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Ob svetovnem dnevu knjige bogat
večdnevni literarni program s knjižnim sejmom

in okrog osemdesetimi dogodki

O užitkih
sodobnega časa

DNEVI KNJIGE V MARIBORU

Petra Zemljič

U radno bodo Slovenske
dneve knjige v Mariboru

otvorili v torek, 23.
aprila , na svetovni dan knjige, bo pa
v mestu že cel teden prej kar nekaj
preddogodkov festivala. Že 22. zapored

so v Mladinskem kulturnem
centru (MKC) z več kot 20 partnerji

pripravili bogat nekajdnevni literarni

program s knjižnim sejmom
in okrog osemdesetimi dogodki, ki
bodo na različnih lokacijah in prizoriščih

v Mariboru. V središču programskih

vsebin je tokrat užitek.
Stalnica festivala ostaja knjižni

sejem na Grajskem trgu, ki ga bodo
odprli v torek po velikonočnih praznikih.

Pester bo tudi spremljevalni
program na tamkajšnjem odprtem
odru , kjer bodo nastopali avtorji
in pripovedovalci za najmlajše ter
kantavtorji in drugi. Tradicionalno
se bodo na trgu predstavile še založbe

z aktualno produkcijo in produkcijo
preteklih let, knjige bo mogoče

kupiti s popusti. Osrednji del programa

je povezan z osrednjo temo
festivala. Petra Kolmančič , koordinatorica

programa, najprej izpostavi
užitek branja , užitek besedila, užitek
umetniškega dela. " Ob tem nas bodo

zanimali še prostori bralnega užitka.
Užitek spoznanja. Užitek vednosti

, resnice , lepote in tako naprej. S

strokovnjaki in občinstvom bomo
razmišljali o užitku kot zapovedi
sodobne družbe in učinkih favoriziranja

s ciljem potrošništva. Zanimalo

nas bo, kako na užitek vplivata
zgodovina in kontekst, kako to, da
nekaj , kar vzbuja užitke pri eni generaciji

, ne učinkuje na drugo. Šli
bomo še globlje in se spraševali , ali
je res , kar menijo številni umetniki
in sodobni teoretiki umetnosti, da
prava, resnična umetniška dela ne
povzročajo užitka in ugodja, temveč
nelagodje , pretres , bolečino."

Osrednji gost
Andrej Rozman Roza

O užitkih sodobnega časa bodo govorili

tudi v posebni televizijski
oddaji s številnimi gosti. Mimogrede

, v Univerzitetni knjižnici Maribor

so Borut Gombač, Jerneja Ferlež
in Boštjan Lah pripravili razstavo
na temo prostorov bralnega užitka.
Odziv ljudi zodgovori , kako in kaj, je
bil izjemen , je včeraj na predstavitvi
dnevov dejal Gombač, kaj vse so povedali

, pa si oglejte na razstavi. Naj
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zapišemo le, da je branje še vedno
zelo vznemirjajoče.

V osrednjem delu programa
bodo na Literarni postaji Mariborske
knjižnice gostili Andreja Rozmana
Rozo , pesnika , pisatelja , dramatika

, igralca in prevajalca , ki s svojo
humornostjo in kabaretsko poetiko

na nek nov način preizprašuje
svet in slovenskega človeka , hkrati
pa spodnaša , tako Klemen Brvar iz
knjižnice, posvečen status branja in
ga odpira pristnemu užitku. Glasbeno

ga bo na srečanju izzival Matjaž
Pikalo.

Seveda so vsi dogodki bolj ali
manj povezani z osrednjo temo festivala.

Omenimo še, da se obetata
dve veliki večerni branji , eno

prozno in eno pesniško. Z odlomki
in pesmimi o užitku bodo nastopili
Andrej Blatnik, Davorin Lenko,

Lidija Dimkovska, Andrej E. Skubic,
Maja Vidmar, Jure Jakob, Esad Babačić

in Barbara Pogačnik. Pripravili

smo drugi dogodek iz serije
načrtovanih bilateralnih literarnih
izmenjav s pobratenimi mesti Maribora.

Iz pobratenega avstrijskega
Gradca v goste prihajajo Andreas
Unterweger, Andrea Stift-Laube

"Branje je še vedno
zelo vznemirjajoče"

in Kinga Tóth. V sodelovanju z založbo

KUD Sodobnost International
k nam prihaja še finska pisateljica

Selja Ahava , dobitnica nagrade
EU za književnost, v sodelovanju z
Društvom pisateljem Slovenije pa
bo Maribor gostil grškega pesnika
Tanosa Gogosa in hrvaškega književnika

Gorana Čolakhodžića, literarna

rezidenta mednarodnega
projekta Odisejevo zatočišče.

Ad hoc povezuje

Kolmančičeva še izpostavlja predstavitev

zbirke Roka Vilčnika in nastop
skupine Simpatico v Salonu uporabnih

umetnosti , tam pa bo tudi gostoval

dogodek Ad hoc, na katerem
bodo David Bandelj , Samo Šalamon
in Mojca Sekulič Fo povezali poezijo
, glasbo in likovno umetnost. Spet

se obeta vodeni literarni sprehod po
središču Maribora za najmlajše , letos
ob plakatni akciji S kozo Kiko v gore ,

pisateljice Mojiceje Podgoršek in
ilustratorke Tine Dobrajc.

Še naprej ostaja Čitalnica na dvorišču

v atriju Vetrinjskega dvora, Pesniški

turnir Založbe Pivec , ko bodo
med dvanajstimi finalisti izbrali
novo vitezinjo ali viteza, Literarna
hiša in dobrodelna akcija Podarimo
knjigo in besedo članic mariborskega
Inner Wheel kluba. V Maribor pa

prihaja tudi aktualna dobitnica večernice

Anja Štefan.

Otvoritveni dogodek bo v torek , 23. aprila , ob 13. uri v Univerzitetni knjižnici
Maribor. Odprli bodo razstavo Knjigo sem držala tako, da so vsi

videli , kaj berem, avtorjev Boruta Gombača in Jerneje Ferlež, fotografsko
razstavo Boštjana Laha Branja in plakatno razstavo poezije Sare Špelec
Nikoli ne veš , v kateremmedprostorju se skriva najčarobnejši bralni kotiček.

Postavili bodo še skulpturo Jožeta Šubica Bralka, nastopila pa bosta
Vesna Čobal na violini in Danijel Marinič na harmoniki. Aksinja Kermauner

bo prebrala poslanico ob svetovnem dnevu knjige Društva slovenskih

pisateljev, prebrana bo tudi poslanica Unesca.

Knjigo sem držala tako ...
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Organizacijska ekipa pred začetkom festivala : (od leve) KlemenBrvar, Petra Kolmančič, Zora A. Jurič, Nino Flisar,
Borut Gombač Foto: Andrej PETELINŠEK
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