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CYMK st ra n 26

nova nagrada novo mesto

Kratka zgodba je sprint

Pet let po ukinitvi nagrade za kratko

prozo fabula so se pri založbi Goga

odločili, da je čas, da tej literarni zvrsti

spet namenimo več pozornosti. V za-

ložbi, kjer tudi sicer skrbijo za kulturni

utrip Novega mesta, so že lani prvič

organizirali festival Novo mesto short.

Zasnovali so ga, ker kratka proza kot

zvrst nima svojega festivala in ker so

avtorji kratkih zgodb ostali brez nagra-

de. »Med bralci ima kratka proza pose-

ben status. Obveljala je za znamenje

novega obdobja, kot branje za ljudi, ki

imajo manj časa, a zahtevajo vse, kar

jim ponujajo največji – natančnost ,

duhovitost, presenečenje, zanimivo je-

zikovno podobo. Je zvrst, ki najhitreje

prehaja med jeziki,« je prepričana Go-

gina urednica Eva Vrbnjak.

Festival bodo letos nadgradili z

ra z širitvijo programa in podelitvijo

nagrade novo mesto avtorju najbolj-

še zbirke kratke proze; časopisna hi-

ša Dnevnik se literarnemu dogajanju

pridružuje kot medijski sponzor. Na-

grado bo podelila revija Rast, prina-

ša pa tudi finančno spodbudo, ki bo

znašala 2000 evrov.

Žirijo sestavljajo člani Društva slo-

venskih literarnih kritikov (Ana Geršak,

Mojca Pišek, Žiga Rus). Izbirali bodo

med približno osemdesetimi domači-

mi kratkoproznimi zbirkami z letnico

2016. Imena štirih nominirancev bo

žirija oznanila 31. avgusta, nagrajenca

pa v sklopu festivala, ki bo 29. in 30.

septembra zavzel Novo mesto.

Zvrst za nerazvajene

S festivalom in nagrado želi založba

izb oljšati vidnost slovenske kratko-

Novo nagrado novo mesto

za kratko prozo, ki jo bo

septembra podelila založ-

ba Goga, sprejemajo kot

dobro došlo spodbudo ta-

ko avtorji kot uredniki.

Kratka proza velja za zna-

menje novega obdobja,

branje za ljudi, ki imajo

manj časa, a zahtevajo

vse, kar jim ponujajo naj-

večji – natančnost, duhovi-

tost, presenečenje, zani-

miv slog.
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TMaja Šučur

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

prozne produkcije, ki v našem lite-

rarnem polju ostaja v nehvaležni

senci romana. Avtorje želijo spodbu-

diti k pisanju, bralce k branju.

Urednik Andrej Blatnik uv ršča v

program Cankarjeve založbe precej

domače in prevedene kratke proze,

ker gre za literarno zelo močno pisa-

nje, a obenem opozarja, da zahteva

omenjena zvrst tudi nerazvajenega

bralca, sposobnega zapolnjevanj

praznih mest v besedilu. Prav zaradi

tega so po njegovih izkušnjah tovr-

stne zbirke manj prodajane, izposo-

jane in v slovenskem založniške m

kontekstu manj zaželene. »Zadnji

štirje prvenci, ki sem jih objavil, so

dobili nagrade za najboljši prvenec,

od tega so bile trije knjige kratke

proze. Kratka zgodba je torej cenje-

na vsaj med strokovnjaki, nagrada

pa ji bo gotovo pomagala, da se bo

bolj udomačila tudi med bralci so-

dobne slovenske proze.«

Nagrada se zdi nujna tudi uredni-

ku LUD Literatura Andreju Hoče-

va r j u , ki v zbirki Prišleki ob poeziji

izdaja predvsem kratko prozo, pa

tudi druge žanrske hibride in ekspe-

rimentalne forme. Čeprav se zdi, da

bi morala biti kratka zgodba ob na-

šem pomanjkanju časa in koncen-

»Če prebereš kratko zgodbo Alice Munro, dobiš velikokrat od nje dosti več kot od kakšnega romana. Kratkih zgodb se

nima smisla lotevati kot nadomestek za roman – so svoja zvrst, ki potrebuje zagrizene mojstre,« meni avtor Nejc Gazvoda.

F Toma ž Skale 
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tracije primerna forma, je podobno

kot poezija še vedno bolj nišna zvr-

st, pravi Hočevar. »Sploh med prven-

ci izide veliko zbirk kratkih zgodb,

saj se mladi avtorji prej kot romana

lotijo pisanja pesmi ali kratke zgod-

be. Kratka proza mora biti dobro

p re m i šljena in zahteva veliko truda,

a je tudi žanr, pri katerem se prehi-

tro zadovoljimo s povprečnostjo. Že-

lim si, da bi nagrada vplivala pred-

vsem na spodbujanje večje odgovor-

nosti pri pisanju.« K izdaji (prevod-

ne) kratke proze je sicer po njegovih

i z ku šnjah težko pritegniti tudi tuje

založnike. »Izjema so Kanadčani, ki

imajo v tej zvrsti nobelovko, Alice

Munro. Roman je kljub vsemu še ve-

dno razumljen kot ustvarjalni vrhu-

nec,« pojasnjuje.

Kot sprint in maraton

»Kratka proza in roman sta zame

kot sprint in maraton. Oboje imam

enako rada, je pa pisanje romana

z a h tev n e j še, ker od mene zahteva

disciplino, zgodnje vstajanje, po-

globljen študij,« pravi avtorica ro-

manov in kratkih zgodb Mirana Li-

kar Bajželj. Ob pisanju romana lah-

ko napiše kratko zgodbo, celo raz-

bremeni jo in sprosti kakšno nape-

tost, romana pa ne more napisati

mimogrede. »Užitek pri napisani

kratki zgodbi pride hitreje, pri ro-

manu pa dlje časa traja, kar najbrž

nekaj pove tudi o bralcih. Na Co-

bissu vidim, da so izposojeni skoraj

vsi izvodi mojega nedavno izdane-

ga romana Babuškin kovček in naj-

b rž niti deset odstotkov primerkov

mojih kratkih zgodb, ki polne izpo-

sojenosti niso dosegle niti takoj po

izidu.« Na njeno odločitev o zvrsti

naslednje knjige tako niso vplivale

nagrade, temveč življenjske okoliš-

čine. »Sem pa to, da ni nagrade za

kratko prozo, občutila kot krivico.

Navsezadnje bi jo lahko podelili tu-

di brez finančne spodbude, zato se

mi je zdelo, da gre za namerno

spregledovanje ene od literarnih

zvrsti ali celo njenih avtorjev.«

»To, da ni nagrade za kratko prozo, sem občutila kot krivico. Navsezadnje bi jo

lahko podelili tudi brez finančne spodbude, zato se mi je zdelo, da gre za

namerno spregledovanje ene od literarnih zvrsti ali celo njenih avtorjev,« pravi

pisateljica Mirana Likar Bajželj. F Bojan Velikonja 
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Da je roman težje napisati kot

kratko zgodbo, meni tudi Nejc Gaz-

vo da, dobitnik prve fabule leta

2006 za knjigo Vevericam nič ne ui-

de. »Ampak če prebereš k ra t ko

zgodbo Alice Munro, dobiš ve l i ko-

krat od nje dosti več kot od kakšn e-

ga romana. Kratkih zgodb se nima

smisla lotevati kot nadomestek za

roman – so posebna zvrst, ki potre-

buje zagrizene mojstre.« Nagrade

niso nikoli vplivale na njegovo

odločitev, kakšno zvrst piše ali v ka-

terem mediju ustvarja. »Je pa dej-

stvo, da so imele kratke zgodbe v

času fabule dosti večji ugled, zato je

krasno, da se nagrada za kratko

prozo vrača. Fabula mi je na ustvar-

jalni poti izjemno pomagala in naj-

b rž ostaja eno najpomembnejših

priznanj, ki sem jih dobil.« ×

»Med bralci je kratka proza obveljala

za znamenje novega obdobja, kot

branje za ljudi, ki imajo manj časa, a

zahtevajo vse, kar jim ponujajo

največji – natančnost, duhovitost,

presenečenje, zanimivo jezikovno

podobo. Je zvrst, ki najhitreje prehaja

med jeziki,« je prepričana urednica

Eva Vrbnjak. F Jaka Gasar 
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film

Družina

v Locarnu

Mlad slovenski režiser Rok Biček,

ki je pred štirimi leti s filmom R a-

zredni sovražnik osvojil več deset ti-

soč slovenskih gledalcev, žirijo na

Festivalu slovenskega filma in kri-

tike na Beneškem filmskem festi-

valu, e bo prihodnje dni predstavil

na festivalu v Locarnu. Tam bo sve-

tovno premiero doživel njegov ce-

lovečerec Družina.

Gre za prvi slovenski film, ki bo

predvajan v tamkajšnjem program-

skem sklopu teden kritike. Bičkov

resničnostni film je bolj kot senzaci-

jam na sledi občutkom – o s red o to č a

se na zgodbo, ki zajema obdobje de-

setih let osrednjega lika, prikazuje

njegovo problematično otroštvo, us-

tavlja se ob njegovi nerodni, a upor-

niški mladosti. Film raziskuje odnos

med očetom in hčerjo ter sinom in

očetom, intenzivno se posveča tudi

temi invalidnosti, ki je osrednja toč-

ka junakovega ži vl j e n j a .

S tenkočutno manipulacijo raztr-

ganega časovnega poteka dogodkov

je Biček ustvaril delo, ki so ga stro-

kovnjaki že oklicali za dokumentar-

no različico Linklaterjevih Fa n tov-

skih let. Direktor sekcije teden kriti-

ke Marco Zucchi je zapisal, da mu je

uspelo ujeti intenzivne zasebne si-

tuacije na način, kot da bi bil nevi-

den, kot da režiser v sobi, kjer zgod-

ba nastaja, sploh ne bi bil prisoten.

»Kot Linklaterju s Fantovskimi leti je

Bičku uspel dragocen kinematograf-

ski dosežek – z ogledom njegove

Družine se za občinstvo ustavi čas.«

Nagrada za življenjsko delo

Francozu Jean-Marieju Straubu

Na festivalu v Locarnu bo v različ-

nih sekcijah na ogled več kot tristo

filmov. Osemnajst se jih bo v tek-

movalnem programu potegovalo

za zlatega leoparda, med njimi te-

mačna drama C h a r l es to n ro m u n-

skega režiserja Andreia Cretules-

cuja in celovečerec Goliath Šv i ca r j a

Dominika Locherja pa tudi film

Madame Hyde Sergea Bozona, v

katerem igra uveljavljena Isabelle

Huppert. Ameriški režiser Jo h n

Carroll Lynch prihaja z zgodbo o

duhovnem potovanju devetdese-

tletnega ateista Luck y.

Bogata retrospektiva je letos

posvečena Francozu Ja cq u e s u

To u r n e u r j u (19 04–1977), pa tudi

nagrada za življenjsko delo gre v

roke francoskega filmarja –

Jean-Marie Straub se je med dru-

gim podpisal pod filme Kro n i ke

Anne Magdalene Bach, Razredni od-

nosi ) in Sicilija!.  × šum

70. mednarodni filmski festi-

val v Locarnu, ki se začenja v

sredo, prinaša v različnih sek-

cijah več kot tristo filmskih

stvaritev, med njimi mnogo

premier. Svetovno primero

bo v okviru sekcije teden kri-

tike 7. avgusta imel tudi celo-

večerec Družina slovenskega

re žiserja Roka Bička.

Po Locarnu bodo Bičkovo

Dr užino predvajali tudi na

Sarajevskem filmskem

festivalu, v Sloveniji pa ga

bomo prvič lahko videli

septembra na Festivalu

slovenskega filma.

Žirija bo nagrajenko izbirala med

približno osemdesetimi domačimi

kratkoproznimi zbirkami z letnico

2016. Imena štirih nominirancev

bo žirija oznanila 31. avgusta, na-

grajenca pa v sklopu festivala, ki

bo 29. in 30. septembra zavzel No-

vo mesto.

Kratka zgodba zahteva

nerazvajenega bralca,

sposobnega zapolnjevanj

praznih mest v besedilu.

Andrej Blatnik


