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Bruno Schulz:

Sanatorij pri peščeni

uri in drugi spisi

Beletrina, 2017

S knjigo Sanatorij pri peščeni uri in

drugi spisi se poljski pisatelj, slikar in

grafik Bruno Schulz ( 1 89 2–1942) po

romanu Cimetove prodajalne pri nas

predstavlja še s kratko prozo. V delu

je zbral novele, ki jih z omenjenim

romanom povezujeta pripovedni

slog in deloma avtobiografski junaki:

na večno spodletelost obsojen oče in

sin, ki se venomer vrača v otrošt vo.

Prav slednje je ob mitiziranju resnič-

nosti v fokusu Schulzeve fantastične

lirične proze. Prevod in spremna be-

seda sta delo Jane Unuk. × šum

Karl Ove Knausgård:

Moj boj

Mladinska knjiga, 2017

Provokativno delo Moj boj No r ve ža-

na Karla Oveja Knausgårda je zdaj v

s l ove n ščini izšlo v drugem nadalje-

vanju, avtor pa je svoje življenje do

najmanjših podrobnosti povzel kar v

šestih. V njih se radikalno sooča z

intimo, kar je del bralcev zasvojilo,

del pa je zgrožen. V drugi knjigi se

pisatelj posveča predvsem selitvi iz

No r ve ške v Stockholm, kjer se zalju-

bi in postane oče, na dolgih spreho-

dih z otrokom pa ima veliko časa za

razmislek o pisanju in življenju. Pre-

vod je delo Darka Čudna. × šum
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do zadnje strani

50 odtenkov modre

V času, ko tudi zahodni svet prestrelju-

jejo obelodanjene afere spolnega nasi-

lja, potem ko je ta isti zahodni svet zad-

nja desetletja priča vse večjemu medij-

skemu opozarjanju na tovrstna dejanja

v svetu, kjer je to pod okriljem davnih,

dvomljivih, nenapisanih pravil uradno

dovoljeno, tudi sodobna literatura vse

pogosteje naplavlja dela s to tematiko.

Četudi se sliši blasfemično, to tematiko

tako širši krog bralcev kot kritiki spre-

jemajo kot izjemno hvaležno snov.

Po eni strani se zdi, da vsako novo lite-

rarno delo temo družinskega nasilja

obravnava na še bolj krut in razgaljen

način od prejšnjih del, hkrati pa je v za-

dnjem času opaziti podoben pristop po

slogovni plati. Avtorji se zavedajo, da

dosegajo večjo prepričljivost s položit-

vijo pripovedovalskega glasu v usta

žrtve, še raje otroka, hkrati pripoved

dodatno začinijo s sila preprostim, ne-

posrednim jezikom. Kratki stavki, pre-

sekane misli, molk, ki se naseljuje med-

nje, do polovice prazne strani, ki so v

resnici polne nepredstavljive groze in

trpljenja protagonistov, v neizbežnem

peklu tipajočih za preživitvenimi stra-

tegijami, vse to na prvi pogled ukinja

čustveno plat dela. A samo na pogled,

saj prav ta jedrnatost, surovost, grobi

opisi stvarnosti, ki (u)morijo čustveni

svet ranljive, krhke žrtve, razži ra j o č a

občutja v bralcu vsaj podvojijo.

V tej maniri je napisan tudi prvenec

avstrijske pisateljice Katharine Win-

kler Modro okrasje, nastal po resnič-

nih dogodkih. Družinsko nasilje, zveči-

ne moškega nad žensko, je znova pos-

tavljeno v svet islama, kjer ima mno-

go širše, dolgotrajnejše in »obče spre-

jete« razsežnosti .

Prvoosebna pripovedovalka, Turkinja

Filiz, se kot deklica iz odročne vasice v

Vzhodni Anatoliji reši pred nasilnim

očetom, ko se brez njegovega blagos-

lova poroči s svojim ljubljenim in na

tak način na videz ubeži ponovitvi

usode svoje matere in drugih žensk ,

ovenčanih z modrimi marogami kot

večnim zaščitnim znakom dostojno

poročene žene, gospodinje, matere. A

ne le da se usoda ponovi, saj je tudi

njen Yunus po vzoru predhodnikov

vzgojen v »pravega« moškega, dodat-

na polena pristavlja Filizina tašča, ki

se na vse kriplje trudi trpinčiti svojo

su žnjo. Tudi to je, na kar se pri proble-

matiziranju tega sveta rado pozablja,

neprikrito in značilno nasilje.

Dodatno ostrino daje romanu podalj-

šanje v tematiko begunstva, v pre-

mestitev družine s tremi otroki na

zahod, v Avstrijo, v deželo z razvitim

socialnim aparatom, ki po dolgotraj-

nem trpljenju žrtev uspe rešiti. Kot

poroča zaključno poročilo, se Filiz in

otrokom uspe integrirati v novo do-

movino, rabelj pa si, poslan nazaj v iz-

vorno okolje, ustvari novo družino s

tremi otroki. Dejstvo, da slednji nosijo

enaka imena kot prvi trije, kaže na

ponavljanje ne zgolj njegove zgodbe,

temveč številnih drugih.

Avtorica, nedavna prejemnica francos-

ke nagrade za romaneskni prvenec, bo

roman predstavila v soboto na Sloven-

skem knjižnem sejmu. ×

Katharina Winkler:

Modro okrasje

P revod

Ana Jasmina Oseban

Modrijan, 2017
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film

Slovenski film v Berlinu

V petek se v Berlinu začenja tretja

edicija dogodka Neues slowenisches

Ki n o , ki prinaša bogato bero najno-

ve j ših slovenskih filmov. Tridnevno

dogajanje bo uvedlo odprtje razsta-

ve Lost in Transition vizualne umet-

nice Samire Kentrić, sledil bo do-

kumentarni muzikal Dan osvobodit-

ve o koncertu skupine Laibach v Se-

verni Koreji. Do nedelje si bo v kinu

Sputnik mogoče ogledati še Sieb en

Shorts, skupno projekcijo kratkih

filmov po izboru organizatorjev Me-

dnarodnega festivala kratkega filma

v Ljubljani (FeKK), sledil jim bo do-

bitnik vesne za najboljši slovenski

film, Bičkova Družina.

Filmskim projekcijam bodo sledili

pogovori z avtorji, a bo med drugimi

Jo že Pirjevec predstavil svojo biografi-

jo o Titu, pesnika Lucija Stupica in To -

ne Šk r j a n ec pa svojo poezijo. × šum

bode v literaturi, saj se lahko v njej

avtor izrazi na zelo poljubne načine.

Osvobojena umetniška zvrst

Današnja slikanica seveda ni brez

svojih predhodnikov, je spomnila

umetnostna zgodovinarka Ju d i t a

Krivec Dragan, ti segajo do ilustrira-

nih srednjeveških rokopisov in panj-

skih končnic: »Prvi vrhunec pa je sli-

kanica v slovenskem prostoru doži-

vela v drugi polovici 20. stoletja z vr-

sto pomembnih ilustratork, ki so

uveljavile ilustracijo kot samostojno

umetniško delo posebnega tipa.«

Sodobna slovenska ilustracija je

sploh živahna in cenjena tako doma

kot v tujini, je pristavil Pavle Uča-

ka r , dolgoletni likovni urednik pri

Mladinski knjigi. Imamo vrsto zares

kakovostnih avtorjev, ki se jim ne-

nehno pridružujejo novi, tudi zato,

ker ima področje pri nas precejšen

ugled, med drugim po zaslugi Biena-

la ilustracije. Na pomen slikanic v

razvoju otroka pa je opozorila B a r-

dim slikanice ni ogrozila, nasprotno

– prodaja slikanic je v porastu. »Naj-

b oljše slikanice morajo biti danes

večjega formata, skrbneje natisnje-

ne, denimo z več barvami, in bolj

taktilne, da nas kar same prosijo, da

se jih dotaknemo.«

Izdajanje knjig kot kuhanje

Da je slovensko občinstvo še vedno

nekoliko skeptično do anglosakson-

ske tradicije ustvarjalnega pisanja, je

potrdila nekoliko slabša obiskanost

predavanja Britanca Andrewa Cowa-

na. Posvetil se je vzponu študijskih

programov ustvarjalnega pisanja,

število univerz, ki ponujajo to smer,

je namreč med leti 2002 in 2012 s 24

zraslo na 83, Slovenci pa ga še nimao.

Ta britanski pisatelj in predavatelj je

opisal začetke študija tovrstnega pi-

sanja, ki v ZDA segajo v konec 19. sto-

letja in že dolgo zasedajo prostor ek-

sperimenta v izobraževa n j u .

Kritičen je bil do študijskih načr-

tov, ki so si v zadnjem stoletju za cilj

bnejših svetovnih fotografov, denimo

Karla Lagerfelda, je pripovedoval o

svoji strasti do izdajanja tiskanih

knjig, ki jih elektronske po njegovem

mnenju nikoli ne bodo nadomestile.

Razgovoril se je o agresivni industriji

strojne opreme, ki bo ves čas ustvar-

jala orodja, ki naj bi jih potrošniki

nujno potrebovali. »A papir je potr-

p ežljiv, za zmeraj bo pričal o infor-

macijah določenega zgodovinskega

obdobja, vonj in avro ima, ki sta del

knjižnega sporočila. Knjiga morda

pade s police, a se ne 'sesuje' kot ra-

čunalnik,« je prepričan. Ker knjigarn

in knjigarnarjev nikoli ne bo mogel

nadomestiti algoritem, se je pred de-

setletji tudi sam lotil izdajanja knjig

po načelu Gutenberga. V njegovi za-

ložbi prav vsi procesi, denimo izbira

tipografije in tisk, potekajo pod eno

streho, izdaja pa le knjige, ki ga oseb-

no nagovorijo. »Izdajanje knjig je kot

delo v kuhinji – za najboljši rezultat

p otrebuješ najb oljše sestavine,« je še

sklenil Steidl. ×

slovenski knjižni sejem

Ohranjanje prostora svobode

...................................................................

TGregor Butala, Maja Šučur

...................................................................

V č e ra j šnji prvi dan na knjižnem sejmu je v luči prazno-

vanja stoletnice prve slovenske slikanice postregel z

razmislekom o vrednosti te knjižne zvrsti nekoč in da-

nes. Gostje Založniške akademije so se ponovno ozrli na

razmerje med tiskano in e-knjigo ter na razvoj študija

ustvarjalnega pisanja.

Stoletnica izida prve slovenske slika-

nice, Levstikovega Martina Krpana z

ilustracijami Hinka Smrekarja, ki

zaznamuje letošnji Slovenski knjižni

s e je m , je izhodišče za razpravo poso-

dila tudi eni izmed dopoldanskih De -

batnih kavarn, sicer umeščenih v naj-

hrupnejše območje sejma, kjer se be-

sede sodelujočih neprijetno mešajo z

vzkliki množic šolarjev in klepetavim

šumenjem iz okolice. Kot je uvodo-

ma ugotavljala profesorica Milena

Mileva Blažić, je slikanica posebna

vrsta knjige, kjer sta likovni in bese-

dilni del povezana v skladno celoto;

vse pogosteje je namenjena tudi

odraslemu občinstvu, ne le tistim, ki

še ne znajo brati. Vendar je v zavesti

marsikoga še vedno po krivici odri-

njena ob rob, četudi je medtem pos-

tala najvitalnejša in reprezentativna

knjižna zvrst, nekakšen prostor svo-

bara Pregelj, saj slikanice za večino

pomenijo prvi stik s knjigo.

Na tematiko slikanic se je v sklo-

pu Za l o žniške akademije navezal tudi

britanski ilustrator in predavatelj

Martin Salisbury, ki je nekoliko opi-

sal njihov razvoj. Ilustratorji so bili

namreč sprva močno podrejeni pis-

cem slikaniškega besedila, njihovo

delo pa je imelo predvsem dekora-

tivno vrednost. Dandanes se tradici-

ja, v kateri ilustracije niso nujne za

razumevanje besedila, spreminja.

»Ilustracije in besedilo si lahko v so-

dobni slikanici celo nasprotujeta, v

vsakem primeru pa se dopolnjujeta.

Zgolj besedilo brez slike ni razumlji-

vo, tudi slika ne more delovati sa-

mostojno. Slikanice so danes pravi-

loma delo enega samega ustvarjalca,

ki zgodbe ne ustvarja linearno, tem-

več postopoma z besedilom in sliko

določa ritem in dramaturgijo dela.«

Salisbury je povedal, da tudi digital-

na revolucija kljub temnim napove-

zadali poklicno izobraževanje pisa-

teljev: »Ker univerzalnega modela za

pouk ustvarjalnega pisanja ni, je da-

nes namen tega študija predvsem,

kako študentom pomagati odkriti

lasten glas. Navadno k temu pomaga

d e l av n i ški način dela, v katerem štu -

dentje konstruktivno kritizirajo dela

Program 33. Slovenskega knjižnega sejma ponuja več kot 300 s knjigo povezanih dogodkov, med najbolje obiskane pa

zagotovo sodijo pogovori v sklopu Debatne kavarne, letos jih je okoli petdeset. Založniška akademija je kot vsako leto

namenjena predvsem strokovni publiki. F Luka Cjuha

Digitalna revolucija kljub

temnim napovedim

slikanice ni ogrozila,

nasprotno – pro daja

slikanic je v porastu.

svojih kolegov v nastajanju, vodi pa

jih mentor, čigar glavna referenca so

objavljena dela.« Da je ustvarjalno pi-

sanje vse bolj samostojna panoga,

dokazuje dejstvo, da ga ni več možno

študirati le kot dopolnitev študija

književnosti, temveč pomaga pri za-

poslovanju socialnih delavcev, novi-

narjev, oglaševalcev, kadra v kulturni

administraciji ali računalniških pod-

jetjih …

Eden najbolj pričakovanih gostov

Založniške akademije, nemški založ-

nik Gerhard Steidl, ki je doslej že be-

del nad nemškimi izdajami avtorjev,

kot sta Halldor Laxness in Edna

O'Brien, ter izdal knjige najpomem-


