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BLED – Te dni poteka na Bledu
že 38. mednarodno srečanje
PEN, na katerem pisatelji z vse-
ga sveta v okviru različnih do-
godkov izmenjujejo svoje po-
glede na trenutno stanje v li-
teraturi in družbi. Medtem ko so
udeleženci včeraj razpravljali o
svobodi izražanja kot o sredstvu
v boju proti terorizmu, sta če-
trtek zaznamovali dve okrogli
mizi: Globalizacija sveta – mar-
ginalizacija literature? ter Vloga
PEN v sodobnem svetu.

EPIDEMIJA, HUJŠA KOT
G R I PA..............................................
Med razpravljalci prve okrogle
mize velja najprej omeniti To -
neta Peršaka, po mnenju ka-
terega je globalizacija kot taka
zgolj logična etapa v razvoju, ki
s seboj prinaša tako dobro kot
slabo. Ker pa je globalizacija
hkrati tudi »nova ideologija, ki
zavrača koncept človeka, ki pri-
pada svetu kulture, je z elitno
kulturo v nasprotju«.

Na spremembe, ki jih glo-
balizacija prinaša na področju
založništva, je s podatki opo-
zoril Andrej Blatnik. »Danes je
na knjižnem trgu precej dru-
gače kot pred sto leti. 63 nas-
lovov od 100 najbolj prodajanih
med letoma 1986 in 1996 je
napisalo šest avtorjev: Tom
Clancy, Michael Crichton, John
Grisham, Stephen King, Dean
Koonitz in Danielle Steel.«
Medtem ko je po Blatnikovem
mnenju danes cenjen tisti pi-
satelj, ki se najbolje prilagaja
tržišču, naj bi kulturna iz-
menjava vse bolj potekala prek
poprejšnje potrditve velikih
k u l t u r.

Na drugi strani je predstav-
nica švicarsko-italijanskega in
retoromanskega centra PEN
Franca Tiberto opozorila, da
literatura sicer lahko izkorišča
globalizacijo, vendar mora za
to plačati tudi svojo ceno. Ker
imata »moč in hitrost, s katero
se mediji povezujejo v globa-
lizacijo, vpliv na literarno tr-
žišče«, se je literatura po nje-
nem v zadnjih letih znašla v
brezizhodnem položaju. Po-

Prostor zgodb in idej

Boris A. Novak (na sliki) je v svojem nastopu razočarano
ugotovil, da drugi razpravljalci s tem, ko se zgolj
pritožujejo nad stanjem v literaturi, ne pripomorejo k
boljšim razmeram. Foto: dokumentacija Dnevnika

Po podatkih, ki jih je predstavil Andrej Blatnik, je 63 naslovov od 100 najbolj
prodajanih med letoma 1986 in 1996 napisalo 6 avtorjev: Tom Clancy, Michael
Crichton, John Grisham, Stephen King, Dean Koonitz in Danielle Steel. Čeprav gre
za avtorje, ki jih vključujejo nekateri akademski programi, je po Blatnikove m
mnenju težko pričakovati, da bo njihova vloga v nacionalni in svetovni književnos ti
čez kakih sto let podobna tisti, kakršno imajo danes Walter Scott, Lev Tolstoj in
Thomas Mann. (Na sliki udeleženci srečanja PEN na četrtkovem sprejemu pri predsedniku
države na Brdu pri Kranju.) Foto: Luka Cjuha

dobno pesimističen je bil pred-
stavnik slovaškega centra PEN
Andrej Reiner, ki je menil, da
svet ne trpi zaradi ptičje gripe,
temveč ker ga je z globalizacijo
zajela neka druga epidemija,
namreč, izguba ustvarjalnosti.

Med zadnjimi se je k besedi
prijavil Boris A. Novak, ki je
razočarano ugotovil, da se raz-
pravljalci oddaljujejo od teme
okrogle mize. »Namesto da se
zgolj pritožujejo nad trenutnim
stanjem, bi morali literaturo
b ra n i t i . «

PISATELJI ZA PISATELJE..............................................
Med razpravljalci druge okro-
gle mize velja omeniti pred-
vsem predstavnika švedskega
centra PEN Terryja Carlboma,
ki je opozoril, da PEN v nas-
protju s predstavami nekaterih
ni mirovna organizacija, tem-
več »združenje pisateljev za pi-
satelje«. Podobno je menila se-
kretarka mednarodnega centra
PEN Joanne Leedom-Acker-
man, po kateri je PEN v prvi
vrsti »prostor veliko idej in ve-
liko zgodb«. Prav zaradi tega bi
morali biti vsi njegovi člani tudi

dobri pripovedovalci zgodb.
»To je pogoj, da bomo lahko
razumeli sebe in druge.«

Medtem ko se je predstav-
nica turškega centra PEN Gül -
süm Cengiz zavzela, da bi PEN

odpravljal predsodke, je pred-
stavnik francoskega centra
Philippe Pujas opozoril, da bi
se moral PEN boriti proti dve-
ma diktaturama: politični in
diktaturi globalnega trga.

LJUBLJANA – Konec leta 2005
je začel izhajati prvi slovenski
časopis za brezdomstvo in so-
rodna socialna vprašanja z nas-
lovom Kralji ulice. Tokratna,
tretja, spomladanska številka
priljubljenega časopisa je na uli-
cah Ljubljane in Maribora od
sredine prejšnjega tedna. Ure-
dniški odbor revije namerava v
kratkem razširiti prodajno mre-
žo tudi v druga večja mesta po
Sloveniji. Ekskluzivna prodaja in
distribucija časopisa je v rokah
brezdomcev, klošarjev – kraljev
u l i c e.

Časopis prinaša paleto
mnenj, reportaž, zgodb in član-
kov, ki iz različnih zornih kotov
osvetljujejo problematiko brez-
domstva pri nas.

V tokratni številki časopisa
lahko med drugim preberemo
pretresljivo ulično izpoved Ži -
vljenje, ki ga ni avtorja Marke
Kepa. Sledi predstavitev umet-
niške inštalacije paraSITE , na-
rejene posebej za ljubljanske
brezdomce, avtorja Michaela
Rakowitza. Pri inštalaciji gre za
pragmatično umetniško delo, ki
v prvi vrsti služi kot ogrevano
bivališče za brezdomce. Zajeten
del časopisa je posvečen obisku
sorodnih uredništev v Pragi,
Bratislavi in Gradcu. Omeniti
velja Dnevnik lopova in drugi del
dnevnika zdravljenja ter članka

Kralji ulice spet ustvarjalni

Doma sem tam, kjer mi je lepo in
refleksivno kritično razmišljanje
o danem kapitalističnem siste-
mu z naslovom Najbolj me za-
boli, ko mi rečejo »delat pejt«
izpod peresa Lune J. Šribarja.

Ljubljanskim brezdomcem se
je v zadnji številki časopisa s
člankom Kak te je pri nas v Ma-
riboru pridružila tovarišija iz
Maribora, uredniki pa prijazno

vabijo k sodelovanju tudi kralje
ulic iz drugih slovenskih mest.

Večino člankov prispevajo
brezdomci sami, najrazličnejši
strokovnjaki ter študenti in štu-
dentke. Društvo za pomoč in sa-
mopomoč brezdomcev Kralji
ulice je bilo na pobudo skupine
študentov ter raziskovalcev pe-
dagogov ustanovljeno na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani. (rš)

Spomladanska številka Kraljev ulice je na ulicah od
sredine prejšnjega tedna. Foto: Jaka Adamič

Mojca Štrajher

LJUBLJANA – Nagrado za izvirno slovensko slikanico 2006, ki jo
letos že tretje leto zapored podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje za tisk in medije, je sinoči prejela slikanica Fant z rdečo
kapico (Inštitut za likovno umetnost). Avtorica besedila in ilustracij je
akademska slikarka Andreja Peklar, ki se je specializirala predvsem
za ilustracijo in že več kot deset let ilustrira predvsem učbenike in
slikanice. »Nagrada mi pomeni priznanje za preteklo delo in seveda
spodbudo za naprej,« je povedala za Dnevnik.

Nagrajena slikanica razlaga nastanek vaške situle in je hkrati
pripoved, ki je upodobljena na njenem pločevinastem plašču. »Na to
idejo sem prišla, ko sem lani sodelovala pri multimedijskem projektu
na ljubljanskem gradu in v Narodnem muzeju Slovenije z naslovom
Praznik situl,« pravi Peklarjeva. »Ko sem se gibala znotraj tega gradiva,
sem našla prizor, na katerem je bil motiv lovca in jelena. Ta me je tako
prevzel, da sem hitro sestavila pravljično, fiktivno zgodbo, otrokom
sem želela ponuditi prvi vtis, prvo srečanje z našo dediščino. Zgodba
nagovarja sodobnega otroka in tudi odraslega, sporočilo je usmer-
jeno v prihodnost, dotika pa se naše preteklosti in dediščine.«

Zmagovalno slikanico je strokovna žirija izbrala med 43 slika-
nicami 22 založb, ki so prispele na javni razpis. Poleg Fanta z rdečo
kapo so se med pet nominiranih slikanic uvrstile še Bobek in barčica
Anje Štefan in ilustratorke Polone Lovšin (Založba Mladinska knji-
ga), Ma re l a Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha
(Založba Mladinska knjiga), 1001 pravljica Lilijane Praprotnik -
Zu p a n č i č (Založba Mladinska knjiga) ter koroška ljudska pravljica
Mojca Pokrajculja, ki jo je prav tako ilustrirala Andreja Peklar (Pre-
šernova družba). »Za to zgodbo se je odločila založba, pri ilustriranju
pa so mi pustili popolnoma proste roke, tako da sem jo lahko
naredila, kot sem si jo sama zamislila,« je pojasnila Peklarjeva.

Predsednica strokovne žirije Tilka Jamnik je pojasnila, da so
ocenjevali ilustracijo, besedilo, oblikovanje, celoten vtis in iskali
presežke tako v sporočilu kot tudi videzu slikanic. Založnik, avtor
besedila in ilustrator nagrajene slikanice prejmejo plaketo, avtor
besedila in ilustrator pa še denarno nagrado v višini 1000 evrov.
Naklada nagrajene slikanice bo od jutri označena z nalepko z znakom
nagrade, nalepko z oznako nominacije pa prejmejo tudi vse no-
minirane slikanice.

Jamnikova se je prav zdaj vrnila s sejma knjig za otroke in mladino
v Bologni. Povedala je, da so tudi tam opazili naše slikanice. »V
kategorijo Bele vrane, kjer so razstavljene najbolj kakovostne sve-
tovne slikanice, so uvrstili tri slovenske slikanice: Fant z rdečo kapico,
Bobek in barčica ter Ma r u š k a Matee Rebe in ilustratorke Mar ije
Pre l o g .«

Srečanje s situlo
Nagrajena izvirna slikanica Andreje Peklar Fant z rdečo
kapico Foto: Luka Cjuha

Zlata rola za Slepilo
MARIBOR – Celovečerni film
Sl e p i l o po scenariju in v režiji
Jana Bilodjerića ter v pro-
dukciji Doba Epis je s 25.880
gledalci prekoračil prag, ki sta
ga Društvo slovenskih filmskih
ustvarjalcev in Kolosej pos-
tavila za osvojitev nagrade zla-
ta rola (lani je to nagrado
osvojil prav tako v neodvisni
produkciji nastali film Mitje

Okorna Tu p a t a m ). Od pre-
miere Sl e p i l a v slovenskih ki-
nih je minilo sedem mesecev,
v tem času pa je film že prejel
posebno priznanje žirije na
Mednarodnem festivalu ne-
odvisnih filmov v New Yorku
in se uvrstil v uradno selekcijo
filmskega festivala v Motovu-
nu.

Slepilo je preprost film o
mladem narkomanskem paru
iz Maribora, vsebuje nekaj ve-
rističnih prizorov iz maribor-
skega »podzemlja« in ne skriva
svojega moralnega stališča do
narkomanske problematike.

Avtorjem Sl e p i l a bodo zlato
rolo podelili v četrtek v ma-
riborskem Koloseju. (zv)

Prizor iz celovečernega filma Slepilo scenarista in režiserja Jana Bilodjerića


