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CYMK st ra n 30

slovenski knjižni sejem

Sejm spet bo ži v.

Prodal i on bo…

29. ljubljanski mednarodni filmski festival se postopo-

ma končuje: nocoj bodo na njem podelili nagrade, toda

filmi se bodo vrteli tudi jutri in v ponedeljek, ko bosta

še enkrat na ogled zmagovalni film in favorit občinstva.

34. slovenski knjižni sejem, ki se bo začel v torek, bo v še s-

tih dneh ponudil priložnost 106 založbam, ki bodo razstavile

25.000 knjig, od tega 3000 novih naslovov. Pripravljajo 340

spremljevalnih dogodkov, odprli bodo štiri razstave in pode-

lili deset nagrad. Na sejmu bo več kot sto domačih in tujih

gostov literatov.

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

T Ingrid Mager

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

Slovenski knjižni sejem (SKS) vsako

leto v Cankarjevem domu organizira

Zbornica knjižnih založnikov in

k n j i go t ržcev pri GZS, predsednik

upravnega odbora sejma Z d rav ko

Ko fo l pa je izpostavil, da so letos se-

jem podaljšali za en dan oziroma

šest ur. Ker je založb letos kar za de-

set odstotkov več kot lani in CD že

zdaj poka po šivih, resno razmišl j a j o,

da bi prihodnje leto na ploščadi pred

CD postavili šotor in s tem razširili

ra z s t av i ščne prostore.

Okroglo na sejmu

Nova je tudi grafična podoba sejma,

ki so si jo izposodili kar pri prvem sej-

mu leta 1972, ko je kipar Janez Boljka

izdelal lik Ivana Cankarja. V Cankar-

jevem letu bo še nekaj slovenskih lite-

ratov praznovalo okrogli jubilej, tik

pred svojim je Svetlana Makarovič, ki

bo tudi slavnostna govornica na od-

prtju sejma, pa Drago Jančar, I vo

S ve t i n a in Marjanca Jemec Božič.

Med častnimi gosti bo še slovenski pi-

satelj iz avstrijske Koroške Florjan Li-

puš, ki je nedavno prejel najvišje av-

strijsko priznanje za dosežke s po-

dročja umetnosti in kulture.

Očitno postaja sejem čedalje bolj

zanimiv tudi za tuje literate, letos v

goste prihajata bookerjev nagrajenec

in eden najbolj prevajanih irskih av-

torjev Roddy Doyle ter Goncourtova

nagrajenka, v Franciji živeča afriška

pisateljica Marie Ndiaye. Vodstvo sej-

ma bi sčasoma rado našo največjo in

n a j s t a re j šo knjižno manifestacijo čim

bolj približalo dvema knjižnima sej-

moma, puljskemu in göteborške m u ,

ki služita za zgled in kamor prihajajo

tudi Nobelovi nagrajenci.

D ržava v fokusu bo letos Madža r-

ska. Poleg literature (častni gost bo

Peter Nadas) bodo na sporedu tudi

filmi, predvsem kriminalnega ža n ra ,

prihaja tudi več glasbenih gostov

(recimo jazz čembalist Miklós Lu-

ká cs , ki bo nastopil v Klubu CD),

plesalcev pa tudi kulinaričnih moj-

strov. Mesto v gosteh pa bo letos Po-

stojna, s poudarkom na življenju in

delu notranjskega pesnika in sklada-

telja Miroslava Vilharja.

Ustaljeni sklopi

Založniška akademija se bo pod vod-

stvom Mihe Kovača ukvarjala z

(ne)primernostjo mladinske literatu-

re; v goste prihajata dobitnika najviš-

jih nagrad za mladinsko književnost –

Ralf Schweikart v Nemčiji in Ja ke

Hop e v Veliki Britaniji. Sklop Pisatelj -

ski oder se letos seli še na nekaj dru-

gih prizorišč po Ljubljani, obdržal se

je tudi kotiček za ilustracije, ki ga je

lani vzpostavila Tina Popovič, letos

pa je poseben prostor dobila še foto-

grafija kot del knjižne produkcije, nad

njo pa bo bdela Barbara Čeferin iz

Galerije Fotografija. Novost sejma je

tudi strokovni del Cicifesta, ki bo nas-

tajal skupaj s pedagoško fakulteto, za-

nimali pa jih bodo predvsem otroci s

posebnimi potrebami in nadarjeni. ×

N a g ra d e

Na knjižnem sejmu bodo podelili

deset nagrad: veliko nagrado SKS

za najboljšo knjigo leta, nagrado

za najboljši knjižni prvenec, Sch-

wentnerjevo nagrado, ki jo za ži-

vljenjsko delo podeljujejo knjigo-

t ržcem, in še več drugih.

Ker Cankarjev dom že zdaj poka po šivih, organizatorji Slovenskega knjižne ga

sejma resno razmišljajo, da bi prihodnje leto na ploščadi pred CD postavili šoto r

in s tem razširili razstaviščne prostore. F Luka Cjuha 
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l i t e rat u ra

Cervantes za Ido Vitale

L e to šnjo Cervantesovo nagrado, naj-

p re s t i žnejše priznanje za literaturo

v španskem jeziku, bo prejela

95-letna urugvajska pesnica Ida Vi-

tale, ki je kot predstavnica esencia-

listične poezije trdno vpeta v dolgo

tradicijo latinskoameriške avantgar-

de. Obenem je tudi še zadnja ži va

predstavnica urugvajskega umetniš-

kega gibanja, znanega kot Generaci-

ja 45, za svoje delo pa je prejela že

vrsto uglednih nagrad. × ku l

liffe

Tkanje in razpad vezi

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

K Špela Barlič, Zdenko Vrdlovec

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

Z letošnjo cansko zlato palmo ovenča-

ni japonski film Ta t i č i je še eden v vrsti

filmov Hirokazuja Koreede, ki se

s p ra šujejo, kaj je tisto, kar zares naredi

družino. Barvita družinska celica, ses-

tavljena iz treh generacij in zbasana v

majhno, a življenja polno stanovanje

na siromašnem obronku Tokia, je že

na prvi pogled neobičajna. Oče uvaja

sina v kriminalni biznis, starejša hči

služi denar v nekakšnem slačiklubu,

mama pri delu v pralnici obrača žep e,

da bi našla kaj vrednega. Sami mali

sleparsko družino zajame policija in jo

socialne službe raztrgajo na prafaktor-

je, si gledalec ne more kaj, da ne bi bil

jezen na institucije, ki so ljudem, ki

imajo le drug drugega, odvzele prav

tisto, kar naj bi jim zagotovile: toplino

doma. Koreeda nam pokaže, kako ob-

sojajoče družba gleda na te male kri-

minalce, a potem zvito obrne ogledalo

in nam pokaže tudi, kako preostanek

družbe vidijo oni. Po družbenih stan-

dardih veljajo za disfunkcionalno, mo-

ralno izprijeno druščino – toda, ali so

res? Nikakor niso ljudje brez napak, a

znajo ustvariti tisto, kar normativna

družba vse bolj izgublja: družb eno

očetu speče oplemeniten kolač z ne-

verjetno poživljajočim učinkom.

Zgodba se potem seveda zaplete na

več ravneh: Vele ima z očetom nerazči-

ščene račune, pred njunimi vrati se

začnejo zbirati množice čudežne ga

zdravila željnih ljudi, mafijca pa hočeta

svoj paket nazaj. Film uspešno združi

stari dobri balkanski humor s huma-

nistično noto in kritiko razsutega

zdravstvenega sistema države, nesreč-

no zataknjene v vicah tranzicije.

Tra n z i t

Francosko -nemški film T ra n z i t Chris -

tiana Petzolda temelji na istoimenskem

romanu Anne Seghers iz leta 1942, ki se

dogaja v času nemške okupacije Franci-

je, ko so francoski in nemški Judje pred

nacizmom bežali v Marseille, da bi prišli

na kakšno ladjo proti Ameriki ali Mehi-

ki. Film ohrani romaneskno zgodbo in

kohezijo, zdravo socialno tkivo, ki daje

življenju barvo in smisel.

Zdravil ec

O moči in pomenu družinskih vezi na

svoj način spregovori tudi makedon-

ski film Zd rav i l ec Gjorčeja Stavreske-

ga , zgodba o železničarskem delavcu

Veletu, ki lokalnim kriminalcem sune

paket prepovedanih drog, da bi na

smrt bolnemu očetu priskrbel potreb-

na zdravila. Ker mu preprodaja ne gre

od rok, marihuano zabriše v lonec in

like, toda tako, da jih prestavi v današ-

njo Francijo, ki da je še vedno pod na-

cistično okupacijo, toda na pariških uli-

cah ne vidimo nemških vojakov, ampak

francosko policijo, ki nenehno izvaja ra-

cije, ljudje bežijo, kričijo, se skrivajo, de-

lajo samomore, nekaterim uspe pribe-

žati v Marseille, kjer se drenjajo na ame-

riškem ali mehiškem veleposlaništvu.

Vse je torej videti, kot da je nacizem

p re živel ali pa znova oživel na lovu za

novimi begunci »brez papirjev«, tako

belimi kot temnopoltimi.

To je evidentno, toda glavna kvalite-

ta tega filma je v njegovi sanjsko mo-

rasti atmosferi, celo v sončnem Mar-

seillu, ki jo ustvarja begunsko stanje na

meji med smrtnim strahom in upa-

njem na rešitev. Ta atmosfera dobi vča-

sih žalobne, elegične tone, ki jih ustvari

pripovedovalec kot pričevalec neke že

končane zgodbe, čeprav samo z njego-

vega vidika. Nemški begunec Georg

(Franz Rogowski) je namreč pravo ute-

lešenje lika na meji med obstojem in

neobstojem. Njegova pot se začne med

dvema mrtvima, iz Pariza zbeži z novo

identiteto, ki jo je skupaj z literaturo in

pismi prevzel od pisatelja Weilda, ki je

naredil samomor v hotelski kopalnici;

in v Marseille pribeži tako, da namesto

njega v vagonu najdejo truplo nekega

drugega begunca. Po zaslugi pisateljske

identitete se na ameriškem veleposla-

ništvu znajde med redkimi, ki jim je

obljubljena ladja čez Atlantik (če se bo

le odpovedal komunističnim na-

gnjenjem in ne bo pisal o tem, kaj se

dogaja v Evropi), vendar se odhodu od-

pove, da bi namesto njega lahko odpo-

tovala žena mrtvega pisatelja in njen

prijatelj. Toda ladja se potopi in begu-

nec spet dolguje svoje življenje neki

smrti. In kot njen dolžnik ji tudi pripa-

da. To je begunski »tranzit«. ×

V filmu Tatiči, ovenčanem z letošnjo cansko zlato palmo, se japonski režiser

Hirokazu Koreeda znova sprašuje, kaj je tisto, kar zares naredi družino. F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

Glavna kvaliteta filma Tranzit v režiji Christiana Petzolda je sanjsko morasta atmosfera, ki jo ustvarja položaj beguncev

nekje na meji med obstojem in neobstojem. F Christian Schulz

pridaniči, a vendarle je to družina, ki

jo je res veselje gledati – ljub eča,

žmohtna, prekipevajoča od medseboj-

ne naklonjenosti in nalezljive radosti.

Nekje vmes se jim pridruži še zavr-

žena deklica, ki jo najdejo na enem

svojih tatinskih pohodov. Nenadoma

pa začnejo druga za drugo padati kuli-

se in gledalci se zavemo, da ti ljudje

med seboj sploh niso v nikakršnih so-

rodstvenih razmerjih, a so kljub temu

bolj družina kot marsikatera druga, za-

gotovo pa tista, iz katere so izšli. Ko


