPEYEVA (BLR ) , LUIS
CHAVES ( CR) , MILAN DEKLEVA ( SI ) Vodi: Anja Kovac
KONCERT / CONCERT: Igor Leonardi in Ana Vipotnik

MARIBOR , 27. 8.
20 :00 Piramida Maribor
AZAD ZIYA EREN ( TR ) Pesnisko branje in degustacija vin
V sodelovanju z Zdruzenjem vinarjev Piramide

Košarica knjigarne

V košarici ni knjig.

Prednaročila

Požgani možgani
26 , 90 € 21,90 €

Najbolje prodajano

1. Paleorecept
2. Ultrablues
3. Mastna laž

4. Delaj , teci , živi

5. Civilizacija

Poletno branje

Informacije o knjigarni

Dostava, vracilo
Zasebnost
Pogoji uporabe
Kontaktni obrazec

Snežak
Jo Nesbø

November je in v Oslu je
zapadel prvi.. več >

Leopard
Jo Nesbø

V tem naelektrenem
nadaljevanju.. več >

Hirošima

John Hersey

Hirošima Pulitzerjevega..
več>

Knjigarna Katalog vseh knjig Avtorji / Založbe Revija Novice Založba UMco O nas
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Poimenovanje mestnih ulic po kulturnikih se zdi še najmanj sporno in pravzaprav kar
pogosto. Mestni svet mestne občine- Ptuj je 22. junija preimenoval Staro- ulico v Ulico
Tomaža Šalamuna.- Pobudo za poimenovanje so na četrtno skupnost naslovili Založba Bel
etrina, Društvo slovenskih pisateljev in mednarodni pesniški festival Dnevi poe-zije in vina.
Med drugim tudi zato, ker 'Šalamun Ptuj -omenja in tematizira v številnih pesmih'. V
obrazložitvi so med drugim zapisali, da je bil 'Šalamun osebno in družinsko tesno navezan
na Ptuj. Njegova družina po očetovi strani izvira iz Ptuja, tu sta Šalamunova družinska hiša
in grob. Obenem je s številnimi nastopi in drugim literarnim udejstvovanjem na Ptuju od
sredine šestdesetih let zaznamoval generacije ptujskih ustvarjalcev. Bil je osrednji gost
festivala Dnevi poezije in vina, ki poteka na Vrazovem trgu, na katerega ulica- meji.
Obenem spada ta predel mesta v območje, ki je bilo v preteklosti judovsko naseljeno,
Šalamunovi predniki pa so bili delno tudi judovskega porekla.' Šalamunova ulica je sicer
ozka, promet ni dovoljen, na njej ni nobene hišne številke in prav tako ne vhoda v katero
izmed hiš. Na občini se o prenovi govori že dolgo, saj povezuje dva trga, Slovenskega in
Vrazovega, in je zato precej oblegana. Običajno je poimenovanje ulic naših mest in krajev
po kulturnikih še najmanj sporno. Ob osamosvojitvi Slovenije so mnoge ulice iz čet in brigad
ter različnih partizanskih imen dobile kulturna. Tudi družine kulturnikov Ulico se običajno
poimenuje po domačinih, ki so živeli ali delovali v tej občini, ali pa so izjemne kulturne
osebnosti nacionalnega pomena. Tako so v Kranju, denimo, leta 2008 imenovali tri nove
ulice, in sicer Cesto Rudija Šeliga (pisatelj, dramatik, esejist, 1935-2004), Cesto Boštjana
Hladnika (filmski in gledališki režiser, 1929-2006) in Ulico Angelce Hlebce (igralka,
1922-2005). Vsi kulturni delavci so bili eminentni Kranjčani. V zadnjih 25 letih sta bili v Novi
Gorici poimenovani dve ulici, in sicer Ulica Zorka Jelinčiča (slovenski narodni delavec in
organizator, 1900-1965) in Ulica Šantlovih. Slednja je leta 2010 ime dobila po družini
kulturnih ustvarjalcev Šantl, ki je bila predvsem slikarska družina in tudi širše kulturno- in
narodnoprebudno dejavna. Seveda pa je največ ulic po osamosvojitvi poimenovanih po
kulturnikih v mestni občini Ljubljana, in sicer kar sedeminštirideset; od Maroltove ulice
(France Marolt, 1891-1951, slovenski folklorist in zborovodja), Jakopičeve ulice (Rihard
Jakopič, 1869-1943, slovenski slikar), Černigojeve ulice (Avgust Černigoj, 1898-1985, slikar
in grafik), Čapove ulice (František Čap, 1913-1972, filmski režiser), Božičeve ulice (Peter
Božič, 1932-2009, slovenski pisatelj in dramatik), Lorenzove ceste (Primož Lorenz,
1942-2007, slovenski pianist in pedagog), Ježkove ulice (Frane Milčinski - Ježek,
1914-1988, slovenski satirik, mladinski pisatelj, igralec, režiser, humorist in komik, pesnik in
šansonjer), Smrekarjeve ulice (Hinko Smrekar, 1883-1942, slovenski slikar, risar, grafik in
ilustrator) do Ulice gledališča BTC (po gledališču v tej ulici). V mestni občini Celje so ob
množičnem preimenovanju 2. julija 1993 Trg svobode preimenovali v Trg Celjskih knezov,
Tomšičev trg v Glavni trg, Trg V. kongresa pa so priključili Prešernovi ulici. Zidanškovo ulico
so preimenovali v Gosposko, Čuprijsko v Razlagovo ulico (Radoslav Razlag, 1826-1880,
pesnik, pisatelj, politik), Titov trg je postal Krekov trg (Janez Evangelist Krek, 1865-1917,
teolog, profesor, borec za gospodarsko in politično neodvisnost Slovencev), Šlandrov trg je
postal Gledališki trg, Ulica 29. novembra je postala Kosovelova ulica (Srečko Kosovel,
1904-1926, slovenski pesnik), del pa Brodarjeva ulica (Srečko Brodar, 1893-1987,
naravoslovec, arheolog). Še dve partizanski ulici sta izgubili bitko, in sicer je Ulica Moše
Pijada postala Stritarjeva ulica (Josip Stritar, 1836-1923, književnik, narodni buditelj), Ulica
VIII. črnogorske brigade pa Stara Dečkova cesta (Ivan Dečko, 1859-1908, pravnik, politik,
soustvarjalec Južnoštajerske posojilnice). Očitno pa so Celjani pogrešali svoj Trg svobode
in so zato 24. junija 2003 del Gledališkega trga preimenovali v Trg svobode, ki je 1. oktobra
2007 postal Park svobode. Dolenjska: šestindvajset ulic Kar šestindvajset kulturniških ulic je
dobila občina Novo mesto, od Aškerčeve ulice, poimenovane po pesniku, do Finžgarjeve
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Tomaž Šalamun na Ptuju, drugi pa ...

Zdenko Matoz
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ulice, poimenovane po pisatelju, Jakčeve ulice po slikarju in grafiku, Julijino sprehajališče po
Prešernovi muzi, Krallovo ulico po zgodovinarju in bibliotekarju, Nahtigalovo ulico po jezikoslovcu
in akademiku, Školovo ulico po frančiškanu, misijonarju, pisatelju in skladatelju, Ulico Pie in Pina
Mlakarja po baletnikih, do Vorančeve ulice po pisatelju, esejistu in politiku. Večinoma so ulice in
trgi po slovenskih mestih in krajih dobili imena po kulturnikih ob nastanku prve Jugoslavije in še
več po drugi svetovni vojni. Ker so sloviti domači kulturni ustvarjalci le redko ostali brez svoje
ulice, je tovrstnega poimenovanja zadnje čase nekoliko manj. V nekaterih občinah po
osamosvojitvi niso preimenovali nobene ulice (Jesenice, Ravne na Koroškem) ali pa nobene niso
poimenovali po kulturniku (Koper).
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Knjige ( )

Ocena novice : Vaša ocena:

Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico !

Uvodni takt so osrednjemu dogajanju na Ptuju dali literarni
predvečeri v Krškem , Potrni v Avstriji , Ljubljani , Mariboru,

Radovljici , Selcah in Volčah. Foto : Matej Pušnik

Letošnja častna gosta pa bosta domači avtor Milan
Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. Foto : Boba

Sorodne novice

22. avgust 2015
Trenutki jasnine ob poeziji Liana , Göritza in
Hrastljeve

17. avgust 2015
V okviru Dnevov poezije in vina bo Ptuj dobil Ulico
Tomaža Šalamuna

Dodaj v

Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

Dnevi , ko je na Ptuju v središču
vezana beseda
V fokusu sodobna poezija v nizozemskem jeziku

26. avgust 2015 ob 16:42
Ptuj MMC RTV SLO/STA

Po tradicionalnih uvodnih literarnih večerih po
različnih slovenskih mesti se na Ptuju danes
začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov
poezije in vina. Do sobote se bo zvrstila vrsta
literarnih , glasbenih in drugih dogodkov , peterica
perspektivnih avtorjev pa bo predstavila letošnjo
novost Versopolis.

V fokusu letošnjega festivala je sodobna poezija v

nizozemskem jeziku, ki jo bodo danes na Velikem
pesniškem branju na Vrazovem trgu predstavili Hester
Knibbe in Jan Baeke iz Nizozemske ter Geert van
Istendael in Maud Vanhauwaert iz Belgije.

Z ulico Tomaža Šalamuna
Ob 18.00 bodo v Knjižnici Ivana Potrča odprli razstavo
knjig domačega častnega gosta letošnjega festivala
Milana Dekleve in pogovor s pesnikom , ob 19.30 pa
se bo pričela slovesnost ob poimenovanju Ulice
Tomaža Šalamuna v središču mesta.

Tuja častna gostja je ameriška pesnica C.D. Wright,
vsega skupaj pa na Ptuj prihaja 20 pesniških gostov iz
15 držav, od Kostarike do Turčije, in pišejo v 16 jezikih.
Na festivalu bodo predstavili tudi prevedeni pesniški
zbirki obeh častnih gostov in antologijo sodobne
švedske poezije. Vsi gostje , izbrala sta jih selektorja
festivala Staša Pavlović in Matthias Göritz , se bodo
predstavili na velikih večernih branjih.

Za večjo mobilnost evropskih pesnikov
Del festivala je odmerjen predstavitvi pesniške
platforme Versopolis , v sklopu katere se predstavlja pet
pesnikov , večina izmed njih pa v Slovenijo prihaja prvič. Projekt je namenjena spodbujanju mobilnosti
evropskih pesnikov in trenutno združuje 11 evropskih pesniških festivalov.

Čas ozko strokovnih festivalskih srečanj mimo , je pred dnevi dejal vodja festivala Aleš Šteger. Danes vsi
iščejo čarobno povezavo različnih vsebin , ki pa morajo biti smiselno povezane. Poezija , ki se že tradicionalno
na festivalu povezuje z vinom , se bo do konca tedna spletala s številnimi drugimi vsebinami , ki pa niso
izbrane poljubno.

M. K.
Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni . Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila .

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Knjige

3

Poslovil se je Marijan Kramberger,

član nekdanje mariborske peterice

1

Posthumno objavljena knjiga
nobelovca Grassa , prihajajo še
dnevniški zapiski

1

Veronikina nagrajenka je Meta
Kušar

7

Boris Pahor ob 102. rojstnem
dnevu: kulturni ambasador
Slovenije

Morrissey ne piše le o sebi, prihaja
njegov romaneskni prvenec

4

Notranji boji Alana Turinga razodeti
v prej neobjavljenih pismih

Knjižnica Ruše v nove prostore ,

mariborska pa v zbiranje podpisov
podpore

Trenutki jasnine ob poeziji Liana ,

Göritza in Hrastljeve

10

Britanci 20 let vohunili za
Nobelovko Doris Lessing

6

26. avgust 2015 ob 16 : 05

Pisatelj Boris Pahor je ob
današnjem 102. rojstnem
dnevu prejel častni naziv
kulturnega ambasadorja
Republike Slovenije, ob
tem jubileju pa sta bili
predstavljeni novi knjigi njegova

Rdeči ...

Boris Pahor si ob rojstnem dnevu želi
predvsem manj nevoščljivosti med
Slovenci

Več novic ...

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX | Spored | V živo | Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče

Podrobnejši program
festivala najdete tukaj.

V okviru Dnevov poezije in
vina bo Ptuj dobil Ulico
Tomaža Šalamuna
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Dnevi, ko je na Ptuju v središču vezana beseda

M. K.

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/dnevi-ko-je-na-ptuju-v-srediscu-vezana-beseda/372565

www.rtvslo.si
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26.8.2015 Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:49 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

NOVINARKA: Danes se na Ptuju, Evropski prestolnici poezije, pričenja 19. festival Dnevi
poezije in vina Ptuj 2015. Gostili bodo številne pesnike iz tujine in domovine. V ptujski
knjižnici Ivana Potrča bo ob 18. uri odprtje razstave knjig Milana Dekleve in pogovor s
pesnikom. Ob 19. uri bo na Grajski ulici 4 odprtje samostojne razstave Roka Bogataja in
pesniško branje. Istočasno bo na Vrazovem trgu degustacija vin vinarjev iz regije. Ob 19.30
bo uradno odprtje 19. festivala Dnevi poezije in vina, sledilo bo veliko pesniško branje ob
20.30 Fokus 2015.
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Danes se na Ptuju pričenja 19. festival Dnevi poezije in vina
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26.8.2015 Stran/Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DOGODKI IN ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:50 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

TATJANA POPOVIČ: Začenja se tridnevni program mednarodnega literarnega festivala Dn
evi poezije in vina. Kot uvod so bila že sinoči v desetih krajih po Sloveniji in Avstriji pesniška
branja. Danes pa se je dogajanje preselilo na Ptuj. Prispevek Maje Žvokelj.

MAJA ŽVOKELJ: Dnevi poezije in vina 2015 obsegajo 65 dogodkov in gostijo 20 pesnikov
iz 15. držav, med njimi častna gosta Milana Deklevo in Američanko Carolyn D. Wright.
Novost letošnjega  festivala je vključenost v mednarodni pesniški portal Versopolis, ki med
seboj povezuje 11 evropskih literarnih festivalov. V sklopu Versopolisa se bo na Dnevih
poezije in vina predstavilo pet neuveljavljenih poetov. Posebna pozornost pa bo letos
posvečena poeziji pisanju v nizozemščini. Na Ptuju seveda ne bodo pozabili tudi na
tradicionalna velika in manjša zasebna pesniška branja. 

ANJA KOVAČ (producentka festivala): Ne samo, da skušamo pritegniti različne generacije,
pritegniti skušamo tudi različne interesne skupine. Zato imamo vse – od strokovnih okroglih
miz do otroškega programa, aktivnosti širimo tudi na področje filmske, gledališke umetnosti,
imamo najrazličnejše razstave, koncerte.

MAJA ŽVOKELJ: Letošnja posebnost bo poimenovanje ptujske ulice po nekdanjem
častnem gostu, lani umrlem Tomažu Šalamunu. Slovesnost ob poimenovanju se bo začela
danes ob 19.30. Program Festivala Dnevi poezije in vina pa se bo zaključil v soboto, 29.
avgusta.
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Začenja se tridnevni program festivala Dnevi poezije in vina

Maja Žvokelj

DIALOGIZIRANO POROČILO
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26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Osrednja razstava festivala Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju
26. 8.–29. 8. 2015 Stara steklarska delavnica, Ptuj Umetnice in umetniki: Maja Burja,
Avgust Černigoj, Primož Čučnik & Gregor Podlogar & Žiga Kariž, Matjaž Hanžek, Andrej
Hočevar & Jaka Železnikar, Alenka Pirman, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek, Zoran Srdić
Janežič, Valérie Wolf Gang Kuratorji: Dušan Dovč, Mihael Kelemina, Simona Žvanut
Oblikovalka razstave: Vesna Bukovec Svetovalka: Saša Nabergoj Odprtje razstave: sreda,
26. 8. 2015, ob polnoči Predavanje: Dušan Dovč, Odsotna pesem je pesem, sobota, 29. 8.
2015, ob 18.00, Stara steklarska delavnica ___ več o razstavi:
www.scca-ljubljana.si/news_15_34.htm ___ Studio 6 v sklopu festivala Dnevi poezije in vina
2015 pripravlja dva dogodka, ki raziskujeta odnos med likovnim in besednim umetniškim
izrazom ter ju je moč umestiti med raziskovalne projekte, ki presegajo meje ene same
umetniške zvrsti. 24. avgusta 2015, v Večerih pred Dnevi poezije in vina, bomo v Projektni
sobi SCCA (Metelkova 6, Ljubljana) pripravili dokumentarno predstavitev pesniškega in
likovnega projekta Oda na manhatnski aveniji (Čučnik, Podlogar, Kariž). Dva dni pozneje,
26. avgusta 2015, pa bomo v ptujski Stari steklarski delavnici pripravili osrednjo razstavo
Besede kot barve, barve kot besede, ki bo zasnovana z mislijo na festivalski pesniški
program in dogajanje – pa tudi na mesto Ptuj kot gostitelja. Predstavili se bodo avtorji, ki so
na eni strani v besedi iskali, in še iščejo, likovno vrednost ali na drugi strani prostor za
besede na platnu. Razstava bo v treh zaokroženih sklopih ponudila izbor citatov iz
manifestov likovnih in literarnih ustvarjalcev, ki bodo obiskovalce iniciacijsko popeljali skozi
zgodovino eksperimentiranja s podobo in besedo; predstavila bo umetnike slovenske
avantgarde, ki so referenčni tako za slovensko likovno kot za literarno ustvarjalnost;
sklenjena pa bo z umetniškimi deli in večmedijskimi instalacijami sodobnih ustvarjalcev.Vir:
Zavod SCCA - Ljubljana, Napovednik.com
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Besede kot barve, barve kot besede

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek343082_besede_kot_barve_barve_kot_besede

www.napovednik.com



26.8.2015 Stran/Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURNICE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:04:15 Naklada:

Gesla: VERSOPOLIS, FESTIVAL POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, DNEVI 

JOLANDA FELE: Na Ptuju se danes začenjajo tradicionalni Dnevi poezije in vina, ki bodo
letos prvič potekali kot del pesniške platforme Vesopolis. Do sobotnega večera bodo tako
na Ptuju in okolici na voljo številni dogodki, od pesniških branj do koncertov, okroglih miz in
zasebnih branj, vse skupaj pa bodo dopolnjevale vinske Hude pokušnje. Častna gosta
letošnjega festivala, ko bo v ospredju sodobna poezija v nizozemskem jeziku, sta ameriška
pesnica C. D. Wright in domači pesnik Milan Dekleva. Iz Ptuja Danijel Poslek.

DANIJEL POSLEK: 20 pesnikov iz 15 držav se bo predstavilo na letošnjih Dnevih poezije in
vina, ko bodo obiskovalcev vnovič na voljo večerna pesniška branja in koncerti, ob pestrem
vinskem programu pa tudi zasebna branja omenjenih pesnikov na do zdaj neodkritih
ptujskih dvoriščih, kar je po besedah producentke festivala Anje Kovač predvsem plod
odličnega sodelovanja s ptujsko četrtno skupnostjo Center.

ANJA KOVAČ (producentka festivala): Ki se je kar potrudila in pridobila nekaj novih
sodelavcev oziroma gostiteljev, tako da bomo imeli letos vsega skupaj kar 11 zasebnih
branj. Cel urnik smo morali podrobno sestavit, tako da se boste lahko s kozarci v roki kar
selili iz lokacije na lokacijo, vsako festivalsko popoldne in uživali v dobri poeziji.

DANIJEL POSLEK: Posebna pozornost pa je letos namenjena poeziji v nizozemskem
jeziku, dodaja vodja festivala Aleš Šteger, ki izpostavlja tudi prisotnost ameriške poezije. 

ALEŠ ŠTEGER (vodja festivala): Letos je literatura, osrednja gostja Frankfurtskega
knjižnega sejma, največje knjižne manifestacije na svetu, prav tako nizozemska in flamska
in v tem smislu na nek način zelo pridobimo ta trend, da najavljamo. Ob enem bo letos
precej močna prisotnost ameriških pesnic in pesnikov, naša častna gostja C. D. Wright
prihaja, številni drugi pesniki, ki bodo gostje, prihajajo iz ZDA.

DANIJEL POSLEK: Ob C. D. Wright je častni gost letošnjega festivala tudi Milan Dekleva.
Povejmo še, da letošnje dogajanje prvič poteka kot del pesniške platforme Versopolis, ki je
namenjena spodbujanju mobilnosti perspektivnih evropskih pesnikov. Peterica izmed njih se
bo na Ptuju predstavila v petek. 

ANJA KOVAČ (producentka festivala): In prav zaradi tega bomo mi na festivalski petek
pravzaprav težišče programa posvetili petim evropskim pesnikom, ki pridejo k nam v goste
preko Versopolisa. To so poljska pesnica Justyna Bargielska, litvanski pesnik Vytautas
Stankus, makedonski pesnik Gjoko Zdraveski, švedski pesnik Pär Hansson in pa hrvaški
pesnik Ivan Šamija. Oni se bodo vsi predstavili na okrogli mizi, ki se bo tudi zgodila tukaj na
osrednjem festivalskem prizorišču. Na okrogli mizi bomo razpravljali pravzaprav o
problemih, kako se mladi perspektivni evropski pesniki sploh lahko uveljavijo v tujini in
dobijo svoje prevode v tuje jezike. Vsi skupaj pa se bodo predstavili tudi slovenskim
založnikom, ki jih bomo probali v čim večjem številu zbrati tukaj in nekako tlakovati pot za
prihodnje prevode njihove poezije.

DANIJEL POSLEK: Festival Poezije in vina se s šestimi razstavami letos še pomembneje
širi tudi na vizualno področje. 

ANJA KOVAČ (producentka festivala): Imamo kar enih pet napovednih otvoritev razstav v
sodelovanju z različnimi partnerji tukaj s Ptuja pa tudi iz okolice, se pravi Tovarna umetnosti
Majšperk, Miheličeva galerija, nekaj zasebnikov. Osrednja razstava bo pa pravzaprav letos
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Na Ptuju se danes začenjajo tradicionalni Dnevi poezije in vina

Danijel Poslek

DIALOGIZIRANO POROČILO
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26.8.2015 Radio Slovenija 2 Stran/Termin: 14:00:00

SLOVENIJA
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pripravljena v sodelovanju z Zavodom SCCA Ljubljana.

DANIJEL POSLEK: Ob vsem omenjenem ne bo manjkal niti program za otroke, že danes ob
začetku festivala pa bodo ptujsko staro ulico trajno preimenovali v Ulico Tomaža Šalamuna.
Omenimo še drugi del festivala, ki gre z roko v roki s poezijo, torej vinski program. Do sobote se
bo na Ptuju predstavilo 18 vinarjev, od tega 15 štajerskih in trije Primorci in bodo, kot obljubljajo
organizatorji, z nepozabnim enološkim doživetjem dopolnili pesniške večere na ptujskih ulicah.



26.8.2015 Stran/Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURNICE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:07 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Ob 19.30 bo na Vrazovem trgu na Ptuju otvoritev 19. festivala Dnevi poezije in vina.
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26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Ptuj, 26. avgusta (STA) - 'V procesu nastajanja pesmi, če je ta res dobra, avtor izgine,' je
nocoj ob začetku Dnevov poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je
poleg ameriške pesnice C. D. Wright letošnji častni gost tega festivala. Festival so sicer
uradno odprli s slovesnim poimenovanjem ene od ptujskih ulic po pesniku Tomažu
Šalamunu. Ob tej priložnosti je izšel dvojezični izbor Deklevove poezije Darwin gre v
jedilnico / Darwin goes dining v prevodu Andreja Pleterskega. Kot je dejal slednji, to ni ne
antologija in ne nova pesniška zbirka, kajti 'skriva odsek doslej še neobjavljene poezije,
hkrati pa prerez pesnikove poezije tretjega tisočletja'. 'Ko sem jih prebral v angleščini, sem
si rekel, da ta človek zna pa res dobro pisati,' je na današnjem pogovoru v Knjižnici Ivana
Potrča Ptuj dejal Dekleva.Zbirka je razdeljena na osem poglavij, ki zajemajo 15 let
pesnikovega ustvarjanja. Prva se nanaša na njegovo prvo pesniško zbirko Sosledja, s
katero je Dekleva, kot je sam dejal, 'poskušal vreči poetično mrežo čez cel svet'. 'Hotel sem
to, kar počnem vedno v svoji poeziji, pokazati, kako je vse na svetu prepleteno. Iskanje
enotnosti kozmosa je zame ključna zadeva v tem življenju,' je dejal.Dekleva, ki je začel
pisati pesmi pri trinajstih letih in je za svoje delo med drugim prejel Prešernovo nagrado, je
sicer pesnik mnogih pesniških metod, v njegovih delih pa je po mnenju številnih kritikov
zaznati vplive zahodnjaške filozofije. 'Ne morem povedati nič bolj pametnega, kot povejo
drugi ljudje, ker se mi zdi, da je avtor vedno bolj zaslepljen kot njegovi bralci. Pesem
nastane z zatemnitvijo avtorstva,' je dejal.S katerimi pridevniki bi označil svojo poezijo, ni
znal odgovoriti. 'Poezija vedno zavibrira kot neka glasbena harmonija s tisto dušo, ki takrat
bere. To je stik nekih oddaljenih duš. To je v bistvu neka ljubezen na daljavo,' je
menil.Glasba ima sicer v njegovem življenju pomembno vlogo. Tudi sam je glasbenik in je
bil v 70. letih član glasbene skupine Salamander. Čeprav se dolgo ni mogel odločiti, se je
naposled odločil za literarno ustvarjanje. 'Za glasbo je treba preveč delati. Za glasbo se je
treba žrtvovati, skočiti na glavo v plitko vodo. To pa ni zame, saj rad delam še precej drugih
stvari. Recimo rad se igram z otroki in to mi gre še celo bolje kot poezija,' je pripomnil
Dekleva, ki je bil v svoji bogati karieri med drugim tudi urednik otroškega in mladinskega
programa RTV Slovenija.Na literarnem večeru je prebral pesem, ki jo je napisal letos v čast
prijatelja Tomaža Pengova. 'Tomaž je bil s svojo trmasto zvestobo svojemu pesnjenju in
svoji glasbi vedno manj primeren za svet, ki je drvel v industrializacijo besede in zvoka in
tako je izpadel iz tega glavnega toka tako glasbe in poezije, česar pa si seveda ni zaslužil,'
meni.Obenem je napovedal izid svojega novega romana, v katerem se loteva lika Alme
Karlin. Ta 'ena najbolj pogumnih žensk' ga je močno očarala. 'Upam, da bo kmalu dobila
med nami tisto veljavo in vrednost, ki si jo zasluži,' je dejal.Dnevi poezije in vina so se sicer
uradno začeli z nocojšnjo slovesnostjo ob preimenovanju Stare ulice na Ptuju v Ulico
Tomaža Šalamuna ter Velikim pesniškim branjem na Vrazovem trgu s pesnico Hester
Knibbe in pesnikom Janom Baekejem iz Nizozemske ter Geertom van Istendaelom in Maud
Vanhauwaert iz Belgije. Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je namreč v fokusu
letošnjega festivala.
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26.8.2015 Stran/Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DNEVNIK Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:29 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

TIMOTEJ SEMENIČ: Na Ptuju se danes začenja osrednje festivalsko dogajanje Dnevov
poezije in vina. Poleg velikih večernih pesniških branj, se bodo do sobote zvrstili koncerti,
okrogle mize in drugi dogodki. Sinoči so se v Art kavarni Piramida s pesniškimi branji
predstavili slovenski in nizozemski pesniki.

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Druženje pesnikov na Dnevih poezije in vina je redka
priložnost, da skupaj ustvarjajo in prevajajo pesmi drug drugega ter to delijo z občinstvom.
Nizozemski je za naše uho res nekaj posebnega. Mlada belgijska pesnica piše zelo intimne,
hkrati pa tudi angažirane pesmi kot odziv na trenutne stiske Evrope. 

MAUD VANHAUWAERT (pesnica iz Belgije): Pesniki se resnično trudimo, da bi povedali kaj
se dogaja v družbi in trenutno se res veliko dogaja v svetu in pesniki se moramo nekako
odzvati. 

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Javna branja v lastnem jeziku in lastni interpretaciji so
posebnost festivala. Letošnja častna gosta sta ameriška pesnica C.D. Wright in slovenski
pesnik Milan Dekleva - človek mnogih talentov in prevajalec. Kot pravi ima rad, da pesmi
berejo drugi in da so lepo prebrane. Vendar mu izkušnje lastne interpretacije omogoča
posebno podoživljanje.

MILAN DEKLEVA (pesnik, častni gost Dnevov poezije in vina): Verjamem, da si pa kdo v
občinstvu želi slišati tudi glas pesnika samega. Jaz poskušam to napravit, kako bi rekel, s
čim večjim zanosom, da skušam ponoviti tisti trenutek v katerem so bile te pesmi zapisane.

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Letošnji Dnevi poezije in vina, poleg zvenečih imen
pesniškega sveta, prinašajo novosti kot so: mednarodna platforma Versopolis, dogajanje v
drugih mestih ter vrsta neliterarnih spremljevalnih prireditev, ki so brezplačne in dostopne
vsem. 

ALEŠ ŠTEGER (vodja festivala Dnevi poezije in vina): Dostopnost jemljemo kot nekaj
pozitivnega. S tem, da so prireditve brezplačne privlečemo marsikoga, ki drugače ne bi
prišel poslušat, in širimo glas. Poezija vseeno nosi kodirano važno sporočilo v sebi in na tak
način lahko prodre do ušes marsikoga. 

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Filozofija festivala je živeti s sporočili pesnikov in kulturnih
ustvarjalcev. Zato vabijo na Ptuj vsak dan do 29. avgusta.

298
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26.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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sreda,

26. avgusta 2015

Na spletu V kioskih Trst Gorica Alpe-Jadran Gospodarstvo Kultura Šport Fotografije Fotografije bralcev Dosjeji

sta nazaj

sreda, 26. avgusta 2015 | 20 :48

Začetek Dnevov poezije in vina na Ptuju z Deklevo in
poimenovanjem ulice po Šalamunu
Ptuj , 26. avgusta (STA) " V procesu nastajanja pesmi , če je ta res dobra, avtor izgine ," je nocoj ob
začetku Dnevov poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je poleg ameriške
pesnice C. D. Wright letošnji častni gost tega festivala. Festival so sicer uradno odprli s slovesnim
poimenovanjem ene od ptujskih ulic po pesniku Tomažu Šalamunu.

Ob tej priložnosti je izšel dvojezični izbor Deklevove poezije Darwin gre v jedilnico / Darwin goes dining v prevodu
Andreja Pleterskega. Kot je dejal slednji , to ni ne antologija in ne nova pesniška zbirka , kajti " skriva odsek doslej še

neobjavljene poezije , hkrati pa prerez pesnikove poezije tretjega tisočletja" . "Ko sem jih prebral v angleščini , sem si rekel ,

da ta človek zna pa res dobro pisati, " je na današnjem pogovoru v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj dejal Dekleva.
Zbirka je razdeljena na osem poglavij , ki zajemajo 15 let pesnikovega ustvarjanja. Prva se nanaša na njegovo prvo
pesniško zbirko Sosledja , s katero je Dekleva , kot je sam dejal , "poskušal vreči poetično mrežo čez cel svet " . "Hotel sem to ,

kar počnem vedno v svoji poeziji , pokazati , kako je vse na svetu prepleteno. Iskanje enotnosti kozmosa je zame ključna
zadeva v tem življenju ," je dejal.
Dekleva , ki je začel pisati pesmi pri trinajstih letih in je za svoje delo med drugim prejel Prešernovo nagrado, je sicer

pesnik mnogih pesniških metod, v njegovih delih pa je po mnenju številnih kritikov zaznati vplive zahodnjaške filozofije.
"Ne morem povedati nič bolj pametnega , kot povejo drugi ljudje , ker se mi zdi , da je avtor vedno bolj zaslepljen kot

njegovi bralci. Pesem nastane z zatemnitvijo avtorstva, " je dejal.
S katerimi pridevniki bi označil svojo poezijo, ni znal odgovoriti. " Poezija vedno zavibrira kot neka glasbena harmonija s

tisto dušo , ki takrat bere. To je stik nekih oddaljenih duš. To je v bistvu neka ljubezen na daljavo, " je menil.
Glasba ima sicer v njegovem življenju pomembno vlogo. Tudi sam je glasbenik in je bil v 70. letih član glasbene skupine
Salamander. Čeprav se dolgo ni mogel odločiti , se je naposled odločil za literarno ustvarjanje. "Za glasbo je treba preveč
delati. Za glasbo se je treba žrtvovati , skočiti na glavo v plitko vodo. To pa ni zame, saj rad delam še precej drugih stvari.
Recimo rad se igram z otroki in to mi gre še celo bolje kot poezija ," je pripomnil Dekleva, ki je bil v svoji bogati karieri
med drugim tudi urednik otroškega in mladinskega programa RTV Slovenija.
Na literarnem večeru je prebral pesem, ki jo je napisal letos v čast prijatelja Tomaža Pengova. "Tomaž je bil s svojo
trmasto zvestobo svojemu pesnjenju in svoji glasbi vedno manj primeren za svet , ki je drvel v industrializacijo besede in
zvoka in tako je izpadel iz tega glavnega toka tako glasbe in poezije, česar pa si seveda ni zaslužil ," meni.
Obenem je napovedal izid svojega novega romana, v katerem se loteva lika Alme Karlin. Ta "ena najbolj pogumnih žensk "
ga je močno očarala. "Upam, da bo kmalu dobila med nami tisto veljavo in vrednost, ki si jo zasluži, " je dejal.
Dnevi poezije in vina so se sicer uradno začeli z nocojšnjo slovesnostjo ob preimenovanju Stare ulice na Ptuju v Ulico
Tomaža Šalamuna ter Velikim pesniškim branjem na Vrazovem trgu s pesnico Hester Knibbe in pesnikom Janom
Baekejem iz Nizozemske ter Geertom van Istendaelom in Maud Vanhauwaert iz Belgije. Sodobna poezija v nizozemskem
jeziku je namreč v fokusu letošnjega festivala.

prireditve kje in kdajnašiblogi

naši videoposnetki

Ali podpirate
možnost
združitve
Glasbene matice
in Slovenskega
glasbenega
centra Emil
Komel?

Ne
Da , naj do tega pride čim prej

Da , a postopno in obenem dogovorjeno

Naroči se na
spletno izdajo
Primorskega
dnevnika in
listaj po
elektronski
verziji časopisa

PrimorskiD

Sledi @ primorskiD

vse ankete

v kioskih

Prijava | Registracija | Uredništvo | Oglasi | Zgodovina | Povezave | Založnik | Zadruga PD | KD Bubnič Magajna | Mobile | Naročnina na dnevnik | Naročnina na splet | Cookie

299

Začetek Dnevov poezije in vina na Ptuju z Deklevo in

SPLETNI ČLANEK

http://www.primorski.eu/stories/STA/263031/

www.primorski.eu

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=42891d5a-021d-4a9d-850f-0177dae72261809999906


26.8.2015 Stran/Termin: 16:15:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: SVET KULTURE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:05:17 Naklada:

Gesla: ALEŠ ŠTEGER, BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Pred dogodki Festivala Dnevi poezije in vina potekajo že vse od sobote. Včeraj so se po
desetih krajih v Sloveniji in Avstriji zvrstile pesniška branja, poimenovana Večeri pred dnevi.
Danes pa se začenja zgoščen štiridnevni program na Ptuju. V goste prihaja 20 pesnikov iz
15 držav, ki sta jih izbrala dva selektorja. Festival je nastal leta 2014, in sicer v sodelovanju
oziroma pod koordinacijo Beletrine, v sodelovanju še z desetimi mednarodnimi partnerji.

Izjave:

ANJA KOVAČ (producentka festivala),
ALEŠ ŠTEGER (vodja festivala).

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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26.8.2015 Stran/Termin: 08:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:30 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Na Ptuju se danes začenjajo tradicionalni Dnevi poezije in vina. Prvič bodo potekali kot del
pesniške platforme, Versopolis. Do sobotnega večera bodo tako na Ptuju in njegovi okolici
na voljo številni dogodki, od pesniških branj, do koncertov, okroglih miz in zasebnih branj.
Vse skupaj pa bodo dopolnjevale vinske Hude pokušnje. Časna gosta festivala, ki bo v
ospredju sodobna poezija v nizozemskem jeziku, sta ameriška pesnica C. D. Wright in
domači pesnik Milan Dekleva.
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26.8.2015 Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:25 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER, VERSOPOLIS

ANDREJA KOČAR: Na Ptuju se je začel največji mednarodni pesniški festival pri nas.
Poglejmo kaj prinašajo letošnji Dnevi poezije in vina, ki se bodo odvijali do sobote. 

NINA JERMAN: 19. leto zapored se predstavlja 20 pesniških glasov iz 15 držav. 

MARY JO BANG (ameriška pesnica): Poezijo razumem, kot igranje z jezikom. Pri tem
upam, da je bralcem všeč. 

NINA JERMAN: Prireditev je letos del mreže 11. evropskih festivalov poezije – pesniške
platforme Versopolis. 

ALEŠ ŠTEGER (vodja festivala): Festivali so se povezali, gre za edino tovrstno povezavo,
ki je podprta s strani Evropske unije, da bi tri leta pospeševali kroženje mladih pesniških
talentov, pet jih letos gostimo tudi na našem festivalu, predvsem pa, da bi popularizirali
poezijo. 

NINA JERMAN: Ulico ob Vrazovem trgu, osrednjem festivalskem prizorišču, so nocoj
poimenovali po klasiku Tomažu Šalamunu. V središču je lirika v nizozemščini, med častnimi
gosti pa Milan Dekleva. 

MILAN DEKLEVA (pesnik): Zdi se mi pomembno to, da naši bralci spoznajo literature, ki so
pisane v manjših jezikih. Zato, ker so tudi te literature v manjših jezikih izjemno močne. 

NINA JERMAN: Praznični dnevi verza s prepletom različnih umetniških zvrsti tvegajo tudi
korake v neznano, a tudi značilnost metafore je drznost, pravzaprav nujni zastavek refrena
– ne podleči nobeni metodi.
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Na Ptuju so se začeli Dnevi poezije in vina

Nina Jerman
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26.8.2015 Stran/Termin: 10:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 10:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:32 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

BARBARA FURMAN: Na Ptuju se začenja osrednji festivalsko dogajanje Dnevov poezije in
vina. Poleg nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj se bodo do sobote vrstili
koncerti okrogle mize in drugih dogodki. Domač častni gost letošnjega festivala je Milan
Dekleva, tuja časna gostja je ameriška pesnica C. D. Wright. Vseh festivalskih pesniških
gostov je dvajset, prihajajo iz petnajstih držav.
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27.8.2015 Stran/Termin: 25

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 86,64 Naklada: 24.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

KRŠKO 20. avgusta je v mestnem parku v organizaciji Območne
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti , Valvasorjeve

knjižnice in Krajevne skupnosti mesta Krško potekal peti Poletni

večer v parku , na katerem sta koncertirali obe zasedbi krškega

Big banda. Ob spremljavi mladinske, ki deluje kot sekcija
Big banda in ga vodi ToneTroha , je zapela vokalistka Nina Špiler

, ob zvokih Big banda pod taktirko Aleša Suše pa vokalistka
Tadeja Molan. Pet dni kasneje se je zvrstil šesti , predzadnji poletni

večer, ki je bil pesniško obarvan. V sklopu njega so namreč
pripravili Večer pred dnevi poezije in vina. B. M.

Poletni večer z Big band2

Mladinski Big band s pevko Nino Špiler
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Poletni večer z Big band2

B. M.

VEST

Posavski obzornik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=40999327-46b2-46a5-b71a-7f77c2fff5061033914362


27.8.2015 Stran/Termin: 23

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: PODRAVJE Žanr:

Površina/Trajanje: 43,21 Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

V Tovarni umetnosti v Majšperku
bodo jutri , v petek , 28. avgusta, ob 18.
uri odprli razstavo fotografsko-likovnih

del Hermana Pivka z naslovom
Obiski. Ob tem bodo prebirali poezijo
pesnikov Luisa Chavesa iz Kostarike ,

Olge Hapejeve iz Belorusije in Azada
Ziya Erena iz Turčije. Ti pesniki se
udeležujejo Dnevov poezije invina na
Ptuju. Kot pravi organizatordogodka ,

akademski slikar Dušan Fišer, bo razstava

Pivkovih del na ogled do 26. septembra

, vsak delovnik od 9. do 18. ure
in ob sobotah dopoldne. (dlž)

Fotografije in
poezija v Majšperku
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dlž

VEST

Večer

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=94593cef-1d5c-4da2-8ba1-35fc9817f665848357188


27.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki
nastaja v nizozemskem jeziku. Na vinskem oltarju ter treh Hudih pokušnjah se bo pod
vodstvom Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana predstavilo nič manj kot 18 vinarjev.
Festivalski dogodki so brezplačni! Oglejte si celoten program:
www.stihoteka.com/Vir: Napovednik.com, Napovednik.com
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Dnevi poezije in vina 2015

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek342183_dnevi_poezije_in_vina_2015

www.napovednik.com



27.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Ptuj, 26. avgusta (STA) - 'V procesu nastajanja pesmi, če je ta res dobra, avtor izgine,' je
nocoj ob začetku Dnevov poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je
poleg ameriške pesnice C. D. Wright letošnji častni gost tega festivala. Festival so sicer
uradno odprli s slovesnim poimenovanjem ene od ptujskih ulic po pesniku Tomažu
Šalamunu.
Ob tej priložnosti je izšel dvojezični izbor Deklevove poezije Darwin gre v jedilnico / Darwin
goes dining v prevodu Andreja Pleterskega. Kot je dejal slednji, to ni ne antologija in ne
nova pesniška zbirka, kajti 'skriva odsek doslej še neobjavljene poezije, hkrati pa prerez
pesnikove poezije tretjega tisočletja'. 'Ko sem jih prebral v angleščini, sem si rekel, da ta
človek zna pa res dobro pisati,' je na današnjem pogovoru v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj dejal
Dekleva.
Zbirka je razdeljena na osem poglavij, ki zajemajo 15 let pesnikovega ustvarjanja. Prva se
nanaša na njegovo prvo pesniško zbirko Sosledja, s katero je Dekleva, kot je sam dejal,
'poskušal vreči poetično mrežo čez cel svet'. 'Hotel sem to, kar počnem vedno v svoji
poeziji, pokazati, kako je vse na svetu prepleteno. Iskanje enotnosti kozmosa je zame
ključna zadeva v tem življenju,' je dejal.
Dekleva, ki je začel pisati pesmi pri trinajstih letih in je za svoje delo med drugim prejel
Prešernovo nagrado, je sicer pesnik mnogih pesniških metod, v njegovih delih pa je po
mnenju številnih kritikov zaznati vplive zahodnjaške filozofije. 'Ne morem povedati nič bolj
pametnega, kot povejo drugi ljudje, ker se mi zdi, da je avtor vedno bolj zaslepljen kot
njegovi bralci. Pesem nastane z zatemnitvijo avtorstva,' je dejal.
S katerimi pridevniki bi označil svojo poezijo, ni znal odgovoriti. 'Poezija vedno zavibrira kot
neka glasbena harmonija s tisto dušo, ki takrat bere. To je stik nekih oddaljenih duš. To je v
bistvu neka ljubezen na daljavo,' je menil.
Glasba ima sicer v njegovem življenju pomembno vlogo. Tudi sam je glasbenik in je bil v 70.
letih član glasbene skupine Salamander. Čeprav se dolgo ni mogel odločiti, se je naposled
odločil za literarno ustvarjanje. 'Za glasbo je treba preveč delati. Za glasbo se je treba
žrtvovati, skočiti na glavo v plitko vodo. To pa ni zame, saj rad delam še precej drugih stvari.
Recimo rad se igram z otroki in to mi gre še celo bolje kot poezija,' je pripomnil Dekleva, ki
je bil v svoji bogati karieri med drugim tudi urednik otroškega in mladinskega programa RTV
Slovenija.
Na literarnem večeru je prebral pesem, ki jo je napisal letos v čast prijatelja Tomaža
Pengova. 'Tomaž je bil s svojo trmasto zvestobo svojemu pesnjenju in svoji glasbi vedno
manj primeren za svet, ki je drvel v industrializacijo besede in zvoka in tako je izpadel iz
tega glavnega toka tako glasbe in poezije, česar pa si seveda ni zaslužil,' meni.
Obenem je napovedal izid svojega novega romana, v katerem se loteva lika Alme Karlin. Ta
'ena najbolj pogumnih žensk' ga je močno očarala. 'Upam, da bo kmalu dobila med nami
tisto veljavo in vrednost, ki si jo zasluži,' je dejal.
Dnevi poezije in vina so se sicer uradno začeli z nocojšnjo slovesnostjo ob preimenovanju
Stare ulice na Ptuju v Ulico Tomaža Šalamuna ter Velikim pesniškim branjem na Vrazovem
trgu s pesnico Hester Knibbe in pesnikom Janom Baekejem iz Nizozemske ter Geertom van
Istendaelom in Maud Vanhauwaert iz Belgije. Sodobna poezija v nizozemskem jeziku je
namreč v fokusu letošnjega festivala.
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27.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA
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<< Pojdi nazaj Kultura Zabava Ture avanture Prireditve Horoskop

Park Wine Party se pridružuje številnim vinskokulinaričnim

dogodkom, ki jih je po Sloveniji
vsako leto več. Foto : EPA

Utrinek z lanskih fižolovih dni v Hrovači. Foto :

MMC RTV SLO/Kristjan Kozina

Kam konec tedna? Na vino in dobrote v Novo
Gorico ali na fižol v Hrovačo?

Napovednik vikend dogodkov
Objavljeno : 27. avgust 2015 ob 06 : 28
Nova Gorica/Ribnica MMC RTV SLO

Konec tedna bo spet kulinarično živahen.
Če ste ljubitelji žlahtne kapljice in če že
niste zasedeni z Dnevi poezije in vina, se
vam najbolj izplača mahniti v Novo Gorico ,

kjer so Park Wine Party zastavili
ambiciozno. Dogajalo se bo tudi na
dolenjskem koncu, kjer bodo v Hrovači
potekali že tradicionalni dnevi fižola.

Petek je rezerviran za Park Wine Party, ki bo
potekal od 18. ure dalje na prostem pred
hotelom Park. Da vreme ne bi zdržalo, bojda
ni strahu. Na dogodku pijače prav gotovo
ne bo manjkalo, saj je vinska ponudba s

poudarkom na bližnjih Brdih izjemna svoja

vina in penine bodo predstavljali
Movia, Simčič, Ščurek, Jakončič , Tilia, Mavrič,

Pucer z Vrha , Klet Goriška Brda, Valter Sirk,

Vipava 1894 in Sveti Martin.

Za razvajanje brbončic s kulinaričnimi
dobrotami pa bodo poskrbeli priznani
gostinci pod taktirko vodje Parkove kuhinje
Marina Furlana .

Furlan, prejemnik številnih, tudi
mednarodnih priznanj, je v Parku zbral še
pet kuharskih kolegov : Adija Blažka (Hotel
San Martin, Šmartno), Sima Komela
(Gostilna Kobjeglava ), Boštjana Jamščka
(Donatela, Rogaška Slatina ), Mojmirja Šiftarja (Tomi , Portorož ) in Miladina Pavlovića

5

Boris Pahor govori v imenu tistih ,

ki so se bojevali za svobodo

Špageti s porom in inčuni

6

Foto: Bistro FTP združuje sveže

ideje z vsega sveta

20

Video: Najstarejši Slovenec

praznuje 108. rojstni dan

13

Boris Pahor si želi predvsem manj
nevoščljivosti med Slovenci

Z gibanjem nad osteoartrozo , ki

najpogosteje prizadene starejše

71

Ruski oglaševalski pristop: Krim je

za domoljube !

1

Posthumno objavljena knjiga
nobelovca Grassa, prihajajo še

dnevniški zapiski

3

Poslovil se je Marijan
Kramberger, član nekdanje
mariborske peterice

Video: "Celo leto moraš luku

posvetiti , če si prava lukarca"

MOJA GENERACIJA
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SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/moja-generacija/kam-konec-tedna-na-vino-in-dobrote-v-novo-gorico-ali-na-fizol-v-hrovaco/372555

www.rtvslo.si
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Razvrsti: Po času Po oceni

(Magma, Nova Gorica ).

Fižolova pojedina v Hrovači
Pod vaško lipo v Hrovači pri Ribnici pa bo v soboto od 12. ure dalje potekal že 13. Fižolov
dan v Hrovači. Na prireditvi bodo obiskovalcem skušali dokazati , da se da iz te povrtnine
pripraviti res prav vse od fižolovih čevapčičev in fižolove pice do sladic iz fižola.

Program se začenja točno opoldne s kosilom z več kot 30 domačimi jedmi iz različnih
vrst fižola ( brezglutenske, vegetarijanske, presne , mesne , sladke …) in nastopom
folklorne skupine, do večera pa si bodo obiskovalci lahko ogledali še izbor miss fižola ,

poslušali predavanje o vzgoji fižola , se preizkusili v peki fižolovega kruha na Škrabčevi
domačiji in se udeležili fižolove šole ustvarjalnih delavnic. In to je šele začetek.

K. S.

Prijavi napako

<< Pojdi nazaj

Oddajte svoj komentar Število komentarjev: 4

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike
RTV Slovenija.
Prosimo , da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate
pravila.

Več novic ...

FACEBOOK

Bodi prvi izmed prijateljev, ki jim je to všeč

MMC Moja generacija
1, 4 tisoč všečkovVšečkaj stranVšečkaj stran

Portal Moja generacija:

Kontakt

O portalu "Moja generacija"

Kazalo strani

© MMC RTV Slovenija 2015
Moja generacija

Vse pravice pridržane

MMC
Prireditve
Hitre informacije

Radijske postaje

Prvi program
Val 202
Ars
Radio Maribor
RSi

Radio Koper
Radio Capodistria
MMR

Televizijski kanali

TV Slovenija 1
TV Slovenija 2

TV Slovenija 3

TV Koper Capodistria
TV Maribor

Naše vsebine lahko spremljate tudi na :
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27.8.2015 Stran/Termin: 10:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 10:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:22 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Na Ptuju se je včeraj začelo osrednje festivalsko dogajanje Dnevov poezije in vina. Poleg
nenadomestljivih velikih večernih pesniških branj, se boo do sobote vrstili koncerti, okrogle
mize in drugi dogodki, prvič pa so letos pripravili pesniški s petimi perspektivnimi avtorji
platforme Versopolis.
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Začeli so se Dnevi poezije in vina na Ptuju 

/

POROČILO

Radio Ptuj
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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Katja: Ribič Pepe
na barki

Kam konec
tedna ? Na vino
in dobrote...

Za starejše
Srebrni abonma
6

Prireditve.info
Vipava
expressway
awaits...

News in English

Val 202

Radio Slovenija
Matematični
trening

IgralniPortal.si

Rtvslo.si Google.si Prijava | | Registracija

Film | Glasba | Razstave | Oder | Knjige | Drugo | Ocenjujemo | Gledamo | Poslušamo | Beremo | Razglednice preteklosti | Kino | Prireditve | Na današnji dan | Arhiv

Ocenjujemo ( )

VIDEO C. D. WRIGHT IN NAGRAJENKA META KUŠAR

Ocena novice : Vaša ocena:

Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico !

Izbor poezije C. D. Wright z naslovom Skritost sestavlja
šest ločenih razdelkov , v katerih lahko prebiramo pesmi iz

petih različnih zbirk. Za slovenski prevod je poskrbel
Jernej Županič. Foto : Beletrina

C. D. Wright: Skritost
Beletrina, 2015

27. avgust 2015 ob 11:37
Ljubljana MMC RTV SLO

Izbor poezije priznane ameriške pesnice,

pisateljice in predavateljice C. D. Wright z
naslovom Skritost sestavlja šest ločenih
razdelkov, v katerih lahko prebiramo pesmi iz
petih različnih zbirk.

Poezijo uvaja odlomek iz esejistične zbirke z dolgim
naslovom Pesnica, lev , govoreče slike , El Farolito ,

poroka v St. Rochu , trgovski center , napaka v

ogledalu, pomlad, polnoči , ogenj in vse drugo , sledi
poezija iz še neobjavljene zbirke Na drugo stran (Shall
Cross) , katere integralni izid v izvirniku je napovedan za
leto 2016. Sledijo izbori iz zbirk En velik jaz : raziskava
(One big self : An investigation) iz leta 2007, Zasije
korak iz globin ( Deepstep come shining ) iz leta 1998,

Trepetati (Tremble ) iz leta 1996 in še zaključna pesem
iz zbirke Na drugo stran.

Izbor zgodnejše poezije je torej – če odštejemo uvodni citat iz esejistike – umeščen med novo , še
neobjavljeno poezijo , ki je intimnejša od poprejšnje oziroma je intimna drugače. Najprej se dotaknimo poezije
starejšega datuma, denimo iz zbirke En velik jaz : raziskava. Gre za pesniško zbirko oziroma pesniškofotografsko-novinarski

projekt , ki ga je pesnica izvedla skupaj s fotografinjo Deborah Luster; obiskali sta več
zaporov v Louisiani , pri čemer je C. D. Wright z zaporniki in zapornicami opravila intervjuje , Deborah Luster
pa jih je fotografirala – njih in njihove celice. Poezija , ki jo spodbudi tak projekt , je nujno intimna, saj je
pristop intimen, in nujno družbena , ker sta vstop v zapor in intervjuvanje zapornikov akciji z močnimi
družbenimi (celo družbenokritičnimi) konotacijami. Poezija te pesniške zbirke je torej omejena in hkrati
razprta z zaporniškim redom; s preštevanjem, jasnim dnevnim režimom, številčenjem , odvzemanjem
subjektivnosti in hkratnim grobim, trmastim opominjanjem na individualnost , ki je " tam, kjer je tvoje edino
zrcalo iz nerjavečega jekla " , le težko ubranljiva in " slika, ki ti jo nakloni , noče razkriti , ali si še vedno mlad in
ali sploh resničen" .

Konstelacija identitete v policijski državi oziroma njenem najbolj skrajno realiziranem segmentu – zaporih , se
povezuje tudi z vprašanjem o bivanju in nebivanju , o obstoju in neobstoju , kakor je mogoče zaslediti že iz
omenjenega verza. Slika v zrcalu iz nerjavečega jekla noče razkriti ali je subjekt , ki se v njem ogleduje, sploh
še resničen; morda bo treba "resničnost " izumiti na novo ? Resnice in videza se na nekoliko drugačen način
dotika tudi zbirka Zasije korak iz globin. Slovenski izbor prinaša tri pesmi , ki jim je skupno, da prevprašujejo
odnos do vidnih zaznav, do zaznavanja okolice, ki je pogosto lahko tudi lažno. Pomembna je predvsem
subjektivna percepcija , Podobe so videne, a ne razložene. Zlasti se percepcije sveta , resničnosti in videza
dotika pesem Zaupati haptičnemu čutu , v katerem lirski subjekt slepemu prijatelju razkriva okolico ali pa –
brati je mogoče tudi tako – prav slepec odkriva prostor okoli sebe in pri tem vzpostavlja blag samoironičen
odnos : " Tole je gotovo lubenica. Tole moja dlan , to tvoja. Tole peta stopala. Nak , krompir , krompir je , dragi. "

Pomenljivo je , kako se poezija iz zbirke Trepetati , izdane leta 1996, tesno povezuje s poezijo, ki bo v

izvirniku izšla natanko dvajset let pozneje v zbirki Na drugo stran. Pesmi iz teh dveh zbirk so zaznamovane z

eliptičnostjo , so fragmentarne , informacije pa so raztresene ; iz drobcev se ustvarja podoba nekega intimnega
odnosa , pesnica pa lovi v verze tisto , kar realno obstaja , a je subjektivno zapaženo. Gre za poezijo , ki
skrajno izkorišča subjektivnost percepcije , s čimer pa se – ker nobena subjektivnost ne more biti ponovljiva –
izmika klišejem in transponira intimni odnos ( podobno kot družbeni vidik zaporne kazni ) v metafizično, ne da
bi posegla po hermetični govorici. Vsekakor je to ena izmed bistvenih odlik poezije in velikih pesniških
uspehov C. D. Wright.

Anja Radaljac , iz oddaje S knjižnega trga na 3. programu Radia Slovenija ( ARS) .

Ocenjujemo

2

Filmska recenzija: Mož iz agencije
U.N.C.L.E.

8

Dr. Dre : Compton

Ian McEwan : V imenu otroka

22

Filmska recenzija : Minioni

2

Nataša Velikonja : Ostani

1

UDejanje 2015

1

Various Artists/Nina Revisited: A
Tribute to Nina Simone

8

Filmska recenzija: Razuzdanka

2

Filmska recenzija: Pleme

1

26. avgust 2015 ob 17 : 52

Ali je mogoče brati
pesniško zbirko in jo znati
prebrati? Recenzija je v

teh okoliščinah beseda, ki
boli. To je vendar
nekakšna cenzura.
Razmislek , samogovor
sta milejši.

Tomaž Šalamun : Dojenčki

Več novic ...

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX | Spored | V živo | Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče

Pesnica C. D. Wright je tuja častna gostja
letošnjega festivala Dnevi poezije in vina na
Ptuju , ki poteka med 26. in 29. avgustom.
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C. D. Wright: Skritost

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/kultura/ocenjujemo/c-d-wright-skritost/372613

www.rtvslo.si
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Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni . Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila .

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Kazalo

Novice
Slovenija , Svet , EU , Gospodarstvo , Lokalne novice , Črna

kronika, Zdravje , Okolje, Znanost in tehnologija, Klepet ,
Podcast Številke , Živali , MMCpodrobno

Šport
Nogomet , Košarka , Rokomet , Odbojka , Hokej , Tenis, Atletika ,

Zimski športi , Motošporti , F1 , Kolesarstvo , Preostali športi ,
Rekreacija , ŠportniSOS

Kultura
Film , Glasba , Razstave , Oder, Knjige, Drugo, Ocenjujemo ,

Gledamo , Poslušamo , Beremo , Razglednice preteklosti, Kino,

Prireditve , Na današnji dan , Arhiv

Zabava
Glasba , Družabna kronika , Iz sveta znanih, Zanimivosti, Moda,

Lepota bivanja, Avtomobilnost , Hrana in pijača , Živali ,
Horoskop , Kino , Arhiv

Ture avanture
Novice , Podobe Slovenije , Vagabund , Fascinantni hoteli ,
Prevozna sredstva , S kolesom , Navade po svetu, Kulinarika ,

Planine , Popotni dnevnik, Glej ga , Sloven' c !

TTX
Teletekst

Spored
TV Slovenija 1 , TV Slovenija 2 , TV Slovenija 3 , TV Koper, TV
Maribor , Prvi program , Val 202 , Ars , Radio Maribor , Radio Koper ,

Radio Capodistria

RTV 4D
Arhiv , TV Slovenija 1 , TV Slovenija 2 , TV Slovenija 3 , TV Koper
Capodistria , TV MB , Prvi program , Val 202 , Ars, Radio Maribor, RSi ,

Radio Koper , Radio Capodistria , MMR

Moj splet
Forum , Blog , Slike , Video , Avdio , Moj svet

Medijsko središče
Medijsko središče RTV Slovenija , About RTV Slovenija
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27.8.2015 Stran/Termin: 07:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DRUGA JUTRANJA KRONIKA Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:15 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

ROK PINTAR: Na Ptuju se je začel mednarodni festival Dnevi poezije in vina z več deset
dogodki, na katerih se predstavlja 20 pesnikov iz 15 držav. Goriška Brda pa gostijo 14.
festival Sanje v Medani, na katerem se prepletajo glasba, poezija in gledališče.
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Začela sta se dva festivala

/

POROČILO

Radio Slovenija 1



27.8.2015 Stran/Termin: 13:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 13:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:35 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

NOVINAR: Včeraj se je pričel ptujski del programa 19. festivala Dnevi poezije in vina. V
popoldanskem delu bodo zasebna branja, huda pokušnja z vinarjem Boštjanom Protnarjem
in pesniško gostjo Cidy Wright ter degustacija vin naših vinarjev. Ob 19. uri bo v romanskem
palaziju ptujskega gradu odprtje razstave Vitezi in pesniki. Današnji festivalski program se
bo zaključil z velikim pesniškim branjem in koncertom Igorja Leonardija in Ane Vipotnik na
Vrazovem trgu.
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Včeraj se je pričel ptujski del programa Dnevi poezije in vina

/

POROČILO

Radio Ptuj



27.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Odprtje razstave bo v četrtek, 27. avgusta ob 19. uri v palaciju Ptujskega gradu.
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož v sodelovanju s Festivalom Dnevi poezije in vina vabi na
razstavo VITEZI IN PESNIKI, POEZIJA NA DVORU GOSPODOV PTUJSKIH. Odprtje bo v
četrtek, 27. avgusta ob 19. uri v palaciju Ptujskega gradu. Poeti so bili zaželeni gostje na
srednjeveških gradovih in ptujski zagotovo ni bil izjema. Na razstavi bomo predstavili
nekatere pesnike, ki bi jih zaradi njihovih povezav z gospodi Ptujskimi tukaj lahko poslušali v
13. in 14. stoletju. Ob vinu bomo slišali izbor njihovih pesmi, med katerimi bodo nekatere
prvič predstavljene v slovenščini. O njih, o viteški liriki, prevajanju in še čem se bomo
pogovarjali z dr. Matejo Gaber. Hkrati vas v soboto, 29. avgusta ob 16.30, vabimo na
pripovedovanje in petje srednjeveške zgodbe Parzival v izvedbi Ljobe Jenče, Ivana
Peternelja in Marjane Benčina. Veselimo se vašega obiska! Razstava bo na ogled med 27.
avgustom. in 27. septembrom 2015.Vir: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Napovednik.com
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Vitezi in pesniki, poezija na dvoru gospodov Ptujskih

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek342460_vitezi_in_pesniki_poezija_na_dvoru_gospodov

www.napovednik.com



27.8.2015 Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROCILA 17:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:31 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

NOVINARKA: V sklopu festivala Dnevi poezije in vina, potekajo tudi aktivnosti za otroke.
Lilijana Klemenčič iz knjižnice Ivana Potrča bo imela danes in jutri popoldne na Vrazovem
trgu pravljično urico s poezijo. Jutri ob 10. uri bo v mestnem kinu, Kino vrtiček. V soboto bo
literarna delavnica za osnovnošolce s pesnikom Davidom Bedračem. Ob 17.00 pa bo na
Vrazovem trgu pravljična žonglerija v Vidom Severjem.
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Na festivalu tudi aktivnosti za otroke 

/

POROČILO

Radio Ptuj



27.8.2015 Stran/Termin: 16:15:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: SVET KULTURE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:06:33 Naklada:

Gesla: BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Na Ptuju se je včeraj po nekaj predstavitvenih večerih začel osrednji del 19. Dnevov poezije
in vina. Z razstavo knjig in v pogovoru z Andrejem Pleterskim se je predstavil eden izmed
dveh osrednjih gostov Milan Dekleva. Na pobudo Založbe Beletrina, Društva slovenskih
pisateljev in mestne skupnosti so sinoči po Tomažu Šalamunu poimenovali ulico v središču
Ptuja, ob tem pa postavili še trajno instalacijo Stanke Vavda Benčevič in Dušana Fišerja, v
kateri iz zvočnikov pokojni pesnik na posnetkih tiho bere svojo poezijo.

Izjave:

ALEŠ ŠTEGER (vodja festivala in eden izmed pobudnikov poimenovanja ulice),
MILAN DEKLEVA (častni gost festivala)

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Utrip na festivalu Dnevi poezije in vina na Ptuju

Vlado Motnikar

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio Slovenija 3



27.8.2015 Stran/Termin: 08:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: POROČILA 08:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:26 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

V postopku nastajanja pesmi, če je ta res dobra, avtor izgine, je sinoči ob začetku Dnevov
poezije in vina na Ptuju dejal pesnik in pisatelj Milan Dekleva, ki je poleg ameriške pesnice
C. D. Wright letošnji časni gost tega festivala. Festival so uradno odprli s slovesnim
poimenovanjem ene od ptujskih ulic po pesniku Tomažu Šalamonu.
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Dnevi poezije in vina  

Darinka Čobec

POROČILO

Radio Maribor MM1



27.8.2015 Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:24 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

ANDREJA KOČAR:  Na Dnevih poezije in vina na Ptuju smo danes obiskali tako imenovana
zasebna branja. Nastopil je švedski avtor, Pär Hansson, ki bralna srečanja pogosto prireja
tudi na svojem domu v Stockholmu. 

NINA JERMAN: Pär Hansson, avtor petih pesniških zbirk, prevedenih tudi v španščino,
nemščino in slovaščino, se je označil  za lokal patriota. Pogosto piše v svojem lokalnem
dialektu švedskega jezika.  

PÄR HANSSON (pesnik): Lahko bi rekel, da sem poet krajin, ki ga zanima poezija jezika.  

NINA JERMAN: Glasno branje je sestavni del njegove pesniške prakse. 

PÄR HANSSON (pesnik): Lahko bi rekel, da sem poet krajin, ki ga zanima poezija jezika.
Zvok je za poezijo zelo pomemben, saj je tesno povezan z ritmom poezije in zvenom brane
poezije. 

NINA JERMAN: Festival sicer nagovarja širok krog gledalcev, a zasebna branja so
zastavljena drugače. Namenjena so ozkemu krogu slušateljev in postavljena na skrite
lokacije Ptuja. Kot poskus odmeva Eliotove misli v stilu, tudi če nihče ne ve za avtorja je ta
spremenil način kako sebe percipira doba in svet.
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Zasebna branja v sklopu Dni poezije in vina 

Nina Jerman

DIALOGIZIRANO POROČILO

TV Slovenija 1



28.8.2015 Stran/Termin: 17

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: LJUDJE IN DOGODKI Žanr:

Površina/Trajanje: 322,24 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Že prvi dan , v sredo, je bil
poln izjemnih dogodkov, morda

celo letošnjih vrhuncev.
Tako so v Knjižnici Ivana Potrča
gostili častnega gosta letošnjih
dnevov , pesnika Milana Deklevo

, na osrednjem prizorišču
na Vrazovem trgu pa so zvečer
s kar dvema dogodkoma
počastili spomin na slovenskega

pesniškega velikana 20./21.
stoletja , Tomaža Šalamuna:

Teater III DPD Svoboda je

pod režijo Branke Bezeljak
pripravil recital Šalamunove
poezije z naslovom Za nas gre ,

mi smo življenje , nato pa so po
pesniku Šalamunu (ki ima po
očetu ptujske korenine) poimenovali

ulico, ki vodi z Vrazovega

trga mimo stare steklarske

delavnice na Slovenski trg.
Ulico sta umetniško uredila
Dušan Fišer in Stanka Vauda
Benčevič z govorečim zidom ,

Zidom poezije , in umetniško

instalacijo Jaz sem voda.
Med dogajanjem prvega

dne omenimo še kar tri razstave

(Deklevova literatura v
knjižnici ter likovni razstavi v

Zavodu Gema in Stari steklarski

) , pogovor o sodobni nizozemski

poeziji , veliko pesniško
branje , ponovitev Grenkih
sadežev pravice Teatra III in
seveda vinski del festivala.

Prireditve so se nadaljevale
v četrtek in se bodo še danes
in jutri , ko se bodo ob 20.30
končale z velikim pesniškim
branjem in koncertom avstrijske

skupine Kiss Me Yesterday
na Vrazovem trgu.

jš
Foto : Črtomir Goznik

Tomaža Šalamuna so Ptujčani počastili s poimenovanjem ulice po njem ...

Ptuj l Začeli so se Dnevi poezije in vina

Za uvod počastitev T. Šalamuna
V sredo so se v Ptuju začeli letošnji Dnevi poezije in vina, ki v štirih dneh ponujajo kar 65 različnih dogodkov.

Foto : Črtomir Goznik

Utrinek z vinskega dela festivala

…
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28.8.2015 Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ZA KRATEK ČAS Žanr:

Površina/Trajanje: 271,94 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Nagradno turistično vprašanje

V tem tednu kar trije festivali
Ptujsko festivalsko poletje se počasi izteka. Zadnji avgustovski teden je resnično nekaj posebnega, saj si roke podajajo

kar trije festivalski dogodki : Glasba v kloštru, Dnevi poezije in vina ter najstarejši festival narodno-zabavne
glasbe v Sloveniji. Zadnjo soboto v avgustu, 29. avgusta, pa bo s svojim nastopom ponovno razveselil ptujski Big band ,

ki deluje v okviru društva Musicology.

To je njihov že tradicionalni
koncert , ki ga pripravijo enkrat
letno. Kot je povedal njegov vodja

Božo Ljubec , bo letošnji koncert

nekaj posebnega , saj bodo
prvič nastopili v Murkovi ulici ,

v kateri si ponudniki še posebej
prizadevajo , da bi bila bolj živa,

tako kot celotno mestno jedro,

saj svoje lokale odpirajo tudi ob
sobotah popoldan, nedeljah in
praznikih. Božo Ljubec si tudi
želi, da bi mesto dalo več na tradicijo

, le redki namreč na Ptuju
vedo, da je temelje ptujskemu
Big bandu in s tem tovrstni tradiciji

dal legendarni ptujski glasbenikglasbenik

Anton Horvat , ko ga je pred
47 leti tudi ustanovil. Zavedal se

je potenciala , ki ga s tem mesto
lahko dobi. 22 mladih v Sloveniji
in tujini uveljavljenih glasbenikov

, večina je profesorjev jazza ,

si prav gotovo zasluži večjo pozornost

, kot jo ima trenutno.
V Svetovni turistični organizaciji

so za geslo letošnjega dneva
turizma izbrali slogan Milijarda
turistov, milijarda možnosti. S

tem želijo še posebej poudariti

zmožnost turizma kot moč dobrega

v destinacijah in skupnostih

po svetu. Po najnovejših
podatkih se danes že več kot milijarda

turistov na letni ravni odloči

za potovanje na tujo destinacijo.

Prav ta milijarda turistov pa

je turizem povzdignila v vodilni
gospodarski sektor v svetovnem
merilu, ki letno ustvari kar 10
odstotkov BDP. Za slovenski turizem

letos dobro kaže. Največja
založba turističnih vodnikov
po svetu pa je Postojnsko jamo
in Blejsko jezero uvrstila na seznam

500 svetovnih turističnih
zanimivosti, ki naj bi jih obiskal
vsak turist.

V Turistični zvezi nadaljujejo
projekt Moja dežela – lepa

in gostoljubna. V teh dneh bo
komisija Turistične zveze Slovenije

ocenila tudi staro ptujsko
mestno jedro. K čim boljši oceni

oz. uvrstitvi lahko prispevajo
vsi , ki na tem območju živijo oz.

poslujejo. Vsak pa tudi ve , kaj
mora storiti za urejenost mesta.
Še najmanj , kar lahko naredi , je,

da umije izložbo oz. steklene površine

svojega lokala.
Nagrado za pravilen odgovor

na predzadnje Nagradno turistično

vprašanje bo prejela Majda

Ovčar, Sedlašek 96 a , Podlehnik

, ki je pravilno odgovorila ,

da so bile Terme Ptuj odprte 10.
avgusta leta 1975. Danes sprašujemo

, katera razstava jetrenutno
na ogled v Salonu umetnosti na
Ptuju. Nagrada za pravilen odgovor

sta vstopnici za kopanje
v Termah Ptuj. Odgovore pričakujemo

v uredništvu Štajerskega
tednika , Osojnikova 3, Ptuj.
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Foto : Črtomir Goznik
46. Festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj vabi tudi v petek

, 28. avgusta, ko se bodo izbrani ansambli pomerili za najvišja
festivalska priznanja.

Nagradno turistično vprašanje
Katera razstava je trenutno na ogled v Salonu umetnosti

na Ptuju?

_________________________________________________

Ime in priimek: ____________________________________

Naslov : ___________________________________

Davčna številka : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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28.8.2015 Stran/Termin: 23

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: OGLASI IN OBJAVE Žanr:

Površina/Trajanje: 278,06 Naklada: 12.000,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Petek , 28. avgust
9 :00 Majšperk: 19. občinski praznik, Likovna kolonija Haloze 2015, na območju

Haloz , UD Ustvarjalec, likovna sekcija
10:00 Ptuj , grad Turnišče: Oživljamo grad Turnišče , kopanje , potapljanje, razne

igre , sprehodi, ob 11.00 in 17.00 predavanje o varnem potapljanju za
otroke , ob 12.00 delavnica spoznaj , varuj , ohrani

10:00 Ptuj , Mestni kino : Kino vrtiček na Dnevih poezije in vina , Navihani Bram in
kovačnica navihanih besed s pesnikom Milanom Deklevo

11:00 Ptuj : 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015, v Domu KULTure MuziKafe
okrogla miza o ameriški poeziji ; ob 14.00 zasebno branje pri Vereni Berlič ,

zbirno mesto ob 13.45 v Domu KULTure MuziKafe , Monica Pavani, ob
15.30 zasebno branje pri Slavki Gabrovec Junger, zbirno mesto ob 15.15
v Domu KULTure MuziKafe , Luis Chaves ; ob 17.00 Huda pokušnja pri Nevenki

Dobljekar , zbirno mesto ob 16.45 v Domu KULTure MuziKafe , vinar
Primož Štajer , pesnik Milan Dekleva

17:00 Ptuj , Vrazov trg : 19. festival Dnevi poezije in vina, pravljična urica za male
in velike knjigoljube z Liljano Klemenčič in Knjižnico Ivana Potrča

17:00 Ptuj : 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015, v Domu KULTure MuziKafe
predstavitev evropske pesniške plaatforme Versopolis in pogovor s pesniki,

ki so vanjo vključeni; ob 18.30 strokovno srečanje slovenskih založnikov s

pesniki Versopolisa ; ob 18.30 zasebno branje pri Toniju in Jerneji Hamler ,

Judith Nika Pfeifer; ob 19.00 na Vrazovem trgu degustacija vin vinarjev iz

regije; ob 19.00 v Furstovi hiši odprtje pesniško-fotografske razstave Dareta
Groznikarja in Borisa B. Voglarja Ali-Ali

17:00 Rače , Galerija Pri babici Mimi: predstavitev 13. mednarodnega simpozija s

kulturnim programom in likovno razstavo , KUD Forma Viva Makole
18:00 Kajžar , Trstenjakova domačija : Kajžar EU Fest , spoznajte domačine s Kajžarja

, pohod z baklami in prikaz trikov z ognjem , večerni tek po šiponovih
gričih , tamburaška skupina Zlate strune s Kajžarja, Sokolsko društvo Ormož

18:00 Majšperk , Breg , galerija Tovarna umetnosti : odprtje likovne razstave Heman

Pivk – Obiski
18:00 Rogoznica , stadion NK Podvinci: 12. krajevni praznik ČS Rogoznica , turnir v

kartanju ( šnops ) in ročnem nogometu
18:00 Sestrže , igrišče: 19. praznik občine Majšperk, odbojka na mivki
19:30 Ptuj , dvorišče minoritskega samostana: 2. večer 46. Festivala narodno-zabavne

glasbe Ptuj 2015
20:00 Kidričevo , restavracija Pan: plesni večer Mi Plešemo , za vse plesalce , predvsem

standardnih plesov , brezplačna učna ura plesa, glasbeno društvo Mi
Plešemo

20:00 Lenart , Dom kulture : komedija Ona, bivši in Džoni , Reporter Milan
20:00 Majšperk , Breg: 19. praznik občine Majšperk , članski občinski turnir v

malem nogometu , ŠD Breg
20:00 Stoperce , Dom krajanov: 19. praznik občine Majšperk, 80 let KPD Stoperce
20:30 Ptuj : 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015; na Vrazovem trgu Veliko

versopolisovo pesniško branje , koncert Zvezdana Novakovič, Bosa ter
gostje Scherzer brigade ; ob 23.00 servirana poezija , dobrodelna dražba
servirnih pladnjev in drugih lesenih izdelkov z verzi pesnikov

Prireditvenik
Sobota, 29. avgust

8 :30 Podvinci, stadion: 12. krajevni praznik ČS Rogoznica , kolesarjenje po ČS

9 :00 Majšperk: 19. občinski praznik, Likovna kolonija Haloze 2015, na območju
Haloz, UD Ustvarjalec, likovna sekcija, do nedelje

9 :00 Podlehnik , ribnik : ptujski padalski pokal , mednarodna tekma v skokih na
plavajoči splav

9 :30 Kajžar: Kajžar EU Fest 2015 , s kolesom po Slovenskih goricah: javna tribuna

, turizem in šport , priložnost za Slovenske gorice , pohod okoli Kajžarja
in po Slovenskih goricah , 11.00 predstavitev vinarjev in domačih izdelkov ,

Prleška tržnica na Trstenjakovi domačiji , 11.00 športne delavnice in igre za
otroke in odrasle , 14.00 kolesarski maraton po Slovenskih goricah , 18.00
kulturni program in nastop mažoretk s podelitvijo nagrad , 20.00 kulturni in
športni program

10:00 Lenart: Agatine skrivnosti, Življenje na gradovih – ustvarjalne delavnice za
mlade in stare, ob 16.30 odprtje srednjeveške tržnice z lokalnimi dobrotami
in prikazom domačih obrti, ob 16.50 podelitev nagrad likovnega natečaja
za otroke Življenje na gradovih ..., 17.00 pohod po Agatinih skrivnostih

10:00 Ptuj , grad Turnišče: Oživljamo grad Turnišče , kopanje , potapljanje, razne
igre , sprehodi, palačinke , analiziranje vode in mulja z mobilnim ekološkim
laboratorijem, 11.00 delavnica izdelave vodnih bitij iz papirja , ob 17.00
predavanje o varnem potapljanju za otroke

10:00 Ptujska Gora , pri starotrški hiši : 19. občinski praznik , pohod na Janški Vrh ,

Društvo žena Tisa

11:00 Ptuj , Stara steklarska delavnica: 19. festival Dnevi poezije in vina , Tudi
pesmi imajo obliko, literarna delavnica za osnovnošolce z Davidom Bedračem

, 17.00 na Vrazovem trgu , Pravljična žonglerija z Vidom Severjem ,

pravljična urica z Liljano Klemenčič in delavnica žongliranja
11:00 Ptuj : 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015 , pogovor s častno gostjo,

ameriško pesnico C. D. Wright v Ptujski kleti, 14.00 zasebno branje , gostja
Jan Baeke pri Goranu Podgorelcu in Darji Voršič , 15.00 Vrazov trg , mentorjevo

pesniško branje , branje poezije ptujskih pesnikov, 15.30 zasebno
branje , gost Amarjit Chandan pri Savu in Valeriji Školiber , 16.30 na gradu ,

Parzival , pripovedovanje zgodb z Ljobo Jenče
14:00 Cerkvenjak, pri župnijski cerkvi : spoznajmo naša verska znamenja , pohod

ob 500. obletnici začetka gradnje cerkve v Cerkvenjaku
15:00 Skorba, pred Domom krajanov: vaški kolesarski trim , zaključek ob ribniku,

druženje
15:00 Spuhlja , večnamenska dvorana: 9. krajevni praznik ČS Spuhlja z vaškimi

igrami
15:00 Zavrč: 19. praznik , srečanje starejših in članov RK ter krvodajalcev , OO RK

Zavrč
17:00 Videm, občinska dvorana: koncert ob 8. obletnici začetka delovanja ljudskih

pevcev DU Videm
18:00 Ptuj : 19. festival Dnevi poezije in vina Ptuj 2015 , predavanje Dušana Dovča

o razstavi Besede kot barve, barve kot besede v Stari steklarski delavnici ,

18.30 zasebno branje, gostja Justyna Bargielska , pri Sonji in Francu Purgaju
, 19.00 Vrazov trg, impro predstava , 19.00 degustacija vinarjev , 20.30

Veliko pesniško branje in koncert Kiss Me Yesterday
20:00 Ptuj , Murkova ulica: koncert Big banda Ptuj , gost , kitarist Igor Bezget

Nedelja, 30. avgust
8 :00 Stoperce , strelišče LD: 19. praznik občine Majšperk, meddružinsko strelsko

tekmovanje
9 :00 Gerečja vas, športni park : tradicionalno gasilsko tekmovanje za V. pokal

Gerečje vasi v tekmovalnih disciplinah pionirk in pionirjev ter mladink in
mladincev

9 :00 Majšperk, Breg pri tržnici: Pohod od kleti do kleti , Društvo vinogradnikov in
sadjarjev Majšperk

9 :00 Podlehnik , ribnik : ptujski padalski pokal , mednarodna tekma v skokih na
plavajoči splav

10:00 Kajžar: Kajžar EU Fest 2015 , s kolesom po Slovenskih goricah , košarkarski
turnir, 11.00 kolesarski maraton , športne delavnice za otroke in odrasle ,

17.00 podelitev nagrad in priznanj
10:00 Ptuj , grad Turnišče: Oživljamo grad Turnišče , kopanje , potapljanje, razne

igre in sprehodi, 11.00 predavanje o varnem potapljanju za otroke
14:00 Sestrže , igrišče: 19. praznik občine Majšperk, Poletne igre
14:00 Voličina, cerkev sv. Ruperta : srečanje družin dekanije sveti Lenart
17:00 Majšperk, športni park: 19. občinski praznik, Tečem zase, KUD Majšperk

Ponedeljek , 31. avgust
19:00 Ptuj , Miheličeva galerija : glasbeni performans Unexpected ob zaključku

13. festivala sodobne umetnosti Art Stays Wunderkammer – kabinet čudes ,

predstavitev kataloga
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28.8.2015 Stran/Termin: 9

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 493,44 Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA, VERSOPOLIS, ALEŠ ŠTEGER

Za nas gre,mismo življenje

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Z gledališko improvizacijo na besedilo

pesmi Tomaža Šalamuna Za nas
gre, mi smo življenje so se sredi tedna
na Ptuju začeli 19. Dnevi poezije in
vina. Z izbranimi pesmimi pesnika
so zbrane nagovorili člani Gledališkega

studia Ptuj inTeatra III, ki delujejo

pod okriljem DPD Svoboda Ptuj.
Po pesniku, ki je bil pred štirimi leti
častni gost osrednjega slovenskega
pesniškega dogajanja in ga na Ptuj
vežejo družinske korenine, so Ptujčani

zdaj poimenovali eno od uličic , ki

V ptujski Ulici Tomaža
Šalamuna je mogoče
prisluhniti pesniku,

stopiti na dvorišče Stare
steklarske delavnice in
se s Slovenskega spustiti
do Vrazovega trga, kjer
je osrednje prizorišče
Dnevov poezije in vina

se z Vrazovega trga , osrednjega prizorišča

Dnevov poezije in vina, vije
gor na Slovenski trg. Ulica za vogalom

hiše Muzikafe je skoraj nevidna ,

malokdo stopi po njej , a prav s te ulice
velika lesenavrata odpirajo pogled na
dvorišče, kjer že dve desetletji domuje
Stara steklarska delavnica z vsem raznolikim

kulturnim dogajanjem , ki
se ponaša po svoji drugačnosti. Zdaj
tjakaj vodi Šalamunova ulica z zvočno
prostorsko instalacijo Stanke Vauda
Benčevič, ki je domačo hišo Muzikafe

že leta prizorišče premnogih kulturnih

dogajanj odela v strešnike iz
blaga, po stari ulici se " zliva" voda iz
pesniškega cikla Tomaža Šalamuna ,

njegov glas in glas njegove poezije
pa nenehno odzvanjata po njej , in na
onih lesenih vratih so zapisani verzi
Šalamunove poezije.

Dnevi poezije in vina so dogodek ,

ki so ga Ptujčani že posvojili, veselijo
se velikih pesniških branj na Vrazovem

trgu, kjer se vsako popoldne ob
pravljičarki Liljani Klemenčič iz ptujske

knjižnice zbirajo najmlajši bralci
in poslušalci, zasebna branja odpirajo

vrata na premnoga dvorišča domačinov

, vabljivi so pogovori s pesniki
in pesnicami , s Hudimi pokušnjami
pa Dnevi poezije zaživijo v svojem
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POROČILO

Večer

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f2e5f32b-00a5-429a-ba87-7909c9e0b0ab633719618


28.8.2015 Večer Stran/Termin: 9

SLOVENIJA

325

drugem delu, v pokušanju najboljšega
, kar pridelajo slovenski vinarji.

V verze zavita mesta
"Ptuj in mnoge druge slovenske kraje
in mesta onkraj meja bomo za nekaj
dni ponovno zavili v verze. Tokrat
prvič tudi kot del pesniške platforme
Versopolis, stičišča enajstih pomembnih

evropskih pesniških festivalov,
ki spodbuja mobilnost perspektivnih

evropskih pesnikov ," pravi Aleš
Šteger, vodja festivala , in doda, da je
osrednja pozornost letošnjega festivala

Dnevi poezije in vina namenjena
sodobni poeziji, ki nastaja v nizozemskem

jeziku, zato se je festival, že preteklo

soboto, tudi začel s štiridnevno
nizozemsko-slovensko prevajalsko

delavnico. "Tradicionalni Večeri
pred Dnevi so se odvijali na šestih že
znanih in treh novih prizoriščih po
vsej Sloveniji, zgoščen festivalski program

pa se te dni odvija na Ptuju z nenadomestljivimi

velikimi večernimi

pesniškimi branji inkoncerti, okroglimi
mizami in številnimi drugimi dogodki

, saj se širimo tudi na vizualno
področje in vabimo na kar šest različnih

razstav," vabijo organizatorji , založba

Beletrina.

Častna gosta Dekleva
in Wrightova
Častna gosta letošnjih Dnevov poezije

in vina sta domači pesnik Milan
Dekleva in ameriška pesnica C. D.
Wright. "Ob tej priložnosti smo izdali

dvojezični izbor Deklevove poezije
Darwin gre v jedilnico v prevodu

Andreja Pleterskega in prvo pesniško
zbirko ameriške gostje v slovenskem

jeziku z naslovom Skrivnost. Kot
odmev lanskega švedskega fokusa pa
še antologijo sodobne švedske poezije

z naslovom Tvoj glas je moj in pa
seveda dvojezične knjižice s poezijo
vseh festivalskih pesniških gostov, ki
jih je letos kar dvajset in prihajajo iz
petnajstih držav sveta ter pišejo v šestnajstih

jezikih," doda Aleš Šteger.

Stanka Vauda Benčevič in Igor Benčevič, lastnika Muzikafeja, osrednjega prizorišča
Dnevov poezije in vina. ( Slavica Pičerko Peklar)

Dnevi poezije in vina so se na Ptuju začeli z gledališko improvizacijo Za nas gre, mi smo življenje Tomaža Šalamuna.
(Slavica Pičerko Peklar)

Dvajset pesnikov,
petnajst držav,
šestnajst jezikov
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28.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki
nastaja v nizozemskem jeziku. Na vinskem oltarju ter treh Hudih pokušnjah se bo pod
vodstvom Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana predstavilo nič manj kot 18 vinarjev.
Festivalski dogodki so brezplačni! Oglejte si celoten program:
www.stihoteka.com/Vir: Napovednik.com, Napovednik.com
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28.8.2015 Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DELOSKOP Žanr:

Površina/Trajanje: 173,56 Naklada: 39.340,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Razstave
Ljubljana
MGLC
19.00

31. grafični bienale : Nad tabo/ti – Letošnji grafični bienale bo na
trinajstih prizoriščih predstavil številne umetnike, festivalsko dogajanje

pa bo spremljalo več kot 60 umetniških in javnih dogodkov. Kot
pravijo organizatorji osrednji del razstave prikazuje dela več kot 40
umetnikov , ki uporabljajo številne umetniške postopke inpristope.
Osrednja razstava 31. grafičnega bienala v Ljubljani z naslovom
Nad tabo/ti, ki jo kurira Nicola Lees z asistentkama Stello Bottai in
Lauro McLean-Ferris , je v Moderni galeriji , v Mednarodnem grafičnem

likovnem centru (MGLC ), parku Tivoli , Galeriji Kresija , Narodni
in univerzitetni knjižnici , Galeriji Jakopič in na fasadi Mahrove hiše.
Samostojna razstava Becky Beasley , ki jo kurira Vladimir Vidmar,
je v Galeriji Škuc, razstava nagrajenke 30. ljubljanskega bienala
Maríe Elene González, ki jo kurira Božidar Zrinski , pa je na ogled
v Galeriji Cankarjevega doma. Vse galerije bodo nocoj odprte od
18.00 do 22.00.

Maribor
UGM Studio
19.00

Mirjana Rukavina – Tukaj & tam – prostori odsotnosti. Mariborska
ustvarjalka , ki živi in ustvarja na Dunaju, se bo v UGM Studiu
predstavila s fotografsko razstavo dveh novih ciklov fotografij ,
združenih v »prostore odsotnosti« . Zapuščeno Hutterjevo tekstilno

tovarno oz. MTT v industrijskem delu Maribora je avtorica
kot izpraznjen, estetiziran in istočasno travmatiziran prostor
postavila v slikovni dialog s svojim navideznim antipodom, s

spektakularnim stolpom Donau City Tower na Dunaju , trenutno
najvišjo zgradbo ob Donavi , ki kot dizajnerski kompleks ostaja
prostor brez sledi in ga lahko beremo kot postindustrijsko tovarno
doživetij. Ob 18.00, uro pred odprtjem razstave , napovedujejo
še vodstvo z avtorico in kustosinjo Simono Vidmar. Fotografska
razstava. (Do 19. 9.)

Bistra pri Vrhniki
Tehniški muzej
Slovenije
13.00, 1400 ,

15.00, 16.00

Potujoči planetarij – Od danes do nedelje si bo v muzeju mogoče
ogledati potujoči planetarij , ki ga bodo ob 13., 14., 15. in 16. uri
spremljale projekcije s predavanjem Sebastijana Jakša na temo astronomije

in vesolja.

Majšperk
Tovarna
umetnosti
18.00

Herman Pivk – Obiski. Odprtje fotografske razstave in branje poezije
pesnikov festivala Dnevi poezije in vina. Fotografska razstava.

Škofja Loka
Mestni trg
17.00, 19.00

Pocestnica – Avtorstvo in produkcija : Kolektiv Ljud , Velenje, 2015.
Interaktivna ulična razstava gledalce vabi na odkrivanje presenetljivih
» redy-made « umetniških del , ki se skrivajo za vsakim vogalom mesta.
Galerija na prostem je na ogled štiriindvajset ur dnevno, danes ob
17.00 in 19.00 pa bo na interaktivnem vodenem ogledu , galerijski
» kustos « skupaj s svojo hostesniško ekipo v galerijsko zbirko vključi
tudi nepričakovane » performanse « nič hudega slutečih mimoidočih.
Festival Pisana Loka.

Koper
Galerija Loža
20.00

Ex-tempore Piran: Mojih 5 najljubših – Prva v nizu letošnjega jubilejnega

petdesetega slikarskega ex-tempora bo razstava nagrajenih del
mednarodnega slikarskega Ex-tempora Piran. Predstavljene bodo slike
iz zbirke nagrajenih del tega vsakoletnega umetniškega tekmovanja ,

ki je nastajala od ustanovitve leta 1966. Za razstavo so kustosinje
Obalnih galerij Piran ( OGP ) Tatjana Sirk, Nives Marvin in Majda Božeglav

Japelj , skupaj z likovnim kritikom, nekdanjim kustosom v OGP
Andrejem Medvedom , med nagrajenimi deli po svojem okusu , izbrali
svojih pet najljubših. Likovna razstava. ( Do 3. 10. )
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28.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Brammetje Baas, Anna van der Heide, Nizozemska, 2012, 83 min, 6+, sinhronizirano v živo
Bram je radoveden, bister in nemiren deček. Brati in pisati že zna in komaj čaka začetek
šole, da se bo naučil še druge zanimive reči. Ima tudi prav posebno beležko, v katero si
zapisuje zanimive besede … Navihan družinski film o posluhu za drugačnost, težavah
sodobnih otrok in kreativnih rešitvah. Po projekciji filma bo z nami častni gost festivala Dnevi
poezije in vina Milan Dekleva, ki bo prebral kakšno svojo pesem za otroke in odgovoril na
naša vprašanja, zatem pa se bomo še mi lotili besednega ustvarjanja. So besede lahko
nagajive, ubogljive, pa gnetljive, zamerljive? Več informacij:
www.kinoptuj.si/spored/navihani-bram/Vir: Mestni kino Ptuj, Napovednik.com
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Kino vrtiček na Dnevih poezije in vina: Navihani Bram z Milanom Deklevo

SPLETNI ČLANEK

http://www.napovednik.com/dogodek342136_kino_vrticek_na_dnevih_poezije_in_vina_navihani

www.napovednik.com



28.8.2015 Stran/Termin: 10:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 10:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:37 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

Današnji program festivala Dnevi poezije in vina se začne ob 11. uri v Domu kulture
Muzikafe, z okroglo mizo o ameriški poeziji. Zasebna branja bodo 14.00, 15.00 in 18.30. V
Domu kulture Muzikafe bo istočasno predstavitev evropske pesniške platforme Versopolis in
pogovor z mladimi pesniki. Osrednji današnji dogodek bo veliko Versopolisovo pesniško
branje ob 20.30 na Vrazovem trgu s koncertom Zvezdane Novakovič.
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28.8.2015 Stran/Termin: 13:30:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 13:30 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:34 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

NOVINARKA: Današnji program festivala Dnevi poezije in vina se je začel dopoldan v
Domu kulture Muzik Caffee z okroglo mizo o ameriški poeziji. Zasebna branja bodo bo 14.,
15. in 18.30. V Domu kulture Muzik Caffee bo istočasno predstavitev evropske pesniške
platforme Versopolis in pogovor z mladimi pesniki. Osrednji današnji dogodek bo veliko Ver
sopolisovo pesniško branje ob 20.30 na Vrazovem trgu, s koncertom Zvezdane Novakovič.
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Današnji program Dnevi poezije in vina se je začel dopoldan
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28.8.2015 Stran/Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURNICE Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:13 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Na Dnevih poezije in vina na Ptuju bo ob 19.00 v Fürstovi hiši odprtje pesniško-fotografske
razstave Dareta Groznikarja in Borisa B. Voglarja Ali – ali / Either – or.
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28.8.2015 Stran/Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DANES Žanr:

Površina/Trajanje: 00:09:38 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Poletne temperature bodo zadnji počitniški teden marsikoga zvabile na morje, a tudi, če
boste ostali doma, vam ne bo dolgčas. Potekajo namreč številni dogodki, posebej pestro je
v Ljubljani, kjer je ponudba res pestra, na več lokacijah lahko spremljate gledališke
prestave, uživate v glasbenih ritmih, najmlajši pa se lahko udeležijo tudi ustvarjalnih
delavnic. Ni pa Ljubljana edino mesto s prireditvami. Če se pomaknemo v najstarejše
slovensko mesto na Ptuj, tam kraljujejo Dnevi poezije in vina. Jutri bo tudi na blagajnah
Cineplexxa po vsej Sloveniji možen ogled začetka nove sezone Ena žlahtna štorija.

Izjave:

JADRANKA JURAS (glasbenica),
JANOS KERN (direktor Imago Sloveniae – Podoba Slovenije),
NEIMENOVANI,
LUKA LINDIČ,
OTROCI,
BOJANA VOGRINEC,
IRENA RAJH KUNAVER (organizatorka festivala),
ZORAN STOJINOVIĆ (voznik kavalirja),
MIRO GRAČANIN (turistični vodnik).

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Poletne temperature bodo zadnjo počitniški teden marsikoga zvabile na morje

Suzana Kozel

DIALOGIZIRANO POROČILO
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28.8.2015 Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:25 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, VERSOPOLIS

META ČESNIK: Predzadnji dan mednarodnega festivala Dnevi poezije in vina je v središču
spletna platforma za poezijo. Festival na Ptuju spremlja Nina Jerman. Pozdravljena. Kaj je
torej Versopolis?

NINA JERMAN: Dober večer. Versopolis, platforma za poezijo, je pravzaprav priložnost v
več pomenih te besede za pesnike Evrope, zunaj meja njihovih nacionalnih držav. Osnovna
ideja projekta je rušenje jezikovnih barier. Versopolis letos predstavlja liriko 55 avtorjev, ki
gostujejo na 11 evropskih pesniških festivalih.

VYTAUTAS STANKUS (pesnik iz Litve): Sem iz Litve. Živim v Vilni. Projekt Versopolis je
čudovita priložnost, saj omogoča srečevanje pesnikov in povečuje našo prepoznavnost po
Evropi.

IVAN ŠAMIJA (hrvaški pesnik): Kot bralcu in pesniku mi največ pomeni prevod. Meni
omogoča, da spoznavam tuje pesnike, tujim bralcem pa, da spoznajo moja dela. Versopolis
zagotavlja prevajanje naših del.

NINA JERMAN: Perspektivni pesniki so tudi gostje večernega branja na osrednje
festivalskem prizorišču Vrazovem trgu v srednjeveškem mestnem jedru.
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Predzadnji dan Dnevi poezije in vina

Nina Jerman
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29.8.2015 Stran/Termin: 23

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: PODRAVJE Žanr:

Površina/Trajanje: 242,58 Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, ALEŠ ŠTEGER

C. D. Wright zaključuje Dneve 2015
Po desetih dneh v Sloveniji in preko meje ter treh dneh na
Ptuju se danes Dnevi poezije in vina na osrednjem prizorišču

, ptujskem Vrazovem trgu , in pri gostitelju , Domu kulture

, zaključujejo. Zadnji dan ponujajo posebno pestro in
bogato festivalsko dogajanje. Tudi za otroke in mladino. Ob
11. uri bo tako v Stari steklarski delavnici na Ptuju literarna
delavnica za osnovnošolce, poimenovana Tudi pesmi imajo
obliko. Vodi joDavid Bedrač. Ob 17. uri pa bo na Vrazovem
trgu pravljična urica in delavnica žongliranja z Vidom Severjem.

Ob 11. uri bo v Galeriji Zlati Ajngel v Varaždinu na Hrvaškem

pesniško branje. Svoje pesmi bodo brali Judith
Nika Pfeifer (Avstrija ), Ivan Šamija ( Hrvaška) in Gjoko
Zdraveski (Makedonija ) . Ob isti uri bo v Ptujski kleti na
Ptuju Aljoša Harlamov vodil pogovor z ameriško pesnico
C. D. Wright , častno gostjo festivala.

Ob 14. uri bo zasebno branje nizozemskega pesnika
Jana Baekeja, ki ga vodi Manca G. Renko. Gostitelja sta
Goran Podgorelec in Darja Voršič. Zbirno mesto je Dom
kulture Muzikafe ob 13.45. Ob 15. uri bodo na Vrazovem
trgu brali poezijo ptujskih pesnikov. Sodelujejo Neven
Borak , Sergej Harlamov , Bruno Marinič, Carina Petrič in
Aljaž Selinšek. Ob 15.30 bosta zasebno branje britanskopakistanskega

pesnika Amarjita Chandana gostila Savo
in Valerija Školiber. Vodi ga Manca G. Renko. Udeleženci
se bodo ob 15.15 zbrali v Muzikafeju.

Ob 16.30 bo Romanski palacij Ptujskega gradu prizorišče

pripovedovanja zgodb iz tretje knjige Parzival Wolframa

von Eschenbacha. Pripovedovala bo Ljoba Jenče,
recitirala pa Marjana Benčina, prevajalka srednje visoke
nemščine , in Ivan Peternelj , dramski igralec. Dogodek
spremlja razstava z naslovom Vitezi in pesniki , Poezija na
dvoru gospodov Ptujskih , ki je nastala v sodelovanju z Mednarodnim

simpozijem pripovedovanja Zavoda Pajn Cerknica
in Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož.

Ob 18. uri bo v Stari steklarski delavnici Predavanje o

razstavi Besede kot barve , barve kot besede. Naslovili so
ga Odsotna pesem je pesem. Predavatelj je Dušan Dovč.
Sonja in Franc Purgaj pa sta gostitelja zasebnega branja
poljske pesnice Justyne Bargielske. Z njo se bo pogovarjal
Staša Pavlović. Udeleženci se na običajnem mestu zberejo
ob 18.15. Ob 19. uri bo na Vrazovem trgu impro predstava.
Nastopili bodo Igor Bračič , Jan Hrušovar , Luka Korečič in
Jaka Šubic. Ob isti uri bodo na istem prizorišču bodo pričeli

pokušnjo vin vinarjev iz regije in kulinarično ponudbo

Ferfud.
Osrednji zaključni dogodek ob 20.30 bo veliko pesniško
branje na Vrazovem trgu. Vodi ga Aleš Šteger. Nastopili

bodo Judith Nika Pfeifer, Monica Pavani ( Italija) , Azad Ziya
Eren (Turčija ), Marjan Strojan (Slovenija) , Amarjit Chandan
in zaključila ga bo C. D. Wright ( ZDA) . Razglasili bodo najboljše

verze natečaja Oddih. Sledi Kiss Me Yesterday Afterparty

, ki ga pripravlja didžej Borchi. (slp)

Milan Dekleva, častni gost (Boris B. Voglar)
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29.8.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

26. avgust - 29. avgust
Dnevi poezije in vina bodo zadnji teden avgusta Ptuj zavili v verze. Letošnja častna gosta
bosta Milan Dekleva in ameriška pesnica C. D. Wright. V fokusu bo sodobna poezija, ki
nastaja v nizozemskem jeziku. Na vinskem oltarju ter treh Hudih pokušnjah se bo pod
vodstvom Staše Cafuta Trček in Jožeta Rozmana predstavilo nič manj kot 18 vinarjev.
Festivalski dogodki so brezplačni! Oglejte si celoten program:
www.stihoteka.com/Vir: Napovednik.com, Napovednik.com
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SPLETNI ČLANEK
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31.8.2015 Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULTURA Žanr:

Površina/Trajanje: 945,47 Naklada: 31.150,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Ne vidimvelikosrečnih obrazov
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Ne vidim veliko srečnih obrazov

MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK

INTERVJU

Večer

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=0990093e-4355-472d-99fa-773dbaef76b72044474894


31.8.2015 Večer Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

337

Volha Hapejeva, beloruska
pesnica, udeleženka
19. festivala Dnevi poezije
in vina na Ptuju

MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK

Pred nastopom na Piramidi v Mariboru
, kjer je bil v okviru festivala Dnevi

poezije in vina na Ptuju ( od 25. do 29.
avgusta ) eden od številnih dislociranih

dogodkov, je beloruska pesnica ,

pisateljica , dramatičarka in prevajalka
Volha Hapejeva skušala razpršiti kak
predsodek in nepoznavanje, povezana
z Belorusijo. Srečanje priTreh ribnikih
je bilo ( pre) hitro skeniranje vsega po-

ezije , politike …

Doktorirala je iz jezikoslovja , zaposlena

pa je kot izredna profesorica.
Njena raziskovalna področja so lingvistika

, filozofija jezika, sociologija
telesa ter vprašanja enakosti spolov v
kulturi in literaturi. Njenadela , zbrana
v sedmih knjigah , so prevedena v angleški

, nemški , poljski , makedonski ,
češki in litovski jezik , sama pa prevaja

iz angleščine, nemščine , kitajščine
, latvijščine in japonščine. Sodeluje

v skupnih projektih z ustvarjalci elektronske

glasbe in v avdiovizualnih
performansih.

Ste sinologinja tudi po izobrazbi, če
prevajate celo iz kitajščine?

' ' Študirala sem poezijo zgodnjega dvajsetega

stoletja na Kitajskem , ki me je
očarala. Odločila sem se prevesti nekaj
pesnikov , ker niso bili prevedeni iz
izvirnika v beloruščino. Podobno kot
slovenščina je majhen jezik in nastane
veliko prevodov posredno iz drugih ,

večjih jezikov. Pri nas je večina prevodov

svetovne literature prišla iz ruščine.

Ampak ljudje pri nas tako v 90
odstotkih razumejo rusko in lahko
berejo v ruščini. Večina ljudi je dvojezična

, tudi po koncu ruske dominacije.
Tudi prevajalo se ni veliko, kajti če

imate Dostojevskega v ruščini, zakaj
ga brati v beloruščini? Ampak zadnja
leta se situacija spreminja , splet je
omogočil lahek dostop tudi do drugih
jezikov in možnost njihovega učenja
ter direktnega prevajanja. Sama sem
absolutni pristaš originalov, ker s posrednim

jezikom , jezikom mostom ,

kot pravimo, lahko veliko tega izgubimo

v prevodu. Zato se je bolje naučiti

malce slovnice, uporabljati kak
odličen slovar in prevajati direktno.' '

Očitno sem patriotka
Predavate na univerzi v Minsku ?

"Učim tipologijo jezika, moja druga
specializacija pa je teorija spolov, iz
katere sem doktorirala v Vilni. Tudi
tam predavam. Spoli v kulturi , literaturi

so tudi tema mojih predavanj. ' '

Tudi z elektronskimi glasbeniki sodelujete

?

' ' Sem tudi malce performerka, kar
ne predstavlja velikega dela mojega
dela , a sodelujem recimo z mednarodno

uveljavljenim beloruskim elektronskim

glasbenikom Ladislavom
Bubnom. Je eden najboljših in nekaj
projektov sva že ustvarila skupaj. Lani
sva bila v Rigi na pesniškem festivalu.
Bila je krasna izkušnja, prišlo je nepričakovano

veliko ljudi. Brala sem svojo
poezijo v beloruščini, posneti prevod
sem predvajala v latvijščini. Ob glasbi
sem v performansu predstavila težave
identitete. Spregovorila sem o obveznostih

, ki jih družba pred mene postavlja

v zvezi z zapovedano lepoto in
imperativom gospodinje. Vse to pa je
v popolnem nasprotju z mano kot pesnico.

' '

V slovenščino so za Dneve poezije
in vina na Ptuju prevedli vaš cikel
pesmi Kako ne oditi v Benetke v prevodu

VeronikeSorokin , zanimiva refleksivna

poezija.
"Hvala."

Te dni beremo v naših medijih , da
je pred volitvami oktobra beloruski
predsednik Lukašenko, ki je na obla-

sti že od leta 1994 in se mu obeta peti
mandat , pod pritiskom ZDA in EU izpustil

predstavnike opozicije vključno
z Nikolajem Statkevičem , ki se je

na predsedniških volitvah leta 2010
proti njemu potegoval za predsedniški

stolček. Kako gledate na to amnestijo

?

' ' Težko mi je govoriti o tem, to je kompleksno

in preveč filozofsko vprašanje
zame. Kot pesnica na mednarodnem
festivalu se zavedam , da sem ob
svojem umetniškem poslanstvu tudi
predstavnica svoje države. Problem
je , ko se pojavljamo na različnih festivalih

in je situacija približno taka:
ko je na odru nemški pesnik, ga sprašujejo

izključno o njegovi poeziji , ko
se pojavim na istem odru jaz, je prvo
vprašanje vedno,povejte kaj o težavni
politični situaciji v vaši državi. Zame je
to vedno naporno in neprijetno, ker si
želim govoriti o poeziji , ne o politični
situaciji. A razumem, da je to bistveni
kontekst vsega.

Sem malce pesimistka glede situacije

v svoji državi. Ne vidim naokoli

veliko srečnih obrazov, ljudje
so nekako sprijaznjeni z vsem, pa če
imajo dvajset ali petdeset let. Takšen
občutek imam. A kar mi posebej ni
všeč ta čas, je , da so heroji tisti , ki zapuščajo

Nemškega
pesnika sprašujejo
izključno o njegovi
poeziji , prvo
vprašanje zame
je vedno o politiki
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zapuščajo

državo. Tisti, ki ostajamo ,

pa smo luzerji. Kot da nismo ničesar
dosegli. V resnici pa tisti, ki ostajamo

, delamo kljub težkim razmeram.
Denimo za moje kolege pesnike in
univerzitetne profesorje v ZDA je
mnogo laže ustvarjati , živeti, vse. Celo
tistim v Rusiji je mnogo laže. Amnestija

je igra."

Ste študirali v tujini, glede nasijajno
znanje angleščine?

"Ne. Nikakor. Zares me iritira ta odnos
do nas, ki skušamo narediti nekaj
doma kljub vsemu. To pretirano malikovanje

vseh , ki so odšli , ni zdravo."

Kak pa jeodstotek bega možganov v
Belorusiji?
" Zelo visok , skorajda vsakdo , ki se mu
ponudi možnost, odide. Vsaj za mojo ,
mlajšo generacijo to velja. Mnogi se
sprašujejo, zakaj še vztrajamo. Sama
sem patriotka očitno in se sprašujem ,
kdo bo topočel , če ne jaz."

Vendarle prihajate iz dežele Marca
Chagala , Kazimirja Maleviča. Žal
nimamo prevedenih kaj prida beloruskih

literatov. Morda nam predstavite

malce vašo literarno sceno?

Prevajalske delavnice, ki jih imate
na Dnevih poezije in vina, so najbrž
pomemben most med kulturami in
začetek medsebojnega sodelovanja?
"Nisem prvič v Sloveniji, pred osmimi
leti sem bila že na Vilenici , a ne kot
pesnica , ampak kot prevajalka. Sodelovala

sem na debati o prevajanju literature

malih jezikov v male jezike.
Devetmilijonski beloruski narod je
narod pesnikov.Nisem literarni kritik,
moje mnenje o naši literaturi je moje
osebno. A založniki so obsedeni z novelistiko

, tudi ljudje po avtobusih in
vlakih berejo romane. Naša poezija je
silno kakovostna, bogata in vznemirljivejša

od proze. Ampak zakaj bi bil to
v deželi problem? Tudi kratka proza je
zanimiva innaši predstavniki filozofske

esejistike v starejši generacijo so
silno kvalitetni. Denimo filozof Vladimir

Akudovič je izjemni razčlenjevalec
beloruske družbe ali Igor Bobkov.

Sama se skušam pridružiti tej žlahtni
filozofski tradiciji.' '

Kaj pa vpliv ruske literature na belorusko

danes?

"O vplivu ne bi mogli pretirano govoriti.

Beremo več literatur bivših sovjetskih

republik , denimo ukrajinsko
… V šolskem kurikulu sicer imamo
celo vrsto ruskih del , nisem prepričana

, če učenci v tem ravno uživajo. A
problem kanonične literature je stvar
debate danes. To so zvečine tudi zelo
obsežna dela. Če govorimo o intelektualcih

, niso orientirani več toliko
protiRusiji. Saj spremljamo rusko literaturo

, ampak …Povprečni Belorus pa
je seveda druga zgodba. Težko je tekmovati

z ogromnim ruskim knjižnim
trgom pri nas. Belorusko založništvo
se bori za preživetje. Vem , da imate v
Sloveniji celo vrsto založb …' '

Ampak tudi pri nas situacija v založništvu

ni rožnata …
' 'Res je, ampak ko sem se pogovarjala
z nekaterimi slovenskimi založniki ,
se mi je zdelo, da tukaj vendarle spodobno

živijo in delajo tudi majhne založbe.

Ko razmišljam, kje bom izdala
svojo naslednjo zbirko pesmi , me
skrbi. Čakalna doba je dolga. A tokrat
ne bom šla k založniku, kjer sem doslej
izdajala svoje knjige , ker bi morala
čakati na izid tri , štiri leta. Zato bom
šla tokrat k drugi založbi , ki je sicer
ažurnejša, a honorar bo nižji.' '

Morate sami iskati sponzorje?

' ' Seveda. V Belorusiji mora avtor, ko
napiše knjigo, najti svojega oblikovalca

, biti svoj piarovec, se sam predstaviti
v javnosti. Tako to pri nas deluje

in vsi avtorji smo utrujeni, še preden
izidemo. Ob vsem nas večina še predava

, prevaja ... Zavidam vsem kolegom

iz tujine, ki jim ni treba skrbeti
za nič drugega kot za ustvarjanje. Ko
oddajo rokopis, je misija zanje končana.

Pri nas od samega začetka vse visi
na avtorjih.' '

Vse imamo. Na površju
Festivali, kot je ta slovenski, ptujski,
so najbrž za vas ključnega pomena?

'' Na festivalih ,kot je ta , se povežemo z
morebitnimi prevajalci, tudi informacije

o štipendijah, nagradah dobimo,
se spoznavamo. Pravkar sodelujem s

svojim angleškim prevajalcem. V nemščino

sem že malo prevajana. Nasploh
nas Nemci bolj prevajajo kot Angleži ,
morda je knjižni trg drugačen. Vem ,

da imate tudi Slovenci več prevodov v
nemščino kot angleščino. Angloameriški

založniški trg je zelo samozadosten.

' '

Kako pa je z generacijskimi prepadi
pri vas?
' ' Povezan je z razpadom Sovjetske
zveze in zavestno ali podzavestno
imamo v sebi, da moramo pozabiti na
vse, kar je bilo od tam. Pretiravamo.
Seveda je bila propagandna literatura ,

a ne obsojam svojih starejših kolegov,
ker je šlo za preživetje. Nočem obsojati

nikogar. Mnogi govorijo ' kolaborirali
so z režimom' , ampak ali vemo ,

da so jim morda grozili, da jim bodo
pobili družine ? Problem novih generacij

je tudi, da ne cenimo svojega ,
ampak sanjamo o Zahodu, ga idealiziramo.

Ah , Camus , ah veliki evropski
filozofi … Res jih mi nismo imeli v izobilju

, a imeli smo jih in moramo jih
bolj približati rojakom.Edenmojih kolegov

, eksperimentalni pesnik , Vikot
Žibul , raziskuje po arhivih pozabljene,
zamolčane , nasilno odstranjene beloruske

avtorje iz dvajsetih let prejšnjega
stoletja. Odkril je veliko zanimivega , a

moral bi bolj prodreti v javnost.' '
Kako je kulturi v razmerah diktature

, oprostite, da se zmeraj vračam k
tej temi ? Verjetno je predsodkov na
pretek , pričakujete kaj od oktobrskih

volitev ?

' ' Ne , ne pričakujem , a ostajam, kjer
sem. Prestara sem že za odhod. ( Smeh.)
Emigriraš lahko pri dvajsetih. Po tridesetih

je prepozno za odhod v neznano.

Veliko mojih kolegov je danes v
ZDA , Kanadi , tudi v Rusiji jih je veliko.
Bolje so plačani, kljub diktaturi tam.
(Smeh.) Danes je situacija pri nas , če
me sprašujete o diktaturi in kulturi ,
zelo sofisticirana, zapletena in težko
je prepoznati diktaturo. Na površju
imamo vse svobodo , ustavo, človekove

pravice, a pogosto toni resnično
življenje. Minsk je zelo prijazno, čisto
mesto. Na videz. ' '

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=0990093e-4355-472d-99fa-773dbaef76b72044474894


31.8.2015 Večer Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

339

Volha Hapejeva : " Vsi , ki vztrajamo v domovini, smo razglašeni za luzerje.' ' ( Igor Napast)
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Ena najbolj inovativnih in priznanih ameriških pesnic C. D. Wright (1949) je bila letošnja
gostja festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju. Za svojo eksperimentalno 'projektno' poezijo,
s katero se v vsaki novi zbirki tako rekoč izumi na novo, je prejela kopico pomembnih
nagrad. Poudarja, da je rdeča nit njenih zbirk močna socialna zavest, saj želi v poezijo
vedno zanesti tiste glasove, ki sicer niso slišni. V ta namen se lahko vživi tako v zapornike
kot v predmete in drevesa. Ob gostovanju je izšla zbirka njene izbrane poezije Skritost. Ena
najbolj inovativnih in priznanih ameriških pesnic C. D. Wright (1949) je bila letošnja gostja
festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju. Za svojo eksperimentalno 'projektno' poezijo, s
katero se v vsaki novi zbirki tako rekoč izumi na novo, je prejela kopico pomembnih nagrad.
Poudarja, da je rdeča nit njenih zbirk močna socialna zavest, saj želi v poezijo vedno
zanesti tiste glasove, ki sicer niso slišni. V ta namen se lahko vživi tako v zapornike kot v
predmete in drevesa. Ob gostovanju je izšla zbirka njene izbrane poezije Skritost. Za
pesnika je čudovito, kadar ga prevedejo v kateri koli jezik ne glede na število govorcev, saj
je potem še vedno treba pridobiti vsakega bralca posebej, pravi C. D. Wright. (Foto: Jaka
Gasar) Kritiki o vaši poeziji govorijo, da jo je zaznamovalo vaše ameriško južnjaško poreklo,
kar tudi kasneje pride zelo do izraza v vaših zbirkah. Se pesnik sploh lahko loči od okolja, v
katerem dela? Verjetno se lahko, a sama se ne bi mogla nikoli. Zelo sem zasidrana v svoje
okolje in to je vedno vplivalo na mojo poezijo. V zvezni državi Rhode Island živim že 35 let
in zbirka, ki sem jo ravnokar zaključila, je v celoti spisana o bukvah iz ameriške zlate dobe,
o obdobju približno med letoma 1870 in 1900, ki ga je zaznamovalo bogatenje na eni strani,
na drugi pa revščina zaradi velikega priseljevanja v ZDA. Bukve so značilno drevo te dobe.
Odrasla sem v pokrajini Ozarks, ki je nacionalni gozdni park, zato mi drevesa še vedno
predstavljajo uteho. Vaša poezija je značilno projektna, v vsaki zbirki se lotite novega
problema: med drugim ste napisali zbirko o zapornikih, o črnskem boju za državljanske
pravice. To je zame način, kako se česa novega naučim in kako iz tega znanja, ki ga
usvojim, napravim neko novo, zaokroženo delo, ki je moj prispevek k vednosti o tej temi.
Nikoli nisem vedela toliko o bukvah, kot vem sedaj. Večkrat ste sodelovali s fotografinjo
Deborah Luster. Za kakšno dinamiko gre in zakaj se odločate za tovrstno sodelovanje – bi
rekli, da pomaga pesniške knjige narediti privlačnejše? Rada iščem dialog z drugimi
področji ustvarjanja. Rada vidim, kako je nekaj videti skozi oči nekoga drugega. Z Deborah
Luster sem dolgo delala tudi zato, ker sva podobne starosti, podobnega rodu, podobnih
nazorov. Pri sodelovanjih je zelo pomembno, da to delaš z nekom, ki ti je osebno blizu.
Sicer pa tega ne delava povsem složno, jaz samostojno pišem, ona samostojno fotografira,
potem pa pogledava rezultate in poiščeva najboljše rešitve za združitev del. Všeč mi je,
kako vidi iste stvari, kako ljudem na fotografijah vedno podeli dostojanstvo, naj bo projekt o
zapornikih ali knjižnici. Fotografira jih tako, kot se želijo sami videti. In to je zelo podobno
temu, kar skušam v pesmih narediti jaz. Koliko vam pomeni prevod v majhen jezik, kakršen
je slovenščina? Ne bi uporabila besede majhen jezik. Vem, da ima dežela majhno
populacijo, v vendarle sodi med večje jezike in še malo ne ogrožene. Za nameček je vaša
dežela po vseh merilih zelo literarna, gotovo tudi po ameriških standardih. Za pesnika je
čudovito, kadar ga prevedejo v kateri koli jezik. Seveda se zavedam, da tudi pri vas tovrstni
prevodi niso nič posebnega in da je moja knjiga zanimiva le v času festivala. Še bolj me
veseli, ker slutim, da je prevod izjemno dober, saj Slovenci govorite izvrstno angleščino,
prevajalec Jernej Županič pa tako rekoč perfektno. Sicer pa me veseli prevod v jezik
Tomaža Šalamuna, ki sem ga tudi osebno poznala. Poznali ste Tomaža Šalamuna, gost Dn
evov poezije in vina ter festivala Vilenica je bil že vaš soprog pesnik Forrest Gander.
Pesniški svet se zdi majhen in izjemno prepleten. Koliko pri tem pomagajo festivali? Pesniki
prej ali slej vsi poznamo drug drugega, a v stike prihajamo na različne načine, še največkrat
kot pozorni bralci poezije, ki iščemo sogovornike. V ZDA pesniški festivali ne igrajo zelo
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C. D. Wright, ameriška pesnica: Poezija še vedno pridobiva enega po enega bralca
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velike vloge, saj velikih tako rekoč nimamo, to je bolj stvar Evrope in Latinske Amerike. Sama se
zelo rada odzovem na povabila, saj je potovati kot turist nekako žalostno. Biti pesnik je odličen
način, kako potovati in širiti obzorja, saj si neprestano med ljudmi, ki jih zanimajo poezija, kultura,
komunikacija nasploh. V Sloveniji imamo ogromno pesniških knjig vsako leto, a le izjemoma
dosežejo odmev v širši javnosti. Kako je s tem v ZDA? Te težave imamo povsod in v ZDA so
številke o bralcih in kupcih primerjalno verjetno še mnogo slabše. Je pa v ZDA prišlo do velikega
porasta prevajanja tuje poezije in literature nasploh. Do pred kratkim so bili prevodi le dva
odstotka izdane literature, a ta delež neprestano raste. Čemu pripisati ta trend? Prvič, svet je v
gibanju. In na vseh koncih sveta je prišlo do rasti kulturnih izmenjav. Za ZDA je še naprej značilno
tudi priseljevanje in to v vse konce dežele, sedaj že desetletja tudi tiste, ki so bili nekoč etnično
enoviti. To seveda veča zanimanje za druge kulture. Konec koncev se za Ameriko to spodobi. Če
želi obvladovati preostanek sveta, je pametno, da se tujih jezikov uči še kdo drug kot le tajni
agenti. Med invazijo na Irak so imele ZDA menda na voljo le dva prevajalca. Poezija se torej bolj
prevaja – pa je zaradi tega z njo tudi že enostavneje prodreti med bralce? Za poezijo še vedno
velja, da bralce pridobiva enega po enega. Veliko opravka ima torej z osebnim stikom pesnika z
bralci in veliko je odvisno tudi od prevajalcev. Tomaž Šalamun je denimo imel v ZDA nekaj
mlajših zagretih prevajalcev, ki so bili še študentje, in oni so veliko napravili za to, da se je
njegova poezija razširila, ko je bil že globoko v 50. letih. Prevajalci so pogosto tisti, ki odločijo, kdo
se bo prebil in kdo bo ostal pozabljen, in tudi veliko čisto menedžerskega dela opravijo, ko iščejo
založbe in opozarjajo javnost na pesnika. Predavate na univerzi Brown, kjer ste v stiku z mladimi.
Kaj danes žene nekoga, da si želi objavljati poezijo in bi rad od tega morda tudi živel? Človek bi
rekel, da jih bo vedno manj, a še vedno z začudenjem in pogosto z veseljem ugotavljam, da si
tudi v današnjih časih veliko mladih želi prav to. Sprememba je predvsem v tem, da študentje niso
več tako načitani. To ne pomeni, da ne berejo mnogo, a ne berejo več tako globoko in
osredotočeno denimo na enega samega avtorja, ki bi ga dobro poznali in razumeli. A interes
ostaja. Treba jih je le usmeriti, jih kdaj opozoriti na kakega avtorja, za kar si na svojih predavanjih
prizadevam tudi sama. Pesem s prihajajočim večerom pes se je prikazal ob vrtnih vratih drugi dan
zapored na ozadju umazano breskovega neba se samoten avto opoteče proti soncu intervju Dnev
i poezije in vina 2015 C. D. Wright poezija ameriška poezija pesniški festival
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Za pesnika je čudovito, kadar ga prevedejo v kateri koli jezik ne glede na število govorcev, saj je potem še vedno treba
pridobiti vsakega bralca posebej, pravi C. D. Wright. O Jaka Gasar
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Ena
najbolj inovativnih in

priznanih ameriških pesnic
C. D. Wright (1949) je bila
letošnja gostja festivala
Dnevi poezije in vina na Ptuju.

Za svojo eksperimentalno
»projektno« poezijo, s katero se v

vsaki novi zbirki tako rekoč izumi na
novo, je prejela kopico pomembnih
nagrad. Poudarja, da je rdeča nit njenih

zbirk močna socialna zavest, saj
želi v poezijo vedno zanesti tiste glasove,

ki sicer niso slišni. V ta namen
se lahko vživi tako v zapornike kot v
predmete in drevesa. Ob gostovanju
je izšla zbirka njene izbrane poezije
Skritost.

Kritiki o vaši poeziji govorijo, da jo je
zaznamovalo vaše ameriško
južnjaško poreklo, kar tudi kasneje
pride zelo do izraza v vaših zbirkah.
Se pesnik sploh lahko loči od okolja,
v katerem dela?

Verjetno se lahko, a sama se ne bi
mogla nikoli. Zelo sem zasidrana v
svoje okolje in to je vedno vplivalo
na mojo poezijo. V zvezni državi
Rhode Island živim že 35 let in zbirka,

ki sem jo ravnokar zaključila, je v
celoti spisana o bukvah iz ameriške
zlate dobe, o obdobju približno med
letoma 1870 in 1900, ki ga je zaznamovalo

bogatenje na eni strani, na

drugi pa revščina zaradi velikega priseljevanja

v ZDA. Bukve so značilno
drevo te dobe. Odrasla sem v pokrajini

Ozarks, ki je nacionalni gozdni
park, zato mi drevesa še vedno predstavljajo

uteho.

Vaša poezija je značilno projektna, v
vsaki zbirki se lotite novega
problema: med drugim ste napisali
zbirko o zapornikih, o črnskem boju
za državljanske pravice.
To je zame način, kako se česa novega

naučim in kako iz tega znanja, ki
ga usvojim, napravim neko novo, zaokroženo

delo, ki je moj prispevek k
vednosti o tej temi. Nikoli nisem vedela

toliko o bukvah, kot vem sedaj.

Večkrat ste sodelovali s fotografinjo
Deborah Luster. Za kakšno dinamiko
gre in zakaj se odločate za tovrstno
sodelovanje - bi rekli, da pomaga
pesniške knjige narediti privlačnejše?
Rada iščem dialog z drugimi področji
ustvarjanja. Rada vidim, kako je

nekaj videti skozi oči nekoga drugega.
Z Deborah Luster sem dolgo delala

tudi zato, ker sva podobne starosti,

podobnega rodu, podobnih
nazorov. Pri sodelovanjih je zelo

pomembno,

da to delaš z nekom, ki ti

je osebno blizu. Sicer pa tega ne delava

povsem složno, jaz samostojno
pišem, ona samostojno fotografira,
potem pa pogledava rezultate in
poiščeva najboljše rešitve za združitev

del. Všeč mi je, kako vidi iste
stvari, kako ljudem na fotografijah
vedno podeli dostojanstvo, naj bo
projekt o zapornikih ali knjižnici.
Fotografira jih tako, kot se želijo sami

videti. In to je zelo podobno temu,

kar skušam v pesmih narediti
jaz.

Koliko vam pomeni prevod v majhen
jezik, kakršen je slovenščina?
Ne bi uporabila besede majhen jezik.
Vem, da ima dežela majhno populacijo,

v vendarle sodi med večje jezike
in še malo ne ogrožene. Za nameček
je vaša dežela po vseh merilih zelo literarna,

gotovo tudi po ameriških
standardih. Za pesnika je čudovito,
kadar ga prevedejo v kateri koli jezik.

Seveda se zavedam, da tudi pri
vas tovrstni prevodi niso nič posebnega

in da je moja knjiga zanimiva le
v času festivala. Še bolj me veseli, ker
slutim, da je prevod izjemno dober,
saj Slovenci govorite izvrstno angleš

Pesem s

prihajajočim
večerom

pes se je prikazal ob vrtnih vratih
drugi dan zapored
na ozadju umazano breskovega neba
se samoten avto opoteče proti soncu

čino, prevajalec Jernej Zupanič pa tako

rekoč perfektno. Sicer pa me veseli

prevod v jezik Tomaža Šalamuna,
ki sem ga tudi osebno poznala.

Poznali ste Tomaža Šalamuna, gost
Dnevov poezije in vina ter festivala
Vilenica je bil že vaš soprog pesnik
Forrest Gander. Pesniški svet se zdi
majhen in izjemno prepleten. Koliko
pri tem pomagajo festivali?
Pesniki prej ali slej vsi poznamo drug
drugega, a v stike prihajamo na različne

načine, še največkrat kot pozorni

bralci poezije, ki iščemo sogovornike.

V ZDA pesniški festivali ne

igrajo zelo velike vloge, saj velikih tako

rekoč nimamo, to je bolj stvar
Evrope in Latinske Amerike. Sama se
zelo rada odzovem na povabila, saj je
potovati kot turist nekako žalostno.
Biti pesnik je odličen način, kako potovati

in širiti obzorja, saj si nepres¬

tano med ljudmi, ki jih zanimajo poezija,

kultura, komunikacija nasploh.

V Sloveniji imamo ogromno pesniških
knjig vsako leto, a le izjemoma
dosežejo odmev v širši javnosti. Kako
je s tem v ZDA?

Te težave imamo povsod in v ZDA so
številke o bralcih in kupcih primerjalno

verjetno še mnogo slabše. Je pa
v ZDA prišlo do velikega porasta prevajanja

tuje poezije in literature nasploh.

Do pred kratkim so bili prevodi
le dva odstotka izdane literature, a ta
delež neprestano raste.

Čemu pripisati ta trend?
Prvič, svet je v gibanju. In na vseh
koncih sveta je prišlo do rasti kulturnih

izmenjav. Za ZDA je še naprej
značilno tudi priseljevanje in to v
vse konce dežele, sedaj že desetletja
tudi tiste, ki so bili nekoč etnično
enoviti. To seveda veča zanimanje za

druge kulture. Konec koncev se za
Ameriko to spodobi. Če želi obvladovati

preostanek sveta, je pametno,
da se tujih jezikov uči še kdo drug
kot le tajni agenti. Med invazijo na
Irak so imele ZDA menda na voljo le
dva prevajalca.

Poezija se torej bolj prevaja - pa je
zaradi tega z njo tudi že enostavneje
prodreti med bralce?
Za poezijo še vedno velja, da bralce
pridobiva enega po enega. Veliko
opravka ima torej z osebnim stikom
pesnika z bralci in veliko je odvisno
tudi od prevajalcev. Tomaž Šalamun
je denimo imel v ZDA nekaj mlajših
zagretih prevajalcev, ki so bili še študentje,

in oni so veliko napravili za
to, da se je njegova poezija razširila,
ko je bil že globoko v 50. letih. Prevajalci

so pogosto tisti, ki odločijo,
kdo se bo prebil in kdo bo ostal

pozabljen,

in tudi veliko čisto menedžerskega

dela opravijo, ko iščejo
založbe in opozarjajo javnost na
pesnika.

Predavate na univerzi Brown, kjer
ste v stiku z mladimi. Kaj danes žene
nekoga, da si želi objavljati poezijo
in bi rad od tega morda tudi živel?
Človek bi rekel, da jih bo vedno manj,

a še vedno z začudenjem in pogosto
z veseljem ugotavljam, da si tudi

v današnjih časih veliko mladih želi
prav to. Sprememba je predvsem v
tem, da študentje niso več tako načitani.

To ne pomeni, da ne berejo
mnogo, a ne berejo več tako globoko
in osredotočeno denimo na enega samega

avtorja, ki bi ga dobro poznali
in razumeli. A interes ostaja. Treba
jih je le usmeriti, jih kdaj opozoriti na
kakega avtorja, za kar si na svojih
predavanjih prizadevam tudi sama. x
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Milan Dekleva: "Poezija je izčiščena misel,
res skrajna ekonomizacija jezika"
Suzana Golubov

31. avgust 2015| Milan Dekleva , poezija | Lisa 34/2015

Letošnji častni slovenski gost Dnevov poezije in vina, ki bodo potekali zadnji teden
avgusta na Ptuju , bo Milan Dekleva – pesnik , pisatelj , dramatik, publicist , novinar ,

urednik , skladatelj in glasbenik , tudi športnik. Obiskovalce festivala bo poskušal
zaznamovati s svojo poezijo, izčiščeno mislijo , poetizacijo sveta, čeprav po njegovem
take moči, kot so jih imeli ljudje pred nami, ne dosežemo več.

Kakšen pomen ima poezija za družbo?

Kolega , flamski pisatelj , je povedal , da je poezija podobno kot lončarstvo. Neka spretnost, ki
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se ne tiče velike populacije ljudi. Dodal bom, da je pravzaprav zdravilstvo duše in tisti , ki se
znajdejo v stiski, se takrat zelo radi zatečejo k poeziji , ker igra neko vlogo, ki so jo v starih
civilizacijah igrali šamani, ljudje, ki so znali uravnotežiti telo, dušo in duha. Kljub vsej

sodobni tehnologiji igra isto vlogo. Kadar pride do krize vrednot ali družbene krize ,

medčloveške krize , takrat vedno nenadoma njene delnice zelo poskočijo.

Želite povedati , da poezija s svojo
mehkobo zdravi bolečino ?

Poezijo pojmujem zelo v starogrškem smislu ;

da je pesem stičišče sveta in da v vsaki
pesmi, če je dobra, zapoje ves svet. Pesem
nam vedno pomaga , da iščemo sklad s

celoto.

Imamo potrebo ubesediti svoje
čustvovanje, dojemanje sveta?

Potrebujemo poetične besede. Preveč
jezikamo , seveda pa premalo odbiramo.
Poezija je izčiščena misel, res skrajna
ekonomizacija jezika.

Pogovarjamo se o poeziji , počeli in
počnete pa mnogo stvari. Zakaj
toliko?
Drugače ne znam živeti. Zdi se mi, da bi bil
le polovičen človek. V življenju vloge poezije
nikoli nisem hotel mistificirati ali literature
nasploh , ker so mi tudi druge stvari enako
pomembne. To , da sem se igral z otroki , da sem hodil v službo , se ukvarjal z glasbo, na

koncu koncev sem se ukvarjal s športom in drugimi stvarmi, ampak kot rečeno, če pa ne bi
pisal , bi mi manjkal velik del duše.

Je večina vašega početja povezana s pisanjem?

Seveda. Tudi ko sem delal na televiziji in na Dnevniku kot novinar, sem se ukvarjal z jezikom.
In imel sem še ta privilegij, da sem spoznaval zelo zanimive ljudi ter poslušal njihove
pripovedi , ki so se me seveda dotaknile še bolj kot moje stvari.

Spada med te ljudi glasbenik in kantavtor Tomaž Pengov ?

Tomaž je bil krasen. Velika škoda, da ga ni več med nami. Glasbeniki , s katerimi sem delal ,
so bili res nekaj posebnega. Sijajni ljudje.

Drži, da ste tudi skladali ?
Tudi , dokler sem se bolj posvečal glasbi. Tri leta sem tudi v Pionirskem domu poučeval
glasbeno vzgojo. Imeli smo nekakšno zasnovo , danes bi temu rekli celostne estetske vzgoje.
Glasba je ostala zame zelo pomembna tudi , ko se z njo nisem več ukvarjal profesionalno.
Veliko je uglasbenega , ker sem delal za gledališče , televizijo in film, muzikale ... Preizkusil
sem veliko žanrov , ker me je to zanimalo. Zdi se mi, da vsak žanr pokrije neki spekter
izkušenj , ki je drugi ne more.

Kako kaže sodelovanje z Mio Žnidarič?
Pogovarjamo se, da bi skupaj naredila večji projekt , pa so vmes prišle različne okoliščine.
Mislim pa , da bomo to enkrat speljali do konca. Tudi s Stevom, njenim možem, sva se zelo
dobro ujela. Še ena sreča je , da sem ravno takrat , ko smo začeli delati, spoznal poezijo
njegove sestre, Joanne Klink, sijajne poetinje. V Ameriki je izdala že četrto ali peto knjigo.
Nekaj sem jo tudi prevajal , upam, da bo kdaj prišla v Slovenijo , da jo bomo bolje spoznali ,
ker si to zasluži.

Kaj je poetičnega v ragbiju , ki ste se mu tudi posvečali?
Ragbi je bila čudovita stvar. Pri ragbiju in pri vseh športnih igrah veljajo točno ista pravila
kot v umetniški igri. Seveda , dokler se ne vmeša denar. Za čase , ko smo se mi tega šli , ko ta

šport ni imel nobene podpore, tudi zanj se toliko ni vedelo , ni bil vmešan noben denar, bil je
čisti užitek, šport in druženje z ljudmi.

Tudi v športni igri pride do improvizacije , šport je zelo podoben glasbi , ima svoj ritem in
melodijo. Ljudje imajo ragbi v mislih kot kakšen robusten , pretepaški šport , pa je daleč od
tega. Nikoli ni bilo takih poškodb, kot so pri nogometu redno.

Želite prejemati brezplačne
tedenske novice na svoj

elektronski naslov?
Vpišite se !

Naročite se na revijo !

HOROSKOP
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Delujete precej umirjeno , v resnici pa ste marsikje prisotni. Kako gre to
skupaj ?
Mislim , da je vsak človek stkan iz dveh nasprotij in seveda mešanice vsega tega. Kot jin in
jang. Nikoli ni le tako , kot je videti na gladini. Kdo pa je lahko gladina? Če bi bilo tako, bi to
potem bilamrtva voda.

Sta mir in umirjenost potrebna, da lahko razumemo sami sebe in nato še
svet?
Ampak miru tudi ne moreš razumeti brez nemira. Tako kot ne moreš razumeti lepote brez
grdote. Vedno tehtamo , recimo temo in svetlobo , da ju znamo umestiti. Seveda potrebujemo
mir , da se lahko posvetimo določeni stvari , vendar pa znamo ta mir ceniti oziroma se znamo
zbrati šele zato , ker vemo, kam nas lahko privede nemir; do divjosti misli , da ne moremo
nadzorovati svojih dejanj. Če tega ne vemo, se potem zgodijo zelo hude stvari , ki se seveda
kar naprej dogajajo.

Ali tudi za pisanje potrebujemo notranji mir?
Pisanje je neke sorte, kot temu pravim, ekstaza, v tem smislu , da moraš zatemniti svoje
sebstvo, svoj jaz , ego. Moraš stopiti v jezik , govorico. Skratka takrat začne govoriti pesem
sama, ne da bi jo ti nadzoroval, pravzaprav stopiš preko sebe.

To je zavest jezika. Vse , kar je bilo napisano v tvojem jeziku , spregovori na nekakšen
čudežen način skozi to pesem. Od arhaičnosti do – lahko rečemo – tudi napovedi
prihodnosti , ki jo jezik vedno nosi v sebi.

Drugo je misel , drugo konkretna beseda. Je pri zapisani besedi treba biti
zelo natančen?

Zato je lepo, če vidiš misel zapisano. Takrat tudi doživiš , da se je nekaj umešalo, da
pravzaprav ti nisi bil kakšen gospodar pesmi, da nisi ti tisti , ki si suveren nad tem , kar se je
izreklo. Nekaj se je vmešalo in ta pesem je drugačna, kot si pričakoval. Vedno. Če tega ne bi
bilo, bi potem človek napisal več, ker bi bila pesem vedno , pravzaprav večno vračanje istega,
vedel bi že, kaj se bo na koncu zgodilo. Ampak ne, v pesmi se vedno zgodi neko
presenečenje.

Kot v življenju?

Ja , saj ni nič drugega. Poezija je vedno nekakšen sežetek življenja.

Pomeni , da niste gospodar svojih pesmi?
Nisem , v svojih esejih sem velikokrat zagovarjal , da jezik vedno gospodari s pesnikom.

Vam pri tem pomaga poznavanje jezika?

Zato ga moraš čim bolje poznati, da imaš takrat , ko se ta tempirana bomba sproži , ko jezik
začne vladati , seveda več možnosti , da so ta presenečenja natančnejše zapisana.

Veliko berete ?

Berem pa res veliko. Pravzaprav ni druge vaje , jasno tudi poslušanje drugih je vaja. Kaj pa je
drugega branje kot to, da lahko multipliciraš svojo eksistenco , da stopiš v toliko in toliko
paralelnih svetov. Že v vsaki knjigi najdeš na stotine govoric. Koliko možnosti dobiš z vsako
novo knjigo ?

Branje ni le pridobivanje bralne značke ?

Ne , ni le bralna značka. Branje te lahko zaznamuje zelo globoko.

Se knjigi piše slabo , glede na sodobne nosilce zapisov?
To je vzporedna zadeva , tisto , kar nosi literaturo , pravzaprav ni pomembno. Toliko ljudi ima
rado klasično knjigo, da skrbi zanjo ni. Veliko ljudi ima rado elektronske zaslone, ampak
važno je, da se na njih pojavljajo tudi poetične vsebine in se tudi pojavljajo. Poezija bo
ostala bodisi kot grafit ali prek drugih medijev.

Povsem vseeno je , v kakšni obliki , dokler bo človek čutil potrebo ali nujo, da se umetniško
izraža, je bitka za njegovo človeškost še vedno odprta , ni izgubljena možnost, da postane
bolj plemenit skozi poezijo , poetizacijo sveta.

Gre za ranljivost pišočega in tistega, ki bere?
Seveda. Pisanje se pravzaprav nikoli ne more in bi bilo napačno , da bi se izogibalo etičnim
dilemam. Estetsko mora biti etično, če pa etično lahko estetiziramo, napravimo lepo, je to za

človeka toliko boljše. Takšni pač smo. Ampak rek : Dulce et utile (Lepa in uporabna ) ni nič
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novega , latinci in Grki so seveda to čutili dosti bolj natančno kot mi.

Ker so takrat živeli bolj umirjeno?

S tem se strinjam. Ob vsaki civilizacijski zori najprej cvetijo glavni človeški problemi in
odnosi med ljudmi ter odnosi do sveta, pozneje se to začne brisati, potem nakladajo in se to
nekam založi za neke interese , materialne pohlepnosti , kot jih poznamo danes in so jih
poznali včasih, nakar se bistvene stvari , ki so edine pomembne za naše življenje , zabrišejo.
Nenadoma ostarimo in vidimo , da nismo na to mislili.

Vidimo , da je naše življenje prazno , in potem dvignemo vik in krik ter rečemo: "Kaj sem
počel? Kje je moje življenje? " Žal je takrat prepozno. Najbrž se je treba truditi iz dneva v
dan, da ga poetiziramo, ga poskušamo narediti plemenitejšega in lepšega. To je
vsakodnevni trud, za katerega ne dobiš spričevala, ne dosežeš cilja , temveč je to le pot in
poglabljanje.

Se s tem približujemo sebi , svojemu bistvu ?

Ja , vedno je tako. Ampak najbrž gre ponovno za ciklična kroženja, oddaljujemo se in
približujemo. Kot zemlja in sonce , stalno je neko približevanje in oddaljevanje ter upanje, da
se tista vez, ki je vitalnega pomena, ne bo pretrgala.

S tem mislite na naše bistvo, nas same?

Kaj sem jaz? To , kar sem jaz, je pravzaprav prazno , izvotljeno. Saj to nič ni. Sem le tisto, kar
so drugi , kar so mi drugi dali , kar gledam okrog sebe , čutim , kar mi daje okus sveta.

Mar vaša dejanja niso vi?
Ampak moja dejanja sproža vse tisto , kar opazim, začutim in vrednotim. Hočem reči ,
identiteta je vedno neka prazna stvar. Identiteta so drugi ljudje, druge stvari , tisto, kar nas
obdaja.

Kaj pa spoštovanje do vsega tega?

Ampak kdo nas uči spoštovan ja ? Mogoče že od rane mladosti starši, če imamo to srečo, uči
nas svet. Mi to lahko ponotranjimo, ampak kako to ponotranjimo? Ponovno gre za nekakšno
pulzacijo. Nikoli nismo le znotraj ali le zunaj. Vedno gre za nekakšen pretok. Zato je težko
govoriti o identiteti kot neki notranji stvari , ne vem , kje bi jo lahko začutil ?

Začutiš jo pravzaprav iz stavkov, spominov, obrazov, ki si jih nekoč srečal. Krivica, ki jo
naredite , vas zaboli v želodcu. Zakaj vas zaboli želodec? Ker ste nekomu zunaj sebe , tisto ,

kar niste vi , naredili nekaj slabega. Do notranjosti lahko pride, ko se odbije od zunaj.

Kaj ste v odnosu do sebe naredili najbolj revolucionarnega?

Delali smo vse sorte lumparij in imeli prevratniške misli, tako kot vsaka generacija. Upirali
smo se avtoritetam, hvala bogu.

Ni to del odraščanja ?

Upam, da ne le del odraščanja. Upam, da ljudje ohranijo del svoje samosvojosti tudi
pozneje. Z avtoritetami je namreč tako, da je treba premisliti, niso vse avtoritete za vreči
stran. V enem obdobju smo ta liberalizem pripeljali že do takšne skrajnosti , da je bilo že
povsem prazno. Neke meje je treba postavljati in ' preizprašati ' .

Anarhizem je tudi poln nekakšnih normativov. Vse izhaja iz rigorozne norme.Disciplina pa
seveda ni nikoli nevprašljiva , treba se je vedno spraševati , jo spremeniti , če je neživljenjska,

če postane entropična , če se izrazimo s fizikalnim izrazom.

Je vse med sabo povezano ?

Čutim, da je vse povezano. Najprej je treba imeti občutek za povezanost vsega. Tega se ne
bojim reči ; za nekakšen holističen pogled na svet.

Kakšna je vloga majhnega posameznika v tej ogromni celoti?
To morate ponovno gledati kot dialektičen pretok, se pravi kot nekaj , kar se pretaka eno v
drugo. Če torej pogledaš s točke posameznika, je on pravzaprav neko izhodišče pogleda. Če
pogledate iz drugega izhodišča, je pa prahec , pravzaprav nas ni niti videti. Odvisno, s katere
pozicije pogledamo, kar zdaj , ko človek prodira v vesolje , vidi zelo natančno; da vesolje nima
središča , obrobja. Tisto, kar je na robu, je ravno tako pomembno, kot je bilo nekoč središče ,

saj vidimo , da središča ni več.

Nekateri ljudje vseeno mislijo , da so središče sveta.
To vemo, ampak to je napačno in zato naredijo veliko gorja drugim v imenu tega, da si lastijo
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moč ali karizmatičnost , s katero v svet postavljajo resnice, ki naj bi bile veljavne za vse. Takih
resnic seveda ni.

Zakaj vas velikokrat označijo za lozofa?

Filozofija je govorica , ki me zelo zanima , ker se ukvarja z bistvenimi vprašanji pozicioniranja
človeka v svetu , in sicer v odnosu do sveta, posameznika in družbe. Kar naprej odpira te

ključne stvari in jih postavlja kot problem pred človeka, kot večna vprašanja. Končnih
odgovorov ni. Zato je filozofija to , za kar jo že sama grška beseda označuje , se pravi vednost
oziroma čudenje do vsega, kar je.

Je to podobno otrokovi drži , ki se vedno čudi?
Saj pravimo, da so otroci najboljši filozofi. Pa to ni le prazna krilatica , na nekakšen način so
res. Ko jih gledate pri igri , kako so pretopljeni s stvarmi, ki jih jemljejo v roke, kako je njihova
intuicija sestavni del njihovega telesa in njihovo telo na nekakšen način zelo intuitivno. Oni
živijo pretakanje celote.

Ni čudenje sestavni del življenjskega naboja ?

Če bi kar naprej bil postavljen pred zagotovljene predmete, ki niso nič skrivnostni , bi bila
živa žalost , zato je najbrž treba vsak predmet jemati , če je še tako običajen , kot eno veliko
skrivnost.

Ste pragmatični?
Tudi zelo pragmatičen sem , zato se stalno ukvarjam s poezijo , ki je povsem nepragmatična.
Za pisanje moraš biti še kako pragmatičen. Zelo rad sem na tleh , čeprav se mi zdi , da
govorim mistične stvari , ampak se sploh ne počutim , da bi bil v bližini kakšne ortodoksne
vere. Zdi se mi, da sem zelo življenjski.

Mogoče sem takšna mešanica , včasih sem malomanj, včasih malo bolj življenjski. Ne bi pa
rad bil kakšen guru ali nekaj sublimnega , nekaj , kar je brez telesa. Telo vedno čutiš , bolečina
je nekaj zelo konkretnega, zato so mi športi vedno bili všeč. Telo je treba stalno braniti. Vse
te vere , ki branijo duha in nekaj , kar je zelo daleč od človeka , so vprašljive ravno zaradi tega,
ker vedno zanikajo primarno vlogo telesa.

Ampak telo je center vitalizma, ki ga ne smemo nikoli potlačiti. Ono je tisto, ki nas stalno
spominja , kaj je to življenje , kje so meje, ono tiktaka z našo biološko uro. Telo je tisto , kar je

blizu nas, kar je otipljivo. O duši govorimo kar v prazno , niti točno ne vemo, kaj je , ampak
duša je zelo tesno povezana s telesom. Zato imajo vse skušnje bližine smrti težave s tem,

kako se duša ločuje od telesa, kaj se takrat dogaja.

Smo do duše bolj prizanesljivi kot do telesa?
Smo, ampak s tem seveda prizadenemo svojo dušo.

To pomeni , da je duša dosti bolj konkretna , kot si jo predstavljamo?

Tega sveta ne znam misliti drugače kot stalno prisotnost materije, materialnega , se pravi
tudi tistega , kar ni materialno.

Zelo malo vemo?
Malo vemo oziroma veliko stvari se nam je prikrilo , jih ne vidimo več s takšno jasnino , kot
smo jih videli nekoč. Krivi smo sami. To je videti ciklus, ki ga poznajo vzhodne modrosti ,
filozofije, da gre tudi pri zavedanju do nekih obdobij , ki so bolj šibka in nekatera , kjer v
bistvenih stvareh pride zavest jasneje do izraza.

Je poezija ena od takih , kjer zavest pride do izraza?
Tudi v poeziji se nam zdi , da ne dosežemo več nekaterih svojih prednikov, ki so toliko stvari
izrazili veliko bolj jasno in z neko neizmerno močjo.

Zakaj ?
Ker nimamo več stika s sabo , ki se nam je prekril , in ko rečem s sabo, rečem celota sveta. Če
primerjam Rilkejeve Devinske elegije , od nastanka katerih nas loči eno stoletje, je tam nekaj
izrečeno s takšno kristalno jasnostjo in močjo , da se jo človek zdaj ustraši , ampak to ponoviti
je nemogoče. Moramo biti kar precej skromni, ne smemo preveličati svoje naloge , takih
moči , kot so jih imeli ljudje pred nami, ne dosežemo več.
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Letošnji častni slovenski gost Dnevov poezije in vina, ki so potekali
zadnji teden avgusta na Ptuju, je bil Milan Dekleva – pesnik , pisatelj ,

dramatik, publicist , novinar , urednik, skladatelj in glasbenik, tudi
športnik. Obiskovalce festivala je poskušal zaznamovati s svojo
poezijo, izčiščeno mislijo , poetizacijo sveta , čeprav po njegovem take
moči , kot so jih imeli ljudje pred nami, ne dosežemo več.

Kakšen pomen ima poezija za družbo?

Kolega, flamski pisatelj, je povedal , da je poezija podobno kot lončarstvo.
Neka spretnost , ki se ne tiče velike populacije ljudi. Dodal bom , da je

pravzaprav zdravilstvo duše in tisti , ki se znajdejo v stiski, se takrat zelo radi

zatečejo k poeziji , ker igra neko vlogo, ki so jo v starih civilizacijah igrali

šamani , ljudje , ki so znali uravnotežiti telo , dušo in duha. Kljub vsej sodobni
tehnologiji igra isto vlogo. Kadar pride do krize vrednot ali družbene krize ,

medčloveške krize , takrat vedno nenadoma njene delnice zelo poskočijo.

Milan Dekleva : "Poezija je izčiščena misel , res
skrajna ekonomizacija jezika"

Lisa .si
Objavil/a 2015-08-31 17 :34 :52
( pred 15 minutami )
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Letošnji častni slovenski gost Dnevov
poezije in vina , ki so potekali zadnji teden
avgusta na Ptuju , je bil Milan Dekleva –

pesnik , pisatelj , dramatik , publicist...

Poletni kiš s stročjim fižolom in
grahom

Ananas z žara z vaniljevim
sladoledom in rumovo omako

Kako se rešiti nesnage in umazanije
hišnih ljubljenčkov ?

Najboljše slive za hišni vrt

Aksinja Kermauner vam pošilja
pozdrave iz morja

Čudovite miniaturne reprodukcije
Natasje Nikolič

Tina Lucu o ekstremni sreči v
poletni vročini

8 zdravih živil zaradi katerih boste
hitreje spet lačni

Kateri odtenek šminke najbolje
pristoji vašemu astrološkemu
znamenju ?

Moda s priokusom po mentolu

Avgust 2015

PP TT SS ČČ PP SS NN

11 22

33 44 55 66 77 88 99

1010 1111 1212 1313 14 1515 1616

1717 1818 19 20 21 2222 23

24 2525 2626 27 28 2929 3030

3131

Vse

2015 (42)

Avgust (42)

ZADNJE OBJAVE

IŠČI PO ARHIVU

Knjige uspešnih poslovnežev , Dr.

2945. ) temelji
gospodarnosti dr. v. c.

Kategorija : Posel in
ekonomija
Cena : 24 €

Biografije in spomini , STEFAN ZW

6954. ) graditelji sveta stefan

zwei
Kategorija : Leposlovje

Cena : 19.99 €

Mladinsko leposlovje , JOŽE PAHOR
1452. ) otrok črnega rodu jože

pahor
Kategorija : Mladinska
literatura

Cena : 9.99 €

Osebna rast , HENRI BOULAD , ČLOVE

6849. ) človek , svoboden
si ! henri boulad
Kategorija : Duhovnost in
osebna rast

Cena : 14.99 €

ostalo , ANDREJ GOSAR, ZA NOV DRU

2287. ) za nov družbeni
red andrej gosar
Kategorija : Leposlovje

Cena : 19.99 €

Zdrava prehrana , Dr. OETKER , MAR

2753. )marmelade želeji dr.

oetker
Kategorija : Kulinarika

Cena : 12.99 €

ostalo , BRANE MASELJ , OBLEGANA P

2118. ) oblegana puščava brane

maselj
Kategorija : Leposlovje

Cena : 9.99 €

Savinjska, Celje , , 2.5 sobno

lepe sprehajalne poti
proti jezeru.
Kategorija : Slovenija

Cena : 78 €

Podravska , Slovenska Bistrica , Z

na mirni lokaciji v zg.
polskavi prodamo 2Kategorija

: Slovenija
Cena : 145000 €

Mačke iz društev, , Navihan Črni
zdaj že kilogram in 750
gramov težak peter je
Kategorija : Mačke
Cena : Pokličite za ceno

Svetovanje , Pravna podpora na po
alpe adria green izvaja: 1 )

mediacije s področja
Kategorija : Storitve
Cena : Pokličite za ceno

Svetovanje , Meritve kakovosti zr

alpe adria green izvaja
neodvisno od državnih
Kategorija : Storitve

Cena : Pokličite za ceno
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Želite povedati, da poezija s svojo mehkobo zdravi
bolečino ?
Poezijo pojmujem zelo v starogrškem smislu ; da je pesem stičišče sveta in da

v vsaki pesmi , če je dobra , zapoje ves svet. Pesem nam vedno pomaga , da

iščemo sklad s celoto.

Imamo potrebo ubesediti svoje čustvovanje , dojemanje
sveta ?
Potrebujemo poetične besede. Preveč jezikamo, seveda pa premalo
odbiramo. Poezija je izčiščena misel , res skrajna ekonomizacija jezika.

Pogovarjamo se o poeziji , počeli in počnete pa mnogo
stvari. Zakaj toliko?
Drugače ne znam živeti. Zdi se mi, da bi bil le polovičen človek. V življenju
vloge poezije nikoli nisem hotel mistificirati ali literature nasploh , ker so mi tudi
druge stvari enako pomembne. To, da sem se igral z otroki , da sem hodil v

službo , se ukvarjal z glasbo, na koncu koncev sem se ukvarjal s športom in

drugimi stvarmi , ampak kot rečeno , če pa ne bi pisal , bi mi manjkal velik del

duše.

Je večina vašega početja povezana s pisanjem?

Seveda. Tudi ko sem delal na televiziji in na Dnevniku kot novinar , sem se

ukvarjal z jezikom. In imel sem še ta privilegij, da sem spoznaval zelo zanimive

ljudi ter poslušal njihove pripovedi , ki so se me seveda dotaknile še bolj kot
moje stvari.

Spada med te ljudi glasbenik in kantavtor Tomaž Pengov?
Tomaž je bil krasen. Velika škoda, da ga ni več med nami. Glasbeniki , s katerimi
sem delal, so bili res nekaj posebnega. Sijajni ljudje.

Drži, da ste tudi skladali?
Tudi , dokler sem se bolj posvečal glasbi. Tri leta sem tudi v Pionirskem domu
poučeval glasbeno vzgojo. Imeli smo nekakšno zasnovo, danes bi temu rekli
celostne estetske vzgoje. Glasba je ostala zame zelo pomembna tudi , ko se z

njo nisem več ukvarjal profesionalno. Veliko je uglasbenega, ker sem delal za

gledališče , televizijo in film , muzikale ... Preizkusil sem veliko žanrov, ker me je

to zanimalo. Zdi se mi , da vsak žanr pokrije neki spekter izkušenj , ki je drugi ne
more.

Kako kaže sodelovanje z Mio Žnidarič?
Pogovarjamo se , da bi skupaj naredila večji projekt, pa so vmes prišle različne
okoliščine. Mislim pa , da bomo to enkrat speljali do konca. Tudi s Stevom ,

njenim možem, sva se zelo dobro ujela. Še ena sreča je , da sem ravno takrat,
ko smo začeli delati , spoznal poezijo njegove sestre, Joanne Klink , sijajne

poetinje. V Ameriki je izdala že četrto ali peto knjigo. Nekaj sem jo tudi
prevajal , upam , da bo kdaj prišla v Slovenijo , da jo bomo bolje spoznali , ker si

to zasluži.

Kaj je poetičnega v ragbiju , ki ste se mu tudi posvečali ?
Ragbi je bila čudovita stvar. Pri ragbiju in pri vseh športnih igrah veljajo točno
ista pravila kot v umetniški igri. Seveda , dokler se ne vmeša denar. Za čase , ko

smo se mi tega šli , ko ta šport ni imel nobene podpore, tudi zanj se toliko ni

vedelo, ni bil vmešan noben denar , bil je čisti užitek , šport in druženje z ljudmi.

Tudi v športni igri pride do improvizacije, šport je zelo podoben glasbi , ima
svoj ritem in melodijo. Ljudje imajo ragbi v mislih kot kakšen robusten,
pretepaški šport , pa je daleč od tega. Nikoli ni bilo takih poškodb, kot so pri

Prikaži več
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nogometu redno.

Delujete precej umirjeno, v resnici pa ste marsikje prisotni.
Kako gre to skupaj ?
Mislim, da je vsak človek stkan iz dveh nasprotij in seveda mešanice vsega
tega. Kot jin in jang. Nikoli ni le tako , kot je videti na gladini. Kdo pa je lahko

gladina ? Če bi bilo tako, bi to potem bila mrtva voda.

Sta mir in umirjenost potrebna , da lahko razumemo sami
sebe in nato še svet?
Ampak miru tudi ne moreš razumeti brez nemira. Tako kot ne moreš razumeti
lepote brez grdote. Vedno tehtamo, recimo temo in svetlobo, da ju znamo

umestiti. Seveda potrebujemo mir , da se lahko posvetimo določeni stvari ,
vendar pa znamo ta mir ceniti oziroma se znamo zbrati šele zato, ker vemo ,

kam nas lahko privede nemir ; do divjosti misli , da ne moremo nadzorovati
svojih dejanj. Če tega ne vemo , se potem zgodijo zelo hude stvari , ki se

seveda kar naprej dogajajo.

Ali tudi za pisanje potrebujemo notranji mir?
Pisanje je neke sorte, kot temu pravim, ekstaza , v tem smislu, da moraš
zatemniti svoje sebstvo , svoj jaz , ego. Moraš stopiti v jezik, govorico. Skratka
takrat začne govoriti pesem sama, ne da bi jo ti nadzoroval , pravzaprav stopiš
preko sebe.

To je zavest jezika. Vse , kar je bilo napisano v tvojem jeziku , spregovori na
nekakšen čudežen način skozi to pesem. Od arhaičnosti do – lahko rečemo –

tudi napovedi prihodnosti, ki jo jezik vedno nosi v sebi.

Drugo je misel, drugo konkretna beseda. Je pri zapisani
besedi treba biti zelo natančen ?
Zato je lepo , če vidiš misel zapisano. Takrat tudi doživiš , da se je nekaj

umešalo, da pravzaprav ti nisi bil kakšen gospodar pesmi , da nisi ti tisti, ki si
suveren nad tem , kar se je izreklo. Nekaj se je vmešalo in ta pesem je

drugačna, kot si pričakoval. Vedno. Če tega ne bi bilo, bi potem človek napisal
več, ker bi bila pesem vedno, pravzaprav večno vračanje istega, vedel bi že ,

kaj se bo na koncu zgodilo. Ampak ne , v pesmi se vedno zgodi neko

presenečenje.

Kot v življenju?
Ja , saj ni nič drugega. Poezija je vedno nekakšen sežetek življenja.

Pomeni , da niste gospodar svojih pesmi ?
Nisem, v svojih esejih sem velikokrat zagovarjal , da jezik vedno gospodari s

pesnikom.

Vam pri tem pomaga poznavanje jezika ?
Zato ga moraš čim bolje poznati , da imaš takrat, ko se ta tempirana bomba

sproži, ko jezik začne vladati , seveda več možnosti, da so ta presenečenja
natančnejše zapisana.

Veliko berete?
Berem pa res veliko. Pravzaprav ni druge vaje , jasno tudi poslušanje drugih je

vaja. Kaj pa je drugega branje kot to , da lahko multipliciraš svojo eksistenco ,

da stopiš v toliko in toliko paralelnih svetov. Že v vsaki knjigi najdeš na stotine
govoric. Koliko možnosti dobiš z vsako novo knjigo?

Branje ni le pridobivanje bralne značke ?
Ne , ni le bralna značka. Branje te lahko zaznamuje zelo globoko.

Se knjigi piše slabo , glede na sodobne nosilce zapisov?
To je vzporedna zadeva , tisto, kar nosi literaturo , pravzaprav ni pomembno.
Toliko ljudi ima rado klasično knjigo , da skrbi zanjo ni. Veliko ljudi ima rado

elektronske zaslone, ampak važno je , da se na njih pojavljajo tudi poetične
vsebine in se tudi pojavljajo. Poezija bo ostala bodisi kot grafit ali prek drugih

medijev.

Povsem vseeno je , v kakšni obliki, dokler bo človek čutil potrebo ali nujo , da
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se umetniško izraža , je bitka za njegovo človeškost še vedno odprta, ni

izgubljena možnost, da postane bolj plemenit skozi poezijo , poetizacijo sveta.

Gre za ranljivost pišočega in tistega, ki bere ?
Seveda. Pisanje se pravzaprav nikoli ne more in bi bilo napačno, da bi se

izogibalo etičnim dilemam. Estetsko mora biti etično, če pa etično lahko

estetiziramo, napravimo lepo, je to za človeka toliko boljše. Takšni pač smo.
Ampak rek: Dulce et utile (Lepa in uporabna ) ni nič novega , latinci in Grki so

seveda to čutili dosti bolj natančno kot mi.

Ker so takrat živeli bolj umirjeno?
S tem se strinjam. Ob vsaki civilizacijski zori najprej cvetijo glavni človeški
problemi in odnosi med ljudmi ter odnosi do sveta , pozneje se to začne brisati ,

potem nakladajo in se to nekam založi za neke interese, materialne
pohlepnosti , kot jih poznamo danes in so jih poznali včasih , nakar se bistvene

stvari , ki so edine pomembne za naše življenje, zabrišejo. Nenadoma ostarimo
in vidimo , da nismo na to mislili.

Vidimo, da je naše življenje prazno , in potem dvignemo vik in krik ter rečemo:
"Kaj sem počel? Kje je moje življenje? " Žal je takrat prepozno. Najbrž se je

treba truditi iz dneva v dan, da ga poetiziramo , ga poskušamo narediti
plemenitejšega in lepšega. To je vsakodnevni trud , za katerega ne dobiš

spričevala , ne dosežeš cilja , temveč je to le pot in poglabljanje.

Se s tem približujemo sebi , svojemu bistvu ?
Ja , vedno je tako. Ampak najbrž gre ponovno za ciklična kroženja,
oddaljujemo se in približujemo. Kot zemlja in sonce, stalno je neko

približevanje in oddaljevanje ter upanje, da se tista vez , ki je vitalnega
pomena, ne bo pretrgala.

S tem mislite na naše bistvo , nas same?
Kaj sem jaz ? To, kar sem jaz, je pravzaprav prazno, izvotljeno. Saj to nič ni.

Sem le tisto , kar so drugi , kar so mi drugi dali, kar gledam okrog sebe , čutim ,

kar mi daje okus sveta.

Mar vaša dejanja niso vi?

Ampak moja dejanja sproža vse tisto, kar opazim , začutim in vrednotim.
Hočem reči , identiteta je vedno neka prazna stvar. Identiteta so drugi ljudje ,

druge stvari , tisto , kar nas obdaja.

Kaj pa spoštovanje do vsega tega?
Ampak kdo nas uči spoštovanja ? Mogoče že od rane mladosti starši , če
imamo to srečo, uči nas svet. Mi to lahko ponotranjimo , ampak kako to

ponotranjimo ? Ponovno gre za nekakšno pulzacijo. Nikoli nismo le znotraj ali le
zunaj. Vedno gre za nekakšen pretok. Zato je težko govoriti o identiteti kot
neki notranji stvari , ne vem, kje bi jo lahko začutil ?

Začutiš jo pravzaprav iz stavkov , spominov, obrazov, ki si jih nekoč srečal.
Krivica, ki jo naredite, vas zaboli v želodcu. Zakaj vas zaboli želodec ? Ker ste

nekomu zunaj sebe , tisto , kar niste vi , naredili nekaj slabega. Do notranjosti
lahko pride, ko se odbije od zunaj.

Kaj ste v odnosu do sebe naredili najbolj revolucionarnega?
Delali smo vse sorte lumparij in imeli prevratniške misli , tako kot vsaka
generacija. Upirali smo se avtoritetam, hvala bogu.

Ni to del odraščanja ?
Upam, da ne le del odraščanja. Upam, da ljudje ohranijo del svoje
samosvojosti tudi pozneje. Z avtoritetami je namreč tako, da je treba
premisliti , niso vse avtoritete za vreči stran. V enem obdobju smo ta

liberalizem pripeljali že do takšne skrajnosti , da je bilo že povsem prazno. Neke
meje je treba postavljati in 'preizprašati ' .

Anarhizem je tudi poln nekakšnih normativov. Vse izhaja iz rigorozne norme.
Disciplina pa seveda ni nikoli nevprašljiva, treba se je vedno spraševati , jo

spremeniti , če je neživljenjska, če postane entropična , če se izrazimo s

fizikalnim izrazom.
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Častna gostja Dnevov poezije in vina pravi, da so ljubezen, smrt in druge mejne situacije
trenutki, ko je poezija nepogrešljiva 'Ljudje se lahko spreminjamo in prilagajamo, prav tako
pesniki  na to me vedno opomnijo sokoli, ki ob cestah prežijo na plen z obcestnih svetilk.
Če so se lahko oni navadili na drugačen svet in celo izkoristili nove možnosti, lahko to
storimo tudi mi.' Tako Carolyn D. Wright o sodobnem svetu, ki sicer ponuja precej sivo sliko,
vendar s tarnanjem ne bomo nič spremenili. Carolyn D. Wright, ki je bila letos častna gostja
na Dnevih poezije in vina na Ptuju, sodi med najeminentnejše ameriške pesnice, ovenčane
s številnimi nagradami, vendar se še vedno predstavlja kot outsiderka. V smislu distance do
homogenih skupin, ki so neredko zelo ekskluzivne, vzvišene in snobovske, sama pa prihaja
iz Arkansasa, ki je 'provinca med provincami'.
Tudi zato jo je pesnik in kritik Joel Brouwer označil za pripadnico skupine, ki šteje natanko
enega člana. Oziroma članico. Sicer se je kmalu preselila v San Francisco, nato v New
York, zadnjih trideset let pa je profesorica kreativnega pisanja na univerzi Brown na Rhode
Islandu, vendar se še vedno čuti južnjakinjo, neredko prav tam nastajajo tudi njeni pesniški
ciklusi. Menda vse bolj narašča število tako imenovanih profesionalnih bralcev poezije iz
akademskih krogov, krog preostalega občinstva pa je vse manjši? Takšne trende
pravzaprav spremljam, odkar sem začela pisati poezijo. Verjetno je to povezano s
postopnim krčenjem prostora za poezijo in literaturo nasploh v tiskanih medijih oziroma
dnevnih časopisih. Včasih so bili ti glavni izvor informacij, obenem pa so pomenili sito, na
katerem je praviloma ostalo tisto, kar nekaj šteje. Literarne priloge imata danes v ZDA le še
dva časopisa, New York Times in Los Angeles Times. Morda je to tudi vpliv
hiperprodukcije? Pred petimi desetletji je v angleškem jeziku pisalo okoli tisoč pesnikov,
danes jih je dvajsetkrat toliko, zato se je bralcu vse težje orientirati. Morda, vendar podobno
velja tudi za druge umetnostne zvrsti, od proze in glasbe do fotografije in vizualne
umetnosti. Večji problem vidim v popolni regulaciji produkcije, kjer procese diktira trg, ki je v
primeru poezije skoraj zanemarljiv.
Vendar se ne pritožujem, tudi tisti, ki ne prisegamo na tržno logiko, živimo in pišemo.
Verjetno je orientacija res otežena, še zlasti, ker vplivnih literarnih kritikov skorajda ni več ali
pa so obsojeni zgolj na publiciranje v strokovnih revijah, ki nimajo velikega dometa. Vendar
vsega tudi ni mogoče prevaliti zgolj na objektivne okoliščine, če človek potrebuje poezijo, jo
lahko tudi najde. Programi kreativnega pisanja še potencirajo takšno hiperprodukcijo? Res
jih je v ZDA veliko, na univerzah jih je okoli dvesto, vsi tudi niso optimalno zastavljeni,
vendar igrajo pomembno vlogo. Ne gre zgolj za tehniko pisanja, v veliki meri predstavljajo
tudi centre, kjer poezijo interpretirajo, razčlenjujejo in vrednotijo, in tako funkcionirajo kot
institucija kavarne, ki je za razliko od Evrope pri nas skoraj povsem neznana.
Pa tudi sicer funkcioniramo drugače, zelo zabavni so bili pogovori s Tomažem Šalamunom,
ki kar ni mogel verjeti, da pri nas ni razlike med letnimi časi, da pesniki prav tako intenzivno
pišemo poezijo julija in avgusta kot jeseni, pozimi in spomladi. 'Poletja so namenjena drugim
rečem, tudi pesniki potrebujejo počitnice,' je dejal. Ko ste se odločali o svoji karieri, niste
razmišljali eksplicitno o poeziji, vedeli ste le, da si želite biti ameriška umetnica. Zakaj
ameriška? Glede na to, kje sem preživljala otroštvo in mladost, sem bila zelo naivna, še v
srednji šoli se mi je zdelo, da so umetniki lahko zgolj moški, Evropejci, in še to samo tisti, ki
so že mrtvi (smeh). Tako sem si zastavila cilj, da bom ameriška umetnica, čeprav se je
takšna formulacija kmalu razblinila.
Pravzaprav mi je bilo še zlasti na potovanjih po svetu dolgo nerodno, da sem Američanka;
čutila sem nekakšno krivdo, dokler nisem postopoma spoznala, da je krivda dovolj
enakomerno razdeljena med narodi in da nam je, Američanom, ni treba prevzemati več, kot
nam je pripada. Vaša pozicija outsiderke se je izkazala za preroško, celotna kulturna
produkcija se je razpršila. Danes težko govorimo o umetnostnih centrih? Centri niso mogli
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več obdržati vodilne vloge, čeprav morda še vedno poskušajo ustvarjati takšen vtis. Osrednji tok
se je spremenil v omrežje kapilar, kar ni nujno slabo, saj je za kondicijo organizma prav tako
vitalen kot vene in aorte. Seveda vsi iščemo stabilnost in garancije, vendar bi lahko rekli, da
nekako 'stojimo na ribah' in lovimo ravnotežje. Namesto velikih monumentalnih del vsak nekako
prispeva svoj košček v mozaik, čeprav nihče ne ve, kakšna bo njegova celovita podoba. Ali kdaj
zgolj zase prebirate poezijo, ki ste jo napisali pred desetletji? Zelo redko, praviloma zgolj v času
kriz, pogosto sem presenečena, kaj sem tedaj napisala oziroma imam občutek, da je to napisal
nekdo drug. Raje posegam po delih drugih pesnikov, poezijo potrebujem, kot človek včasih
potrebuje objem ali drugo telo, skratka nekaj, kar ti omogoča optimalno bližino.
Večina jo potrebuje vsaj občasno, denimo ljubezen ali smrt ter druge mejne situacije so trenutki,
ko se zdi poezija nepogrešljiva. Zelo rada pa prebiram svojo poezijo drugim, čeprav imam še
vedno tremo pred javnimi nastopi. Ponavadi si v množici izberem kakšen obraz, ki se zdi najbolj
nedostopen in nedovzeten za zven pesmi, in ga poskušam po svojih močeh animirati. Kar nekaj
vaših zbirk je nastalo v sodelovanju s fotografi. Besede niso več dovolj? So, vendar dobijo
drugačno dimenzijo, nov moment in pospešek. Ne izogibam se narativnosti, četudi se pesnik želi
še tako distancirati od zgodbe, je ta vedno tukaj, vizualne podobe pa niso ilustracija besed,
temveč dodatna vrednost. Še zlasti, če gre za tako specifične projekte, kot je recimo pesniška
zbirka, ki je nastala ob obiskih zloglasnega zapora Angola v Louisiani, ali introspekcija
samomorov in umorov v New Orleansu.
To so pravzaprav bizarni, nadrealni prizori - kaznilnica Angola ima dve jezeri, igrišče za golf,
areno za rodeo, svojo televizijsko in radijsko postajo, kljub temu pa je to eden najbolj strogih
zaporov v ZDA, devetdeset odstotkov ljudi, ki se znajdejo tam, v zaporu tudi umre, usode
posameznikov so pretresljive. Kabinetni hermetični pristop, značilen za številne pesnike, vam
očitno ne zadošča? Po eni strani so takšni principi pomembni, po drugi pa bi bilo morda boljše, če
bi se ljudje bolj držali doma. Tudi tako je mogoče pridobiti pomembne življenjske izkušnje, sama
sem se šele zdaj zavedela, da bi lahko stopila iz svojega literarnega kabineta in zaprtega
kulturnega univerzuma. Matična univerza ponuja vpogled v toliko zanimivih področij, katerim do
zdaj nisem posvečala pozornosti. Šele zdaj spoznavam čare fizike, kemije, geologije, biologije, še
zlasti sem se posvetila botaniki in drevesom. Glede na to, da sem odrasla sredi obširnih
arkansaških gozdov, je bila vrnitev k drevesom pravo odkritje. Našla sem tudi drevo, pod katerim
si želim umreti, natančno vem, kaj bom tedaj oblekla in katero knjigo bom vzela s seboj.
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»Našla sem drevo, pod katerim bom umrla«
Carolyn D. Wright Ljubezen , smrt in druge mejne situacije so trenutki , ko je poezija nepogrešljiva
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Peter Rak

Carolyn D. Wright , ki je bila letos
častna gostja na Dnevih poezije
in vina na Ptuju, sodi med najeminentnejše

ameriške pesnice,

ovenčane s številnimi nagradami,
vendar se še vedno predstavlja kot
outsiderka. V smislu distance do
homogenih skupin, ki so neredko
zelo ekskluzivne , vzvišene in snobovske

, sama pa prihaja iz Arkansasa

, ki je »provinca med provincami
«. Tudi zato jo je pesnik in kritik

Joel Brouwer označil za pripadnico
skupine, ki šteje natanko enega
člana. Oziroma članico. Sicer se je
kmalu preselila v San Francisco ,

nato v New York , zadnjih trideset
let pa je profesorica kreativnega
pisanja na univerzi Brown na Rhode

Islandu, vendar se še vedno čuti
južnjakinjo, neredko prav tam nastajajo

tudi njeni pesniški ciklusi.

Menda vse bolj narašča število
tako imenovanih profesionalnih
bralcev poezije iz akademskih
krogov, krog preostalega občinstva

pa je vse manjši?
Takšne trende pravzaprav spremljam

, odkar sem začela pisati
poezijo. Verjetno je to povezano s

postopnim krčenjem prostora za
poezijo in literaturo nasploh v tiskanih

medijih oziroma dnevnih
časopisih. Včasih so bili ti glavni
izvor informacij , obenem pa so pomenili

sito , na katerem je praviloma
ostalo tisto , kar nekaj šteje. Literarne

priloge imata danes v ZDA
le še dva časopisa, New York Times
in Los Angeles Times.

Morda je to tudi vpliv hiperprodukcije

? Pred petimi desetletji je
v angleškem jeziku pisalo okoli
tisoč pesnikov , danes jih je dvajsetkrat

toliko, zato se je bralcu
vse težje orientirati.

»Ljudje se lahko spreminjamo
in prilagajamo , prav tako
pesniki – na to me vedno opomnijo

sokoli, ki ob cestah prežijo

na plen z obcestnih svetilk.
Če so se lahko oni navadili na
drugačen svet in celo izkoristili
nove možnosti, lahko to storimo

tudi mi.« Tako Carolyn D.
Wright o sodobnem svetu , ki
sicer ponuja precej sivo sliko,
vendar s tarnanjem ne bomo
nič spremenili.
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Morda, vendar podobno velja tudi
za druge umetnostne zvrsti , od
proze in glasbe do fotografije in
vizualne umetnosti. Večji problem
vidim v popolni regulaciji produkcije

, kjer procese diktira trg , ki je v
primeru poezije skoraj zanemarljiv.
Vendar se ne pritožujem, tudi tisti ,

ki ne prisegamo na tržno logiko ,

živimo in pišemo. Verjetno je orientacija

res otežena , še zlasti , ker
vplivnih literarnih kritikov skorajda

ni več ali pa so obsojeni zgolj na
publiciranje v strokovnih revijah ,

ki nimajo velikega dometa. Vendar

vsega tudi ni mogoče prevaliti
zgolj na objektivne okoliščine, če
človek potrebuje poezijo, jo lahko
tudi najde.

Programi kreativnega
pisanja še potencirajo takšno
hiperprodukcijo ?

Res jih je v ZDA veliko , na univerzah
jih je okoli dvesto , vsi tudi niso

optimalno zastavljeni , vendar igrajo
pomembno vlogo. Ne gre zgolj

za tehniko pisanja , v veliki meri
predstavljajo tudi centre , kjer poezijo

interpretirajo , razčlenjujejo in
vrednotijo, in tako funkcionirajo
kot institucija kavarne, ki je za razliko

od Evrope pri nas skoraj povsem

neznana. Pa tudi sicer funkcioniramo

drugače, zelo zabavni
so bili pogovori s Tomažem Šalamunom

, ki kar ni mogel verjeti , da
pri nas ni razlike med letnimi časi ,

da pesniki prav tako intenzivno pišemo

poezijo julija in avgusta kot
jeseni , pozimi in spomladi. ' Poletja
so namenjena drugim rečem , tudi
pesniki potrebujejo počitnice, ' je
dejal.

Ko ste se odločali o svoji karieri ,
niste razmišljali eksplicitno o
poeziji , vedeli ste le, da si želite
biti ameriška umetnica. Zakaj
ameriška ?

Glede na to, kje sem preživljala
otroštvo in mladost , sem bila zelo
naivna , še v srednji šoli se mi je
zdelo , da so umetniki lahko zgolj
moški , Evropejci , in še to samo tisti

, ki so že mrtvi (smeh ). Tako sem
si zastavila cilj , da bom ameriška
umetnica , čeprav se je takšna formulacija

kmalu razblinila. Pravzaprav

mi je bilo še zlasti na potovanjih

po svetu dolgo nerodno ,

da sem Američanka; čutila sem
nekakšno krivdo , dokler nisem postopoma

spoznala , da je krivda dovolj

enakomerno razdeljena med
narodi in da nam je , Američanom,

ni treba prevzemati več , kot nam je
pripada.

Vaša pozicija outsiderke se je
izkazala za preroško , celotna
kulturna produkcija se je razpršila.

Danes težko govorimo o
umetnostnih centrih?

Centri niso mogli več obdržati
vodilne vloge, čeprav morda še
vedno poskušajo ustvarjati takšen
vtis. Osrednji tok se je spremenil
v omrežje kapilar , kar ni nujno
slabo , saj je za kondicijo organizma

prav tako vitalen kot vene in
aorte. Seveda vsi iščemo stabilnost
in garancije , vendar bi lahko rekli ,
da nekako 'stojimo na ribah' in lovimo

ravnotežje. Namesto velikih
monumentalnih del vsak nekako
prispeva svoj košček v mozaik , čeprav

nihče ne ve, kakšna bo njegova
celovita podoba.

Ali kdaj zgolj zase prebirate
poezijo , ki ste jo napisali pred
desetletji ?
Zelo redko, praviloma zgolj v času
kriz , pogosto sem presenečena, kaj
sem tedaj napisala oziroma imam
občutek , da je to napisal nekdo
drug. Raje posegam po delih drugih

pesnikov, poezijo potrebujem,

kot človek včasih potrebuje objem
ali drugo telo , skratka nekaj , kar ti
omogoča optimalno bližino. Večina

jo potrebuje vsaj občasno , denimo

ljubezen ali smrt ter druge
mejne situacije so trenutki , ko se
zdi poezija nepogrešljiva. Zelo rada
pa prebiram svojo poezijo drugim,

čeprav imam še vedno tremo pred
javnimi nastopi. Ponavadi si v
množici izberem kakšen obraz, ki
se zdi najbolj nedostopen in nedovzeten

za zven pesmi, in ga poskušam
po svojih močeh animirati.

Kar nekaj vaših zbirk je nastalo v
sodelovanju s fotografi. Besede
niso več dovolj?
So , vendar dobijo drugačno dimenzijo

, nov moment in pospešek. Ne
izogibam se narativnosti, četudi se
pesnik želi še tako distancirati od
zgodbe, je ta vedno tukaj , vizualne
podobe pa niso ilustracija besed,

temveč dodatna vrednost. Še zlasti ,
če gre za tako specifične projekte,

kot je recimo pesniška zbirka , ki
je nastala ob obiskih zloglasnega
zapora Angola v Louisiani , ali introspekcija

samomorov in umorov
v New Orleansu. To so pravzaprav
bizarni, nadrealni prizori – kaznilnica

Angola ima dve jezeri , igrišče
za golf , areno za rodeo, svojo televizijsko

in radijsko postajo , kljub
temu pa je to eden najbolj strogih
zaporov v ZDA, devetdeset odstotkov

ljudi , ki se znajdejo tam, v zaporu

tudi umre , usode posameznikov
so pretresljive.

Kabinetni hermetični pristop ,

značilen za številne pesnike, vam
očitno ne zadošča ?

Po eni strani so takšni principi
pomembni, po drugi pa bi bilo
morda boljše, če bi se ljudje bolj
držali doma. Tudi tako je mogoče
pridobiti pomembne življenjske
izkušnje, sama sem se šele zdaj zavedela

, da bi lahko stopila iz svojega
literarnega kabineta in zaprtega

kulturnega univerzuma. Matična
univerza ponuja vpogled v toliko
zanimivih področij , katerim do
zdaj nisem posvečala pozornosti.
Šele zdaj spoznavam čare fizike,

kemije, geologije , biologije , še zlasti
sem se posvetila botaniki in drevesom.

Glede na to, da sem odrasla
sredi obširnih arkansaških gozdov,

je bila vrnitev k drevesom pravo
odkritje. Našla sem tudi drevo , pod
katerim si želim umreti , natančno
vem, kaj bom tedaj oblekla in katero

knjigo bom vzela s seboj.
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LJUDJE

HRANA, VINO
IN POEZIJA

Prejšnji teden je Ptuj gostil Dnev
vina in poezije, nekje vmes pa je zan
miv večer pesmi in vina pripravi
tudi gorenjska Vila Podvin. Na Gra<

Strmo! so konec tedna pripravili več
za ljubitelje dobre hrane in vina.
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HRANA, VINO IN POEZIJA

NAPOVEDNIK ČLANKA

Gorenjski glas
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Preplet poezije in fotografije

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Otvoritev razstave Hermana Pivka ,
vizualnega umetnika in fotografa, v
Tovarni umetnosti Majšperk je sodila
med tako imenovane obiske letošnjega

festivala Dnevi poezije in vina, ki se

je po štirih dneh nenehnega dogajanja
končal s sobotnim velikim branjem in
koncertom.

A še prej je bilo treba na številna
dvorišča , kamor so vabili Ptujčani ,

gostitelji zasebnih pesniških branj, se
prepustiti popoldanskemu in večernemu

dogajanju na Vrazovem trgu ,

spisati kak verz , sodelovati v dražbi
lesenih pladnjev , ki so jih izdelali varovanci

VDC Dornava in jih je poslikala

umetnica Tjaša Čuš , okusiti kar
največ iz izbora Hude pokušnje in obiskati

še druga prizorišča letošnjih dni,
ki so povezali poezijo in vino ter ljudi,
ki jih kulturno dogajanje vse bolj povezuje.

V galeriji , ki jo v prostorih nekdanje

tovarne tekstila v Majšperku
uspešno vodi Dušan Fišer, akademski
slikar, je do konca septembra na ogled
samostojna razstava Hermana Pivka z
naslovom Obiski. Tokrat se je vizualni

umetnik in fotograf odločil za širši
izbor iz svojega ustvarjanja. " Izhajam
iz fotografij, ki jih nadgrajujem tudi

z drugimi elementi, tistimi , ki vsebinsko

dopolnjujejo samo fotografijo.
Včasih , kot denimo v tej predstavitvi ,
so to plišaste figure, spet drugič specifični

okvirji ali les," razlaga umetnik ,
ki ptujskim ljubiteljem likovne umetnosti

ni neznan, saj je že večkrat sodeloval

tudi na tukajšnjih likovnih
kolonijah in se kot umetnik fotograf
že predstavil na več skupinskih razstavah

, vselej z opaznimi deli , ki vzbujajo
zanimanjem med obiskovalci likovnega

dogajanja. Tokrat so ti doživeli preplet

vizualne umetnosti s poezijo, saj
so Luis Chaves iz Kostarike , Olga Hapejeva

iz Belorusije in Azad Ziya Eren
iz Turčije galerijski prostor neobičajno
velikih razsežnosti napolnili z zvenom
besed iz svojih pesmi.

Otvoritev razstave Hermana Pivka (Slavica Pičerko Peklar)

Pesniško branje
in razstava v Tovarni
umetnosti Majšperk
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Preplet poezije in fotografije

SLAVICA PIČERKO PEKLAR
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DOMOV GORENJSKA GOSPODARSTVO KRONIKA ŠPORT ZANIMIVOSTI GG PLUS PROSTI ČAS SLOVENIJA EDICIJE

Domov > Prosti čas > Razvedrilo

Lokalna novica je kraljica ! sreda , 2. september 2015 MOJCA LOGAR

“ Ljudje imamo različna
nagnjenja. Jaz se vsak mesec
veselim polne lune. Lahko je vir
navdiha ali razlog za tečnobo. ”več v komentarju

Nemec Matthias Göritz / Foto: A. B.

Hrana, vino in poezija

Prejšnji teden je Ptuj gostil Dneve vina in poezije , nekje vmes pa je zanimiv večer
pesmi in vina pripravila tudi gorenjska Vila Podvin. Na Gradu Strmol so konec
tedna pripravili večerjo, kjer je bil glavna »kuhalnica « večera znani Igor Jagodic.

Na obeh gorenjskih kulinaričnih dogodkih je za vinsko spremljavo poskrbel primorski vinar Stojan
Ščurek, in če je Vila gostila pesnike, je Strmol dal prednost glasbi in resničnemu razvajanju
brbončic. Že okolje grajskega vrta , kjer se je večerja odvijala , je ustvarilo posebno vzdušje.

V Vili Podvin pa so prisotni lahko poleg 'poetičnih ' prigrizkov, kakor so tokrat poimenovali male
krožnike kuharskega mojstra Uroša Štefelina, prisluhnili trem avtorjem oziroma pesnikom: Justiyni
Bargielski iz Poljske, Forrestu Ganderju iz Amerike in Matthiasu Göritzu iz Nemčije, ki pa trenutno
živi, ustvarja in predava v St. Louisu. Poezijo so pesniki brali v svojem jeziku, za prevode in vezni
tekst pa je poskrbela Anja Kovač iz Beletrine.

Precej je navdušil Göritzev sonet , v katerem opisuje oziroma združi ljubezen in načine vlamljanja v
avtomobile , medtem ko je Američan bral tuja dela , med njimi prvi angleški prevod rokopisa še

neslišanega dela Pabla Nerude, ki pripoveduje zgodbo o vinu in rdečelaskah.

Po uradnem pesniškem uvodu je lahko vsak od prisotnih prišel na oder in prebral ali na pamet
povedal svoj verz , pesem, ki jo je spisal nekoč; nekaj vrstic, ki so se mu utrnile , ko je poslušal
pesnike. Lahko bi rekli , da je ta del dogodka odprla znana Alenka Bole Vrabec, sčasoma pa so se
opogumili tudi drugi gostje. Zagotovo pa je bila dobra spodbuda za vse nastopajoče poleg del

gostujočih pesnikov v nadaljevanju obljubljena znamenita Uroševa sladica – čokoladna krogla.

Na Gradu Strmol pa so združili moči protokolarni kuharji z Brda pri Kranju in priljubljeni slovenski
kuharski mojster Igor Jagodic , ki je bil v svojih rosnih kuharskih letih tudi sam del kuharske ekipe
na Brdu. V izjemnem okolju grajske terase – vreme je bilo kot naročeno – so tako goste razvajali z
okusno hrano, za vino pa je poskrbel Stojan Ščurek, ki ga je izbral s kupaj z brdskim sommelierjem
Zlatkom Šparaklom. Gurmansko celoto je lepo zaokrožila tudi mojstrica svojega področja Majda
Debevc, ki je po pethodnem meniju gostom spregovorila o rumu. In kjer je rum , je tudi dim, bi lahko
rekli. Brez cigar seveda ni šlo in tokrat so gostom predstavili rjave in dišeče lepotice iz

Dominikanske republike. Za vezni tekst čarobnega večera je skrbela Boža Robnik , še bolj

SEPTEMBER 2015

Vsi dogodki

Kranj 23°
delno oblačno
vlažnost : 63 %
veter : V , hitrost : 4 km/h

Vremenska napoved

Prometne informacije

Napredno iskanje

Po To Sr Če Pe So Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OBVESTILA / Kranj , 2. september 2015
Meritve tlaka , sladkorja in holesterola

DELAVNICE / Kranj , 2. september 2015
Glasba – most do zdravja

OBVESTILA / Bohinj , 3. september 2015
Srečanje gorenjskih upokojencev

PRIREDITVE / Preddvor , 3. september 2015
Srečanje gorenjskih upokojencev

PRIREDITVE / Šenčur , 3. september 2015
Srečanje gorenjskih upokojencev

PRIREDITVE / Kranj , 3. september 2015
Srečanje upokojencev Gorenjske

OBVESTILA / Cerklje , 3. september 2015
Vabilo na srečanje upokojencev

PRIREDITVE / Britof , 3. september 2015
Srečanje upokojencev Gorenjske

Besedilo : Alenka Brun
Kategorija : Razvedrilo / sreda, 2. september 2015 / 10 : 32

15/27
sreda

15/29
četrtek

15/23
petek
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Hrana, vino in poezija

Alenka Brun

SPLETNI ČLANEK
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romantično vzdušje pa je pri gostih zagotovo doseglo glasbeno presenečenje večera: nastop
Mance Izmajlove.

Oddajte svoj komentar

Poglej vsa pisma

“ Sedemdeseta obletnica vrnitve iz ujetništva

“ Sveti Lovrenc

“ Nepozabno kolesarjenje

“ Postrežba na visoki ravni

“ Arbitraža

“ Grabljenje javnih prostorov

Prepovedali oddajo plastičnih plovil / 17 :26 , 26.
avgust

Tole je je tudi ena blejska !
Župan g.Fajfar je že med prvo kandidaturo za
župana obljubljal, da se bo omogočil dostop na
grad za invalide...

Prepovedali oddajo plastičnih plovil / 09 :41 , 22.
avgust

Ali mi lahko kdo objasni od kod ime Bled?
Če na hitro pomislim:
bled v obraz ! je bil kar bled v obraz!

bl ? d , nemška beseda ! ...

Z zračno puško nad mačka / 11 : 03 , 19. avgust

Včeraj sem videl tablo z napisom:

Lastniki psov in mačk , dovolite da se vaš
ljubljenček userje doma in ne na tujem.
Je pa frača zako...

Do legalizacije z županovo podporo ? / 10 : 57 , 19.
avgust

Končno !

Pri zavodu za gozdove morajo ločiti gozd urbano

drevje , kar pa je tem gozdnikom tuje.
V Radovljici kao strokovnjak svetuj...

Z zračno puško nad mačka / 08 : 19 , 19. avgust

1. sep

31. avg

25. avg

25. avg

22. avg

9. avg

4. avg

14. avg

18. avg

21. avg

14. avg

9. avg

21. avg

18. avg

4. avg

IZBOR
UREDNIKA

NAJBOLJ
BRANO

NAJBOLJ
KOMENTIRANO

Učence med počitnicami zamenjali
delavci

Umrl nekdanji direktor Igor Slavec

Lastniki se počutijo dvakrat opeharjene

S svojim znanjem v Ameriki lahko
narediš več

Pogledati tudi pod preproge ...

Jezero Kreda je v zasebni lasti

Cenejši naftni derivati

Z zračno puško nad mačka

Do legalizacije z županovo podporo ?

Prepovedali oddajo plastičnih plovil

Z zračno puško nad mačka

Jezero Kreda je v zasebni lasti

Prepovedali oddajo plastičnih plovil

Do legalizacije z županovo podporo ?

Cenejši naftni derivati
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Poezija Švedske, Italije in Litve

Letošnji nastopajoči na predvečeru tradicionalnega pesniškega

dogodka
KRŠKO - V sklopu Poletnih večerov v parku so Valvasorjeva knjižnica

Krško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - OI Krško in
KS mesta Krško 25. avgusta že tradicionalno organizirali Večer
pred Dnevi poezije in vina. Tokrat so gostili pesnico iz Italije ter
pesnika s Švedske in Litve.
Direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunovič

je uvodoma pozdravila zbrane in povedala, da so letos pripravili

že osmo pesniško snidenje. »Tako je Krško letos eden od
devetih krajev, kjer se danes dogajajo Večeri pred Dnevi poezije
in vina, pomenijo pa uvod v največji mednarodni pesniški festival

v Sloveniji, ki se letos odvija že 19. leto, je še dejala Lobnikar

Paunovičeva in besedo prepustila povezovalcu Maticu Kocjančiču.

Z obiskovalci so v nadaljevanju svoje pesniške besede
v svojem jeziku čutno delili Par Hansson s Švedske, Monica Pavani

iz Italije in Vytautas Stankus iz Litve. Njihove pesmi so v
prevodu prijetno podajali Katja Puntar, Žiga Kump in Kaja Blazinšek.

Glasbeni pridih sta večeru dodala saksofonist Aleš Suša
in kitarist Miha Koretič. Kulinarične užitke po zaključku so pripravile

članice Aktiva kmečkih žena Sremič, dobro kapljico pa je
prispevala Vinska klet Kodela. M. Hrvatin
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Poezija Švedske, Italije in Litve

M. Hrvatin

POROČILO

Posavski obzornik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=1903f108-440d-4449-9b66-3de7b8b34f9a1252271673


3.9.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA, BELETRINA

Obšolske
dejavnosti

Charlotte in Tom :

ob filmu 45 let

Za starejše
Večno mladi

Prireditve.info
Highest
observation
tower in...

News in English

Radio Koper

Radio Slovenija

MMCBRC

IgralniPortal.si

Rtvslo.si Google.si Prijava | | Registracija

Film | Glasba | Razstave | Oder | Knjige | Drugo | Ocenjujemo | Gledamo | Poslušamo | Beremo | Vilenica | Kino | Prireditve | Na današnji dan | Arhiv

Drugo ( )

Ocena novice : Vaša ocena:

Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico !

Fantje z Jazbecove grape pred staro Gradnikovo
domačijo v Medani. Foto : MMC RTV SLO

Vinska ponudba je letos občutno šepala. Foto : MMC RTV
SLO

Najlepši so bili večerni dogodki pod starimi krošnjami. Foto :

MMC RTV SLO

Dogodke je povezovala Tjaša Koprivec. Foto : MMC RTV
SLO

Sorodne novice

27. avgust 2015

Kulturno ( in trezno ) v Brdih
Sanje v Medani

3. september 2015 ob 21:02
Medana MMC RTV SLO

Da sta zadnji teden v avgustu hkrati potekala dva
zelo podobno orientirana festivala Poezija in
vino na Ptuju in Sanje v Medani , je bojda samo
naključje. Je pa res, da čeprav so bili ljubitelji
literarne kulture in žlahtne kapljice razpršeni na
dva konca Slovenije, je bil obisk obeh dober.

Zgodba o Poeziji in vinu, ki se je začela v Medani , nato
pa se pred EPK-jem malce potuhnjeno preselila na
Ptuj , je mnogim v Brdih pustila malce grenkega
priokusa, a praznino je zapolnila založba Sanje, ki je
še istega leta , 2010, iz Ljubljane svoj Festival Sanje
preselila v vinorodni okoliš Goriških Brd, kjer so jih
tamkajšnji domačini sprejeli odprtih rok.

Kar se je začelo kot skromen " shod" literarnih in
kulturniških entuziastov je preraslo v čisto pravi festival
s toliko prireditvami in izvajalci , da jim je včasih težko
slediti. In " Sanje v Medani " danes niso vezane
izključno na Medano ( kjer se je začela tudi zgodba
Beletrininih Dnevov poezije in vina) , ampak festivalsko
dogajanje povezuje to vas s strateško pozicijo nad Brdi
z Dobrovo in tamkajšnjim gradom, sveže prenovljenim
dvorcem Vipolže in čarobno srednjeveško vasico
Šmartno.

Svetlana veličastna
Kot pravi Katarina Ropret iz Založbe Sanje, koncept
festivala raste iz filozofije založbe Sanje: Jezik je
žarišče narodove energije in s festivalom želimo vse
generacije nagovoriti s tem , kar je njem najlepšega,

najpristnejšega , najresničnejšega. Ta " jezik " pa se na
festivalu pojavlja v številnih inkarnacijah bodisi v obliki
etno koncerta Uršule Ramoveš in Fantov z

Jazbecove grape pod krošnjami starih dreves
propadajoče Gradnikove domačije , bodisi v obliki
pravljic , ki jih otrokom v Šmartno pripoveduje eterični
glas Tjaše Koprivec , bodisi v obliki filozofske razprave
o smislu življenja , bodisi v zdaj že skorajda
tradicionalnem koncertu šansonov Svetlane
Makarovič.

In po štirih dnevih recitalov , razprav, pripovedk,

koncertov in koncertkov, literarnih klepetov in forumov
se skoraj spodobi tak kulturni dogodek kulminirati s

politično nekorektno "Svetlano veličastno " , kot jo je
zanešeno označila Koprivčeva.

Vino, quo vadis?
Je pa res , da so letos številni v Medani pogrešali vinsko
komponento navsezadnje smo le v najbolj znani
vinorodni pokrajini v Sloveniji , Medana pa je verjetno vas
z največjo koncentracijo (vrhunskih ) vinarjev v državi.
Namesto bogate briške bere, ki jo tamkajšnji vinarji radi
delijo , je tako obiskovalce ob knjižnih stojnicah
pričakala borna ponudba "belo ali rdeče ?" .

In čeprav je Krasno belo in Krasno rdeče iz vinske kleti
Goriška brda povsem solidni zvrsti, pa je škoda , da
organizatorji niso bolj izkoristili okoliških vinarjev , ki se
običajno radi odzovejo podobnim sodelovanjem. Pa še
vzdušje bi bilo na večernih koncertih malce bolj
animirano, saj je včasih publika med najbolj poskočnih
in hudomušnih vižah le komorno obsedela.

Drugo

36

Kobilarni Lipica je uspelo: Avstrija
je umaknila sporno določilo

1

Foto: Skulpture na prostem : začenja
se Forma viva Makole

Bi sodelovali v Studiu Kriškraš ali
prepevali v Otroškem in
Mladinskem pevskem zboru RTV
Slovenija ?

Umetnost in strast : združene moči
dveh festivalov

4

Prva hiša , ki jo je zasnoval Gaudì ,

bo postala muzej

108

Satelitske slike dokazale, da je
Belov tempelj v Palmiri popolnoma
uničen

3

Lahko 3D-fotografije rešijo spomin
na kulturno dediščino ?

9

Zaradi verske nestrpnosti uničili
relief , ki naj bi upodabljal zlo

2

Bi kupili umetniško delo v

prodajnem avtomatu?

3. september 2015 ob 19 : 20

Danes tudi uradno na
novo odpira vrata
Vodnikova domačija
Šiška , kjer bodo zaživele
predvsem vsebine,

povezane z literaturo.

Foto : Vodnikova domačija po novem hiša
branja , pisanja in pripovedovanja

Več novic ...

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX | Spored | V živo | Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče
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Kulturno (in trezno) v Brdih

Kaja Sajovic
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Festival Sanje v Medani: prediranje stvarnosti z
domišljijo

30. april 2015
Foto : Goriška brda , magična pokrajina , ki obvlada
vinsko samopromocijo

Dodaj v

Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

" Ker je festival vedno bolj prepuščen lastni
iznajdljivosti , kar se tiče financ, je ključnega pomena,
da se posvečamo vitalnim delom festivala – to je
umetnosti. Verjetno je prav zato vedno manj poudarka
na vinu, saj temu področju enostavno ne moremo več
posvetiti take pozornosti kot nekoč, " na to odgovarja
Ropretova.

So pa letos uvedli zdravju blagodejnejšo novost literarna

vandranja , ki so združevala rekreacijo in
panoramske razglede po Brdih s kulturno noto. Tako so udeleženci vandranj lahko šli po poteh Ernesta
Hemingwaya , ki je te lepe kraje popisal v Zbogom, orožje, lahko so se odpravili na kulturno potepanje med
deli slikarjev Lojzeta Spacala in Zorana Mušiča , ali pa se povzpeli na Sabotin. Sanjam tako zanosa ne
zmanjkuje.

Kaja Sajovic

Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni . Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila .

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Kazalo

Novice
Slovenija , Svet , Begunska kriza , EU , Gospodarstvo , Lokalne

novice , Črna kronika , Zdravje , Okolje , Znanost in tehnologija,

Klepet , Podcast Številke

Šport
Nogomet , Košarka , Rokomet , Odbojka , Hokej , Tenis, Atletika ,

Zimski športi , Motošporti , F1 , Kolesarstvo , Preostali športi ,
Rekreacija , ŠportniSOS

Kultura
Film , Glasba , Razstave , Oder, Knjige, Drugo, Ocenjujemo ,

Gledamo , Poslušamo , Beremo , Vilenica , Kino , Prireditve , Na

današnji dan , Arhiv

Zabava
Glasba , Družabna kronika , Iz sveta znanih, Zanimivosti, Moda,

Lepota bivanja, Avtomobilnost , Hrana in pijača , Živali ,
Horoskop , Kino , Arhiv

Ture avanture
Novice , Podobe Slovenije , Vagabund , Fascinantni hoteli ,
Prevozna sredstva , S kolesom , Navade po svetu, Kulinarika ,

Planine , Popotni dnevnik, Glej ga , Sloven' c !

TTX
Teletekst

Spored
TV Slovenija 1 , TV Slovenija 2 , TV Slovenija 3 , TV Koper, TV

Maribor , Prvi program , Val 202 , Ars , Radio Maribor , Radio Koper ,

Radio Capodistria

RTV 4D
Arhiv , TV Slovenija 1 , TV Slovenija 2 , TV Slovenija 3 , TV Koper
Capodistria , TV MB , Prvi program , Val 202 , Ars, Radio Maribor, RSi ,

Radio Koper , Radio Capodistria , MMR

Moj splet
Forum , Blog , Slike , Video , Avdio , Moj svet

Medijsko središče
Medijsko središče RTV Slovenija , About RTV Slovenija
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Kdor pade v brezdelje ostane na revščini. To so verzi ameriške pesnice C. D. Wright,
častne gostje mednarodnega pesniškega festivala Dnevi poezije in vina. Festival katerega
osrednje prizorišče je Ptuj ruši jezikovne meje in sprevodno izmenjavo, nudi priložnost
pesnikom iz različnih koncev sveta. Tokrat je bila v središču nizozemska poezija. 

Izjave:
GEERT VAN ISTENDAEL (belgijski pesnik) 
MILAN DEKLEVA (pesnik, častni gost festivala) 
JAN BAEKE (nizozemski pesnik) 
AMARJIT CHANDAN (kenijski pesnik) 
JUSTYNA BARGIELSKA (poljska pesnica) 
GJOKO ZDRAVESKI (makedonski pesnik) 
C.D. WRIGHT (ameriška pesnica) 

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Festival Dnevi poezije in vina

Polona Balantič, Nina Jerman

DIALOGIZIRANO POROČILO

TV Slovenija 1



4.9.2015 Stran/Termin: 66
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: PARADA Žanr:

Površina/Trajanje: 906,75 Naklada: 19.840,00

Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

Parada

Jovanotti, pozitivno, pred
koncertom v Stožicah, Kino
Šiška, LJ / Foto Borut Krajnc

Scherzer Brigade, toikalei, Dnevi poezije
in vina, Ptuj / Foto Matej Pušnik

VJ Mina Fina in DJ Borka
PilarQuinteros:

Katedrala svobode
31. grafični bienalc: Nad

tabo/ti, odprtje, MGLC,
LJ / Foto Gašper Lešnik v™?*"

Tracy Arm
Fjord, Aljaska
/ Foto M&M

Dare Grozdnikar in Boris B. Voglar, pesniškofotografska
razstava Ali Ali, Dnevi poezije in vina, Ptuj / Foto Matej Pušnik

Bojan Dordev:

Nijetocrvcna, to
je krv! (Srbija),

Mednarodni festival
Mladi levi, LJ /

Foto Nada Žgank
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Zakintos, Grčija / Foto LN

Potop Evrope, Niagarski
slapovi, ZDA / Foto K. B.
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: IN VINO VERITAS Žanr:

Površina/Trajanje: 488,02 Naklada: 92.805,00

Gesla: FERI LAINŠČEK - NA DVORIŠČU, BELETRINA, DNEVI POEZIJE IN VINA

Iz moje beležnice JOže ROzman

Ustvarjati pesmi, ustvarjati vina

Saj, pesniki ustvarjajo
pesmi in vinarji vina.
Strašno me zaboli , ko

slišim na primer, da je oni tam
proizvedel tako in tako vino.
Ljubi bog , proizvedel ? Ko bodo
začeli vina proizvajati (upam ,
da res nikoli ), bo z vini , kot jih
poznamo danes , nepreklicno
konec. Zato naj se še kar naprej

pridelujejo in ustvarjajo.
Tako kot pesmi, četudi utegne
kak trpeče zaprisežen poet ob
tej primerjavi skočiti pokonci.

Poezija, kako primerno za
tole beležnico , namreč pride
od grškega poiein, kar pomeni
ustvarjati , delati. In kaj drugega

počne vinogradnik, ko
se tepe z naravo in njenimi
neprilikami ? Dela ! Potem pa
v kleti še ustvarja, po možnosti
s čim manj posegi. Avendarle ,

ustvarja. Vino!
Zato ne preseneča, da so leta
1996 , ko so v Medani začeli
pesniška branja, prireditev
imenovali Dnevi poezije in
vina. Predvsem zato , simislim ,

ker se v našem menda najbolj
vinorodnem kraju sredi Brd
z največ trtami na vaščana
vino ponuja tako rekoč samo
po sebi. Sploh pa pesnikom.

No , bil je tudi poklon v Medani

rojenemu liriku Alojzu
Gradniku (1882–1967 ), poetje

z vseh vetrov so brali pod
murvo ob njegovi razpadajoči
domačiji. Simbolično ? Sčasoma

je festivalorganizacijsko in
prenočitveno prerasel medanske

ter okoliške zmožnosti, kot
pojasnjujejo pri organizatorju
Beletrini , zavodu za založniško
dejavnost , zato so ga pred šestimi

leti preselili na Ptuj, ki je
prav tako vinski kot Medana,
ponaša se tudi s častitljivo vinsko

preteklostjo, dokumentirano
od leta 1239 naprej.

Letošnji dnevi so se z večernimi

pesniškimi branji na
velikem odru na ptujskem
Vrazovem trgu in zasebnimi

na intimnih dvoriščih, z
okroglimi mizami, razstavami,

dobrodelno dražbo, otroškim
programom in še raztegnili od
22. do 29. avgusta po raznih
koncih Slovenije in skočil tudi
prek meje v koroški Šentvid
na Glini ter se v štirihzadnjih
dneh, od srede do sobote, zgostili

na Ptuju. Skupaj 65 različnih
dogodkov, med njimi 25

pesniških branj v štirinajstih
jezikih , 28 priznanih pesnikov

iz šestnajstih držav, med
njimi nekaj obetavnih, tudi
kopica prevedenih knjig in
knjižic, skratka, velika stvar,
ki Ptuj suvereno postavlja na
svetovni zemljevid poesisa.
Vino se takega partnerstva
nikakor ne sramuje, celo v
veselje in korist mu je lahko,

saj sem pred tednom dni zapisal

črno misel, da Slovenije
žal (še) ni na mednarodnem
vinskem zemljevidu. V vseh
treh zadnjih letih, odkar sodelujem

pri vinskem delu festivala

kot (so)moderator tako
imenovanihHudih pokušenj! ,

nisem naletelne na domačega
in še manj na tujega pesnika/
pesnico, ki bi ostal brezbrižen
ob naših vinih. Letos, denimo

, so se nekateri med njimi
prav vzneseno navduševali ,
najsi bo v Berlinu živeči kitajski

zadnji avgustovski teden je na Ptuju in še kje posvečen
različnim ustvarjalnostim, sodeč po nazivu festivala
Dnevi poezije in vina še najbolj tema dvema

C. D. Wright in Protnerjevi
renski rizlingi na res hudi
pokušnji (FoTo : BoriS B. Voglar)
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kitajski

emigrant Yang Lian ,
nemški pesnik in predavatelj
na washingtonski univerzi v
St. Louisu Matthias Göritz ,
tudi eden od selektorjev pesniškega

dela, pa letošnja častna
gostja C. D. Wright z vzhodne
ameriške obale. Bodo ti in še
kateri promotorji slovenskih
vin na tujem, če sami nemoremo

spraviti vkup enespodobne
ustanove za ta namen? Drugi
častni pesniški gost , našMilan
Dekleva , je tudi sladostrastno
okušal arhaična gruzijska vina
in pozorno vlekel na ušesa, ko
smo se na eni od hudih pokušenj

podali osem tisoč let nazaj
v pradomovino in k začetkom
vinske trte. Izvirna in sočno
duhovita slovenska pesnica ter
romanopiska Stanka Hrastelj ,
ki živi v Krškem, je sicer hotela
mimogrede nekaj kolovratiti
okrog cvička, a so jo zelo prevzela

vina s Turistične kmetije
Hlebec s Koga zaradi njihove
pristnosti in zgodbe, ki spremlja
vsako od njih. Tudi slovenski
pesniški glas o dobrih vinih
lahko nekaj zaleže.
Hude pokušnje, na katerih se
v iskrivih, duhovitih , nenavadnih

, vznemirljivih, poskočnih
, razmišljajočih, tudi ostrih

pogovorih , če je treba , srečata
po en literarni in vinski ustvarjalec

, iščejo vzporednice med
njima. Da eden in drugi pred
pozornim in vse številnejšim

poslušalstvom, tudi osemdeset
smo jih že našteli , odkrijeta

vsak svoj ustvarjalni pečat, ki
ga je eden vtisnil v knjigo z
besedami in drugi z rokami v
vino. Doslej se jih je zvrstilo trideset

, med letom vsako zadnjo
sredo v mesecu (razen junija,

julija in decembra ) v kletnem
brlogu ptujskega MuziKafeja

, ob Dnevih poezije in vina
tri dni zaporedoma v skritih
ptujskih dvoriščih , letos še s
trojčkom v Šentvidu na Glini :
s koroško vinarko Alexandro
Candussi (tudi tam imajo vinograde

) in Yang Lianom , z Menostavno

dobra vina in Matthiasom

Göritzem ter Hlebcem
in Stanko Hrastelj. Na Ptuju
je otvoritvena čast pripadla
Ptujski kleti in prevajalcu ter
pesniku Marjanu Strojanu,
nadaljevali smo s HišoJoannes
Protner za C. D. Wright in poln
vrt pri Branki Bezeljak, ter
sklenili na dvorišču Nevenke
Dobljekar z gruzijskimi vini
uvoznika Primoža Štajerja in
Milanom Deklevo. Častilcem
vina (in poezije, se razume) je
bil vse dni na voljo tudi vinski
oltar na glavnem prizorišču,
Vrazovem trgu, ob katerem so
se številni obiskovalci, nemalo
je bilo tujih , lahko blagoslavljali
ob vinih osemnajstih, pretežno
štajerskih ustvarjalcev. Saj jim
lahko zdaj že upravičeno rečemo

tako, mar ne?
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Gesla: DNEVI POEZIJE IN VINA

… da vrtičkarji na svojih
vrtovih od nekdaj ne marajo
mramorjev, zato se tudi v sindikalnem

vrtu Mramorja na vse
kriplje otresajo.

… da vodijo upokojenski DeSUS

relativno mladi ljudje, sindikat

pa taki , ki so že zdavnaj
dozoreli za upokojitev.

… da so ob ovadbi župana pri
sv. Vidu niže Ptuja nekateri že

začeli nazdravljati, in to kar z

majolikami.
… da je bila komisija Turistične

zveze Slovenije ob ogledu
starega poetovionskega jedra
zelo kritična; kakšna bi bila
šele, če bi videla staro mestno
pokopališče ?

Vidi se …
… da v nekaterih zunanjih

občinah ne čutijo pomanjkanja
prehodov za pešce tako kot v
MO poetovionski ; vsaj enega
odveč imajo Šterntalčani , saj ta
na posnetku očitno ne vodi v
pravo smer.

Govori se …
... da je imel mestni župan na

otvoritveni slovesnosti Dnevov

poezije in vina tako poetičen

govor, da so se prisotni
spraševali , ali ga je navdihnila
poezija ali vino. Potem smo izvedeli

, da mu ga je šepnila oseba

iz knjižnice , kjer so zelo načitani.

Tako zelo, da si “svoje ”
misli izposodijo kar pri kaki
kolegici ...

… da bi se tudi nam lahko
pisali boljši časi , če bi bili tisti ,

ki nam krojijo usodo, tudi pri
montiranju novih tovarniških
hal tako uspešni , kot so pri
montiranju sodnih procesov.

… da nas po rezultatih vse

bolj presenečajo vsaj naši športniki

; politiki pa tudi.
… da je basen » mačka miško,

miš pšeničko« prisotna tudi v prisluškovalnih

aferah. Hrvati Slovence

, mi Avstrijce, dedek in babica

pa sta Obama in Merklova.

Vroča linija Radia Ptuj
Vroča linija na Radiu Ptuj

v četrtek ob 16. uri z Estero Korošec.

Kako pospešiti razvoj
Slovenskih goric ?

V Vroči liniji boste lahko sodelovali tudi vi !

Foto : Tajno društvo PGC

… da so slovenski volivci odplaknili

LDS, Drava pa bo zaradi

Rance morda odplaknila
tudi nekdaj njihovega zvestega
člana.

… da bodo člani poetovionske

ekspertne skupine za smeti
edini od številnih komisij prejeli

visoke nagrade; nič čudnega ,

saj je odvoz smeti edina dejavnost

z dodano vrednostjo.
… da je pri zaposlovanju v

majšperški hiši učenosti ( tako
kot marsikje drugje ) zmagala
ravnateljičina » žlahta « ; marljiva
delavka , ki je v upanju, da jo
bodo zaposlili, leto dni garala
kot živina, pa se je morala obrisati

pod nosom.
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P
ogovor imava v eni od ljubljanskih

kavarn nekaj ur pred njenim
nastopom na Dnevih poezije in

vina v okviru Versopolisa , platforme za

promocijo evropske poezije. Zagleda se v
mojo zapestnico z natisnjenim simbolom
kladiva , ki ga pripisujejo nordijskemu
gromovniškemu bogu Thoru, v slovanski
mitologiji primerljivemu z bojevitim Perunom

, ter odobravajoče pokima.

Poznate Thora?

Seveda ga poznam. Ironično je pod fonetično

enakim imenom tudi skriti oziroma

underground internet ali Darknet.
Verjetno se spomnite , da je bilo z njegovo
pomočjo nedavno razkrite ogromno nezvestobe

, ko so hekerji po vdoru na portal
za zunajzakonska razmerja spravili podatke

v javnost.

To bi bilo pa zanimivo pogledati.
( Smeh. ) Se strinjam , a se znajo do teh

informacij žal dokopati le kakšni specialisti

za informacijsko tehnologijo. To ni za

nas , običajne ljudi.

Prej ste dejali , da imate v teh dneh ,

ko boste v Sloveniji, s seboj tudi svoja
otroka in moža.
Tako je, prava nočna mora.

Kako to mislite ?

Tukaj sem zaradi svojega dela in nimam

časa za ukvarjanje z njimi. Imam
ogromno obveznosti, branj in sestankov.

Radi poudarjate , da se trudite poleg
kariere biti tudi mama.
Ne tudi, na prvem mestu, najprej sem

mama. Polno zaposlena. Vsaj trudim se

biti. Ta vloga se vsem ženskam ne zdi
najpomembnejša, meni pa. Takšna sem ,

takšne so moje čustvene potrebe. Nisem
bila prav rosno mlada , ko sem rodila svoja

otroka. Dolgo sem čakala nanju. Hči je
stara devet let, sin pa je dve leti mlajši.

Je drugače vzgajati sina ?

Ja , za žensko je vzgajati fanta povsem
nova izkušnja. Moški so pač drugačni.
( Smeh. ) Seveda je razlika , ali govoriva o

odraslih moških ali lastnem otroku. ( Se

namuzne. ) Moj sin je angelček. Ne gre
toliko za navezanost , temveč preprosto
dejstvo, da sem do hčerke strožja; kot bi
bila njena guvernerka. Bolj se bojim , kaj
bi se ji lahko zgodilo. Zagotovo zato, ker
sem tudi sama ženska in si ne zatiskam
oči pred večjo ranljivostjo našega spola v

družbi. Življenje je brutalno, še posebno
za ženske.Sina v primerjavi s hčerko prav
razvajam. No, malo pretiravam. Upam , da

mi ga uspeva vzgajati tako, da bo nekoč
dober partner.

Kako pa ?

Tudi tako, da mora kdaj pomiti posodo

in se posvetiti drugim gospodinjskim
opravilom.

V pesmi Drugačna vrtnica pravite:

»Rodila sem neznansko lepo hčer.« Ste
imeli v mislih tudi svojo potomko ?

(Odločno in s širokim nasmehom. ) Seveda.

Skoraj vsaka mama dojema svojo hčer
kot najlepšo.
Ni res. Tudi moja ni nikoli mislila , da

sem čedna.

Pa ste.
Sem , toda do tega sem se morala dokopati

sama. Moja mama je popolnoma neobčutljiva

za lepoto. Ne mara umetnosti ,

glasbe, je bolj matematičen tip človeka.

V prej omenjeni pesnitvi ste spisali
tudi: »Če bi imela kakšno svojo lepoto,

bi se je sramovala , sicer pa jo gotovo
imam, fantje ne bi tako frčali za menoj

, če je ne bi imela , a svoje lepote ne
maram, ker fantje frčijo za njo.« MoraLe

kaj si misliti o umetnici pisane besede , o kateri izveš, da je nekoč fotografirala
mrtvorojene otroke. Poljakinja Justyna Bargielska je v prvi vrsti družinski človek,

a se lahko pohvali tudi s številnimi literarnimi odličji , njeno zadnjo zbirko , izdano
lani , pa so kritiki pohvalili kot močno, občasno brutalno , a še vedno poetsko, ko
nas opominja , da ni človeka , ki bi bil nepremagljiv.

Sprašuje : katja cah
Foto : jože suhadolnik

Ženske v razumevanju
čustev bolj garamo

intervju

JuSTyna BaR gielSKa, P olJSKa P e S nica
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najprej sem
mama. polno

zaposlena. Vsaj
trudim se biti.

Ta vloga se vsem
ženskam ne zdi

najpomembnejša ,
meni pa. Takšna
sem, takšne so
moje čustvene

potrebe.
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te mi razložiti tole frčanje oziroma
lovljenje.
Kot ženski mi seveda godi občutek zaželenosti

, vendar igra, v kateri moški lovi
žensko , pravo lepoto pretvori v nekaj trivialnega.

Povsem drugače je, ko jo v najčistejši

obliki ugledam in vidim v svoji
hčerki. V to njeno lepoto verjamem in se

mi zares zdi edino upanje tega sveta.

Ali moški redkeje zaznajo lepoto ženske

v najčistejši obliki ?
Moški so pač kot mojamama. ( Smeh. )

Me prav zanima , kaj bi na to vašo izjavo

porekla sama.
Ni oseba, ki si želi izražati čustva, je

precej zaprt tip osebnosti. Ne bi je rada
užalila , pa čeprav verjetno nikoli ne bo
prebrala tega intervjuja, napisanega le v

slovenščini. Razmišljam, da semorda zelo
boji resnične navezanosti na kogar koli.

Pred leti ste kot prostovoljka med drugim

pomagali materam, ki so izgubile
novorojence. Od kod odločitev za tako
zahtevno dejavnost? Ste tudi sami doživeli

kaj podobnega?
Pred tem sem imela splav. V četrtem

mesecu nosečnosti. To je bila zame zelo
depresivna izkušnja, kakor jo verjetno
doživlja večina žensk. Povsem drugačna
čustva in občutki so me prevevali , ko sem
rodila hčer. Vse je šlo kot po maslu. Po
tem sem se odločila, da bomplačala svoje
dolgove.

Zakaj?
Nekako sem se hotela oddolžiti za svojo

veliko srečo. Končno sem dobila ogromno

energije , da nekaj naredim. Prej zaradi

depresije nisem mogla.

Sta se z možem skupaj spopadala s

težkimi občutki po izgubi otroka?

Sva , vendar moških ne zanima prav
zelo analiziranje, seciranje čustev. To

lahko razumem , ker gremo ženske v doživljanju

in razumevanju težkih izkušenj
globlje, smo pripravljene bolj garati.

V vaše takratno prostovoljsko delo
pred osmimi, devetimi leti je sodilo

tudi fotografiranje mrtvorojenih
otrok.
Tako je , vendar to ni bila naša, temveč

ameriška ideja neprofitne organizacije
Now I Lay Me Down to Sleep (Zdaj se pogrezam

v spanec). To dolgo ime je vzeto
iz molitve. Oni izvajajo projekt , ko fotografirajo

izgubljene otroke in potem nekatere

fotografije objavijo tudi na spletni
strani. Vse je zeloestetsko. Skupaj s kolegi
smo se odločili , da bomo počeli podobno,
a izkazalo se je za resnično nočno moro.
(Nasmeh. ) Poljske bolnišnice pač niso
ameriške. To je bilo za nas nekaj povsem

novega. Tako medicinske sestre kot
zdravniki so mislili , da smo popolnoma
nori. Zdelo se jim je nepredstavljivo, da bi
si ženska želela imeti fotografijo svojega
mrtvorojenca za spomin.

Ste v fotografski objektiv lovili tudi
splavljene zarodke?

Le enkrat. Star je bil dvanajst tednov.
Nekaj let pozneje sem o tem pisala v svoji
knjigi.

Vam ni bilo težko pri srcu? Kako ste to
doživljali?
Predvsem kot nekaj zelo nenavadnega.

Potem ko pozabiš, v kako čudaški situaciji
si , in se opominjaš, da je ženska pred

teboj mama, fetus pa otrok, pač narediš ,

kar je treba.

So si vse mame oziroma starši želeli
fotografirati skupaj z mrtvorojencem ?

Prav vsi. Starši so nas prosili , da posnamemo

fotografije.

Zakaj ste se odločili , da tega ne boste
več počeli ?

Spominjam se prav tistega trenutka.
Neka ženska nas je prosila za fotografijo
svojega fantka, za katerega je vedela , da se

bo rodil mrtev pet mesecev pred rokom ,

ker je imel močno okvarjeno srce in ni
bilo možnosti za operacijo oziroma preživetje.

Postali sva prijateljici, zato sem se v
delo čustveno vpletla. Vsakič ko me je poklicala

po telefonu, sem pomislila , da je
Piotrus – tako so ga poimenovali – prišel
in ga moramslikati. Že na dan, ko se je rodil

in umrl, semzačutila in se odločila, da
v projektu ne bom več sodelovala. Sicer
menim , da ideja ni slaba, a le, če ti uspe
ostati razumski.

Že s tem , da daš nekomu, za katerega
veš, da bo umrl , ime, samodejno prikličeš

čustva, mar ni tako ?

Res je. Piotrus je bil pravzaprav zelo lep
fantek , na videz popoln novorojenček z

rdečimi lasmi.

Vaša poezija je živahna , a hkrati zelo
temačna. Morda tudi zaradi takšnih
doživljajev?
Zagotovo. Prvo knjigo pesmi, ki so jo

zares pohvalili , sem napisala prav v obdobju

po tem. Po drugi strani pa nikoli v življenju

nisem bila tako žalostna kot pred
izdajo te poezije in po njej. Občinstvu je
kljub temu ugajala. ( Smeh. )

Mar ni prav to tisto , po čemer sodobni
človek še posebno hrepeni – po soočenju

s svojo po naravi dano temno platjo

, da se je zaveda in ne spreneveda
ter tako škoduje sebi in drugim ?

Tukaj je treba ločevati med tem, ali se
le navežeš na temo v sebi ali jo tudi uvidiš
in se je tako zares zavedaš v polnosti. Moraš

biti pripravljen na to, da jo sprejmeš
vedno , ko se zgodi. Šele ko si sposoben
takšnega odnosa do svoje temačnosti ,
lahko živiš veselo življenje.

Prej ste govorili o svoji mami. Kaj lahko
poveste o očetu ?

(Smeh. ) Uh , to bo pa zapleteno. Moja
mama je odvetnica , visokoizobražena,

moj oče pa tesar, navaden delavec. Želel si
je imeti svoje podjetje s pohištvom in se

kar nekaj časa trudil , pa mu tega nekako
ni uspelo izpeljati. Lahko ga opišem kot
prijetnega, mirnega, toplega človeka. Priznam

, da sta mi očetov značaj in njegov
stil življenja veliko bolj všeč. Prav tako

Do hčerke sem strožja; kot bi bila njena
guvernerka. Bolj se bojim, kaj bi se ji lahko
zgodilo. Zagotovo zato, ker sem tudi sama ženska
in si ne zatiskam oči pred večjo ranljivostjo našega
spola v družbi.

intervju
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njegov pogled na ljudi ter odnose med
njimi.

Ko že govoriva o odnosih, citat iz vaše
pesmi z naslovom Ona računa na seks
se glasi : »Gotovo , ko pa sem moral
vstati od mrtvih in ne vzleteti iz pepela

kot feniks, pravi Kristus, a to ne
pomeni, da drugi ne morejo vzleteti
iz pepela kot feniks, pravi Kristus in je
res pissed off na to neumno Cerkev.«
Še kar drzno za pesnico iz države, ki je
zelo verna.
Tudi jaz sem verna , vendar to ne pomeni

– kako naj to povem, da ne užalim
svojih ljudi – da sledim Rimskokatoliški
cerkvi. Tej je bilo v poljski zgodovini dodeljene

preveč moči in to ni prav, saj je še

danes del politične scene. Cerkev na Poljskem

poseduje ogromno ozemlja tako v
mestih kot na podeželju in kot kaže, so

popolnoma osredotočeni le na služenje
denarja. Po drugi strani mislijo, da morajo

biti del vlade. Ne, Cerkve ne maram;

kot katoličanka dojemam njeno vpletanje

v politiko kot njen samomor.

Kaj menite o Kristusu, je bil v resnici
zelo drugačen, kot si ga danes predstavlja

večina ljudi ?
Kako pa si ga predstavlja ? Težava je v

tem , da nam je v resnici dal dve nalogi:
ljubiti svojega Boga in drug drugega kot
samega sebe. To je vse. Kristus ni nikoli
rekel , da se ne moreš ponovno roditi kot
feniks.

Vi ste se rodili na prav posebendatum :

7. 7. 1977. Imate radi sedmice?
Vsekakor, saj je v njihovem znamenju

najlepši dan mojega življenja.

Vsakdo bi se moral bolj veseliti dejstva

, da je bil rojen.
Ne vsakdo. ( Smeh.)

Imate prav. V Sloveniji ste le nekaj ur in
pravite, da je še prehitro za podajanje
vtisov. Lahko kljub temu kaj poveste o
Slovencih, kakšni se vam zdimo ?

Tudi za to je še prehitro. O slovenskem
narodu na splošno bom lahko govorila
šele po nekaj dneh druženja. Vsekakor
mi ugaja, da ste kot država tako majhni in
imate vsega po malem. No, bila pa sem že

vsaj na Ljubljanskem gradu in si ogledala
razstavo mučilnih naprav.

O , to je pa treba videti , ja.
Raje ne. ( Smeh. ) Večina tistih naprav je

bila namenjena ženskam.

Saj , lahko obudimo spomin tudi na vse
po krivem umorjene dobre čarovnice.
To , da je bilo med čarovnicami veliko

dobrih žensk , pa verjamem. O tem priča
že statistika.

Katera je vaša prva prispodoba, misel,
ko vam kdo omeni Slovenijo ?

Nekaj zares zanimivega , in sicer da je bil
eden od največjih in najboljših sodobnih
poljskih pesnikov Milosz Biedrzycki rojen
v Kopru. Pa ne le to, on je tudi nečak vašega

slovitega pesnika Tomaža Šalamuna.
Njegova dela dobro poznam , saj so prevedena

v poljščino. Torej , v svetu poezije
imamo kar močno povezavo. (Nasmeh. )

Skoraj sem vas pozabila vprašati:
menda ste nekaj časa delali tudi kot
novinarka?

Drži , štiri leta sem delala za lokalni časopis.

Mislim , da ima vsak pesnik na Poljskem

kakšno izkušnjo z novinarstvom.
Pisala sem članke o mestnih tematikah,
denimo, da je na cesti luknja in kaj narediti

z njo. ( Smeh. )

Verjetno so bile to za vas prav tako izjemno

koristne izkušnje.
Vsekakor. Zanimivo je, da se tudi na

podlagi takšnih , morda za koga smešnih

poklicnih izkušenj naučiš biti še

bolj empatičen. Intervjuji pa mi vendarle

niso šli najbolje. Moj prostor je v
poeziji.

Mudi se vam že , zato le še zadnje
vprašanje : zaželeli ste si, da se dobiva
v lokalu , kjer se prosto sprehajajo tudi
mačke. Kako to ?

Preprosto zato, ker smo z družino nastanjeni

nekaj korakov stran, res pa sem
tudi sama ljubiteljica mačk. Doma imamo

dve.

Psi pa vam niso všeč?
Imela bi jih raje kot mačke , če bi me

najprej oni marali.

Poljske bolnišnice Pač niso ameriške.
To je bilo za nas nekaj povsem novega. Tako
medicinske sestre kot zdravniki so mislili , da smo
popolnoma nori. Zdelo se jim je nepredstavljivo,
da bi si ženska želela imeti fotografijo svojega
mrtvorojenca za spomin.
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Knjiga

Sobotna Ozadja NeDelo

Novice Svet Gospodarstvo Mnenja Šport Kultura Znanje Prosti čas Multimedija Naroči se

Ko glasba izzveni
Zdenko Matoz ob 21 :00

Roman Gayle Forman prinaša
zgodbo o pomenu glasbe ,
ljubezni in družine v senci
smrti.

iPhone kot odlično učno pomagalo?
Valentina Plahuta Simčič ob 21 :00

Priročnik o tem , kako naj
starši vodijo svoje otroke
skozi pasti digitalne džungli.

Noč ima svojo moč
Ana Geršak ob 18 :00

Jean Cocteau : Otroci somraka
Književno društvo Hiša

poezije , Ljubljana 2014,
prevod Saša Jerele

»Vse okrog mene je ujeto v brezčasju «
Aljaž Koprivnikar ob 15 :00

Demenca in Alzheimerjeva
bolezen sta pogosti temi v

slovenski poeziji , prozi in
dramatiki.

Grenka odličnost
O vinskem trgu: z dodatno zavoro
neprepoznavnosti države so tudi
vložki v nujno promocijo višji.

Marjeta Šoštarič, gospodarstvo

Za bolj osebni pristop

Poglobljeno osebno delo z
brezposelnimi pomaga do hitrejše
zaposlitve, a za to bo treba seči
globlje v žep.

Milka Bizovičar, gospodarstvo

Mnenja in blogi

Ključne besede: Justyna Bargielska, poljska pesnica

tor , 15.09.2015 , 06 : 00

Ženske v razumevanju čustev bolj garamo
Le kaj si misliti o umetnici pisane besede, o kateri izveš, da je nekoč fotografirala mrtvorojene
otroke.

Katja Cah, Ona

AVTOR: fotograf

Le kaj si misliti o umetnici pisane besede, o kateri
izveš , da je nekoč fotografirala mrtvorojene otroke.
Poljakinja Justyna Bargielska je v prvi vrsti družinski
človek, a se lahko pohvali tudi s številnimi literarnimi
odličji , njeno zadnjo zbirko, izdano lani , pa so kritiki
pohvalili kot močno, občasno brutalno, a še vedno
poetsko , ko nas opominja, da ni človeka, ki bi bil

nepremagljiv.

Pogovor imava v eni od ljubljanskih kavarn nekaj ur
pred njenim nastopom na Dnevih poezije in vina v

okviru Versopolisa, platforme za promocijo evropske
poezije. Zagleda se v mojo zapestnico z natisnjenim
simbolom kladiva, ki ga pripisujejo nordijskemu
gromovniškemu bogu Thoru, v slovanski mitologiji
primerljivemu z bojevitim Perunom, ter
odobravajoče pokima.

Poznate Thora?

Seveda ga poznam. Ironično je pod fonetično enakim imenom tudi skriti oziroma underground internet ali
Darknet. Verjetno se spomnite , da je bilo z njegovo pomočjo nedavno razkrite ogromno nezvestobe , ko
so hekerji po vdoru na portal za zunajzakonska razmerja spravili podatke v javnost.

To bi bilo pa zanimivo pogledati.

( Smeh. ) Se strinjam , a se znajo do teh informacij žal dokopati le kakšni specialisti za informacijsko
tehnologijo. To ni za nas , običajne ljudi.

Prej ste dejali , da imate v teh dneh , ko boste v Sloveniji , s seboj tudi svoja otroka in moža.

Tako je , prava nočna mora.

Kako to mislite ?

Tukaj sem zaradi svojega dela in nimam časa za ukvarjanje z njimi. Imam ogromno obveznosti , branj in

Retweet

Kultura Knjiga Ženske v razumevanju čustev bolj garamo

375

Ženske v razumevanju čustev bolj garamo

Katja Cah

SPLETNI ČLANEK

http://www.delo.si/prosti-cas/zenske-v-razumevanju-custev-bolj-garamo.html
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Razpad sistema
» Malo po svoje « : Evropo smo videli
že med finančno krizo. Z begunsko
je sistem odpovedal.

Damijan Slabe , zunanja politika

Delo Plus

Rok Kajzer , Ozadja
Kajzerce : Iz Ljubljane z ljubeznijo
Takoj ko se ji je približal in dejal, da se ukvarja z

biomaso , je vedela, da gre za ...

Boris Čibej , zunanja politika
Živimo v svetu , ki izgublja človečnost

Pogovor z 90-letnim Arijem Rathom , ki je moral pred
77 leti kot » ilegalni migrant « ...

M. V. , Deloskop
Deloskop izpostavlja : Žiga Kariž
Ljubljana , Kulturni center Tobačna 001 , nocoj ob 20.
uri.

Prebrali ste 466 od 1957 besed PRIJAVA

NAROČI NAROČI NAROČI NAROČI NAROČI NAROČI NAROČI

sestankov.

Radi poudarjate , da se trudite poleg kariere biti tudi mama.

Ne tudi , na prvem mestu, najprej sem mama. Polno zaposlena. Vsaj trudim se biti. Ta vloga se vsem
ženskam ne zdi najpomembnejša, meni pa. Takšna sem , takšne so moje čustvene potrebe. Nisem bila prav
rosno mlada, ko sem rodila svoja otroka. Dolgo sem čakala nanju. Hči je stara devet let , sin pa je dve leti
mlajši.

Je drugače vzgajati sina ?

Ja , za žensko je vzgajati fanta povsem nova izkušnja. Moški so pač drugačni. ( Smeh. ) Seveda je razlika , ali
govoriva o odraslih moških ali lastnem otroku. ( Se namuzne. ) Moj sin je angelček. Ne gre toliko za

navezanost , temveč preprosto dejstvo, da sem do hčerke strožja ; kot bi bila njena guvernerka. Bolj se

bojim , kaj bi se ji lahko zgodilo. Zagotovo zato , ker sem tudi sama ženska in si ne zatiskam oči pred večjo
ranljivostjo našega spola v družbi. Življenje je brutalno , še posebno za ženske. Sina v primerjavi s hčerko
prav razvajam. No , malo pretiravam. Upam, da mi ga uspeva vzgajati tako, da bo nekoč dober partner.

Kako pa ?

Tudi tako, da mora kdaj pomiti posodo in se posvetiti drugim gospodinjskim opravilom.

V pesmi Drugačna vrtnica pravite : » Rodila sem neznansko lepo hčer.« Ste imeli v mislih tudi
svojo potomko ?

( Odločno in s širokim nasmehom. ) Seveda.

Skoraj vsaka mama dojema svojo hčer kot najlepšo.

Ni res. Tudi moja ni nikoli mislila , da sem čedna.

Pa ste.

Želite brati več?
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Zdravje Modno Bivanje Seksi Okusi Astro in horoskop

Novice Kronika Bulvar Stil Bizarno Šport Eurobasket Bralci Digipaketi

11 :44 Danes praznik vrnitve Primorske matični
domovini

11 :42 Razbil steklo in iz vozila ukradel
denarnico

11 :40 Ženske v razumevanju čustev bolj
garamo

11 :29 »Lahko jim zapreš usta , da si ful
popravljena«

11 :11 Znesel se je nad 12 parkomati

11 :06 Maribor igral za Olimpijo, ki jo bo odslej
preganjal

11 :03 Madžarska zavrnila sprejem sirskih
beguncev

10 :41 »Ne greš na Hrvaško , tam ubijajo
ljudi ! «

10 :40 Obsojencu dodelili družbenokoristno
delo , on pa jih je spretno preslepil

10 :27 Kočevska bela jelka zdravi tudi
raka ?!

Nasveti za opremo najetega
stanovanja

Dekorativne blazine,

preproge in blazine bodo
stanovanju, pa čeprav je
najeto, dale ...

Objektivna obsesija

Zahvaljujem se za poučna
sporočila , o čem bi moral
pisati v kolumnah.

Volvo XC90 D5 : Presenetljivo
lahkotni orjak

ZADNJE NOVICE

PRIPOROČAMO

Objavljeno: 15.09.2015 11: 40 Posodobljeno : 15.09.2015 11 :42

Ključne besede : Ona , intervju, Justyna Bargielska , pesnica,

Poljakinja , čustva , odnosi

INTERVJU

Ženske v razumevanju čustev bolj
garamo

Avtor: Katja Cah

Le kaj si misliti o umetnici pisane besede , o kateri izveš, da je nekoč
fotografirala mrtvorojene otroke.

Poljakinja Justyna Bargielska je v prvi

vrsti družinski človek, a se lahko pohvali

tudi s številnimi literarnimi odličji , njeno
zadnjo zbirko , izdano lani , pa so kritiki
pohvalili kot močno , občasno brutalno, a

še vedno poetsko, ko nas opominja, da ni

človeka, ki bi bil nepremagljiv. Pogovor
imava v eni od ljubljanskih kavarn nekaj ur

pred njenim nastopom na Dnevih poezije
in vina v okviru Versopolisa , platforme za
promocijo evropske poezije. Zagleda se v

mojo zapestnico z natisnjenim simbolom
kladiva , ki ga pripisujejo nordijskemu

gromovniškemu bogu Thoru, v slovanski mitologiji primerljivemu z bojevitim Perunom, ter

odobravajoče pokima.

Tweet

"Najprej sem mama. Polno zaposlena. Vsaj trudim se biti. Ta vloga se vsem ženskam ne zdi
najpomembnejša, meni pa. Takšna sem, takšne so moje čustvene potrebe." Foto: Jože
Suhadolnik/Delo

20° Sre
13 ° do 26 °

Čet
18 ° do 30 °

Podrobno vreme
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Katja Cah

SPLETNI ČLANEK
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Volvo XC90 D5 razvaja z
udobjem in je nabit s
sodobnimi varnostnimi
sistemi.

Za vedno dišeča oblačila

Umazana oblačila naj ne
čakajo predolgo na pranje ,
izberite detergent z vam ljubo
dišečo noto ter ...

SLOVENSKE NOVICE NA TWITTERJU

Prebrali ste 413 od 2026 besed Prijava

Poznate Thora ?

Seveda ga poznam. Ironično je pod fonetično enakim imenom tudi skriti oziroma underground
internet ali Darknet. Verjetno se spomnite , da je bilo z njegovo pomočjo nedavno razkrite
ogromno nezvestobe , ko so hekerji po vdoru na portal za zunajzakonska razmerja spravili

podatke v javnost.

To bi bilo pa zanimivo pogledati.

( Smeh.) Se strinjam, a se znajo do teh informacij žal dokopati le kakšni specialisti za
informacijsko tehnologijo. To ni za nas , običajne ljudi.

Prej ste dejali, da imate v teh dneh, ko boste v Sloveniji , s seboj tudi svoja otroka in
moža.

Tako je , prava nočna mora.

Kako to mislite?

Tukaj sem zaradi svojega dela in nimam časa za ukvarjanje z njimi. Imam ogromno obveznosti ,
branj in sestankov.

Radi poudarjate, da se trudite poleg kariere biti tudi mama.

Ne tudi , na prvem mestu, najprej sem mama. Polno zaposlena. Vsaj trudim se biti. Ta vloga se
vsem ženskam ne zdi najpomembnejša, meni pa. Takšna sem , takšne so moje čustvene

potrebe. Nisem bila prav rosno mlada , ko sem rodila svoja otroka. Dolgo sem čakala nanju.
Hči je stara devet let , sin pa je dve leti mlajši.

Je drugače vzgajati sina ?

Ja, za žensko je vzgajati fanta povsem nova izkušnja. Moški so pač drugačni. (Smeh. ) Seveda

je razlika, ali govoriva o odraslih moških ali lastnem otroku. (Se namuzne. ) Moj sin je

angelček. Ne gre toliko za navezanost , temveč preprosto dejstvo , da sem do hčerke strožja ;

kot bi bila njena guvernerka. Bolj se bojim, kaj bi se ji lahko zgodilo. Zagotovo zato, ker sem

tudi sama ženska in si ne zatiskam oči pred večjo ranljivostjo našega spola v družbi. Življenje
je brutalno, še posebno za ženske. Sina v primerjavi s hčerko prav razvajam. No , malo
pretiravam. Upam , da mi ga uspeva vzgajati tako , da bo nekoč dober partner.

CELOTEN INTERVJU JE OBJAVLJEN V DANAŠNJI ONI. NA VOLJO PA JE TUDI NAŠIM

NAROČNIKOM, VABIMO VAS, DA TO POSTANETE.

Želite brati več?
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