Večer
poezije

s podelitvijo
Veronikine nagr ade ,
M ale veronike
in Z latnik a poezije
za leto 2016

Pravzaprav ni prehudo,
pravzaprav niti predobro…

(Marko Kravos)

Celje, Stari grad
(v primeru dežja Narodni dom Celje),

v torek, 30. avgusta 2016, ob 20. uri
Vstop prost!

Jubilej Veronikine
nagrade
Ob 20-letnici Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko
leta v Sloveniji smo želeli to prestižno nagrado nacionalnega
pomena požlahtniti z živo besedo in pogovori o besedi, jeziku in
poeziji v različnih okoljih v Savinjski regiji.
Med 20. februarjem, ko obeležujemo mednarodni dan
maternega jezika, in 21. marcem, ki je svetovni dan poezije,
so se v knjižnicah, šolah, v medijih, na odprtih pogovorih
srečali ljubitelji poezije in pesniki, strokovnjaki, praktiki in
literati. Razmišljali in razpravljali so o naši jezikovni omiki, z
gosti iz Prage o prevajanju poezije, mladi so ustvarjali skupaj s
pesnikom in brali izbrane pesmi na pesniških srečanjih. Program
Veronikinega meseca Od besede do poezije je vključeval kar
šestnajst dogodkov, do poezije in besede pa so bili posebej
pozorni tudi nacionalni in lokalni mediji.
Naši gostje so bili:
Tone Kuntner, Bina Štampe Žmavc, dr. Simona Bergoč, Alenka
Prebičnik-Sešel, prof. dr. Marko Snoj, prof. dr. Marko Stabej,
Ciril Zlobec, Andrej Brvar, Ervin Fritz, Barbara Korun, Iztok
Osojnik, Lenka Kuhar Daňhelová, Peter Kuhar, Milan Dekleva,
Ivo Svetina, Zoran Pevec, Andrej Steničnik, Aleš Šteger, Petra
Kolmančič, Josip Osti, Mira Deželak Slatinšek.
Veronikin jubilej smo v knežjem mestu obeležili tudi z razstavo
portretov Veronikinih nagrajencev Pesmi Parnasa. Odprtje
razstave je bilo junija v Osrednji knjižnici Celje, kasneje pa
bo gostovala tudi drugod in tako širila glas o poeziji in celjski
Veroniki.
Sponzorji: Mestna občina Celje, Elektrosignal, Kovintrade,
Maksim, Emo Orodjarna

Program
Jubilej z nostalgijo
Iztok Osojnik, prvi Veronikin nagrajenec
Evald Flisar, takratni predsednik DSP
Ciril Zlobec, prvi predsednik žirije
O Mali Veroniki
mag. Vanesa Čanji, direktorica, Fit media
Lavreat Male Veronike
Urban Janjič, Gimnazija Kranj
Pesmi nominirank in nominiranca za
Veronikino nagrado 2016
Alja Adam
Ana Makuc
Uroš Prah
Peter Semolič
Kaja Teržan
Utemeljitev priznanja Zlatnik poezije 2016
Jože Volfand, Fit media d.o.o.
Pogovor s prejemnikom Zlatnika poezije 2016
Markom Kravosom
Utemeljitev izbora žirije za Veronikino nagrado 2016
Barbara Korun, predsednica strokovne žirije za Veronikino
nagrado 2016
Nagovori
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Anton Peršak, minister za kulturo Republike Slovenije
Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev
Janez Škrabec, direktor družbe Riko

Glasba Vita Mavrič in Jaka Pucihar
Moderatorka Bernarda Žarn

Veronikina nagrada 2016
Žirija za podelitev 20. Veronikine nagrade za najboljšo
pesniško zbirko leta 2016 v Sloveniji je nominirala pet
pesniških zbirk:

Alja Adam
Dolgo smo čakali na dež

(Center za slovensko književnost)

foto Slađana Mitrović

Ana Makuc
Ljubica Rolanda Barthesa
(KUD Apokalipsa)

foto Nevena Aleksovski

Uroš Prah
Tišima

(Center za slovensko književnost)

iz osebnega arhiva

Peter Semolič
Druga obala

(Center za slovensko književnost)

foto Nina Medved

Kaja Teržan
Delta

(Center za slovensko književnost)

iz osebnega arhiva

V strokovni žiriji za Veronikino nagrado 2016 so izvirne pesniške
zbirke, ki so izšle v času od junija 2015 do vključno maja 2016,
presojali: Barbara Korun, pesnica in hkrati predsednica žirije,
Darka Tancer Kajnih, profesorica (Mariborska knjižnica), in Tjaša
Razdevšek, novinarka kulturne redakcije (TV Slovenija).
Avtorica projekta Veronikina nagrada in organizatorica
je Fit media d.o.o.
Veronikina nagrada, ki jo Mestna občina Celje podeljuje od leta 1997,
praznuje letos dvajsetletnico in je ena najprestižnejših literarnih nagrad
v Sloveniji. Lavreat/lavreatinja poleg denarne nagrade v višini 4.000 €
bruto prejme listino Mestne občine Celje.
Doslej so Veronikino nagrado prejeli: Iztok Osojnik, Aleš Šteger,
Josip Osti, Ciril Zlobec in Marjan Strojan, Milan Jesih, Miklavž
Komelj, Milan Dekleva, Erika Vouk, Ivo Svetina, Ervin Fritz, Taja
Kramberger in Tone Pavček, Milan Dekleva, Jože Snoj, Andrej
Medved, Barbara Korun, Primož Čučnik, Karlo Hmeljak, Petra
Kolmančič, Meta Kušar.
Poleg Mestne občine Celje so podelitev Veronikine nagrade 2016
podprli: Riko, JAK, Pivovarna Laško Union.

Zlatnik poezije 2016
Zlatnik poezije 2016
prejme pesnik, pisatelj,
urednik in prevajalec
Marko Kravos.

Pesniški opus Marka Kravosa opazno določa rodno okolje, saj je
tržaški Slovenec, pripadnik slovenske manjšine v Italiji in živi v
italijanskem okolju. Ena njegovih prepoznavnih pesmi iz takratnega „zamejskega“ časa, zdaj mej v Evropi naj ne bi bilo več, je
Zamejska žalostna z verzoma: Največja žalost je zamejska žalost ...
In ko je žalost največja, postane zamejec pesnik.
Takšen je Marko Kravos s svojo ironijo in šegavostjo, s pesniškim
jezikom in držo, ki sta iskriva in neobičajna. Sta prepoznavno
njegova.
Začetek njegove pesniške rasti in nastajanja obsežnega knjižnega
opusa sega pet desetletij v preteklost, ko je leta 1966 kot soavtor
sodeloval v samozaložniškem zborniku mladih literatov Trinajst.
Potem so izšle zbirke Pesem, Trikotno jadro, Obute in bose,
Paralele. Nakar je s pesniško knjigo Tretje oko iz leta 1979 doživel
enega izmed prvih vrhuncev svojega pesniškega ustvarjanja.
Kritika je njegovo knjigo Tretje oko uvrstila med pomembne dosežke literarnih izdaj tistega časa, njegov pesniški polet pa kot izviren, simpatičen, blagodejen, kot svež korak na slovenski pesniški
oder. Eden izmed kritikov je zbirko označil kot avtorsko poetično
invencijo. In to je njegova duhovita radoživost.
Posebno mesto v slovenski poeziji si je utrdil s svojo poetiko med
modernizmom in novimi smermi, a v izrazito pogovorni formi,
razumljivi in humorni. Njegov opus je eden osrednjih v slovenski
poeziji.
Po zbirki Tretje oko so izhajale nove in nove knjige: Ko so nageljčki dišali, Potrkaj na žaro, Krompir na srcu, več izborov, med
drugim Med repom in glavo in ob njegovi sedemdesetletnici V
kamen, v vodo.
Marko Kravos seveda izhaja iz pesniške tradicije, a je hkrati njegovo tržaško življenje drugačno, saj diši po morju in Sredozemlju in
živi zunaj matice. A ta drugačnost je posebna obogatitev slovenske
književnosti in poezije. Še posebej, ker je Marko Kravos vse življenje soustvarjal duhovni utrip Trsta in Ljubljane.
Življenjski in estetski nazor narekujeta tržaškemu pesniku radoživ
in ustvarjalen odnos do življenja, zato se njegove pesmi ne starajo.
Za pesniški opus, za prispevek slovenski kulturi in literaturi ter za
vzpostavljanje mostov med kulturami prejme Zlatnik poezije 2016
pesnik Marko Kravos.
Sponzorji Zlatnika poezije so Zlatarna Celje, Zavarovalnica Triglav
in Abanka.

Mala Veronika
Ob 20. letnici podelitve Veronikine nagrade je Fit media d.o.o.
med 20. februarjem in 21. marcem 2016 organizirala nagradni
pesniški natečaj za srednješolce Mala Veronika. Na natečaj se je
prijavilo 41 srednjih šol. Vse pesmi so po vrstnem redu prejetja
objavljene na spletni strani Veronikine nagrade
www.veronikini-veceri.si.
Ocene za izbor nagrajenke ali nagrajenca za Malo Veroniko
sta dali 3-članska strokovna žirija v sestavi mag. Zoran Pevec
(predsednik), Petra Kolmančič in Veronika Šoster, ki jo je
imenoval organizator natečaja, in »občinstvo« (prejeti veljavni
e-glasovi).
Zmagovalec spletnega glasovanja je

Gašper Perc

iz Srednje zdravstvene šole Celje.
Lavreat Male Veronike je

Urban Janjič

iz Gimnazije Kranj.
foto Tomislav Urh

S pesniškim natečajem Mala Veronika želimo mlade spodbuditi
k pesniškemu izražanju in jim ponuditi prostor za promocijo
njihovega pesniškega ustvarjanja, jih spodbuditi k razmišljanju o
besedi in pomenu besede v njihovi generaciji.

Zamejska žalostna
Zamejci so žalostni.
Vsi zamejci so žalostni:
žalostna jim mati in otroci,
žalostna usoda,
kruh s solzami,
črnih pirhov zvrhan koš.
Ko je žalost največja,
postane zamejec pesnik,
ko je pisatelj največji zamejec,
postane politik,
žalosten politik žalostnih časov
v žalostnem zamejstvu.
Največja žalost je zamejska žalost!
Žalostni so zamejci,
vsi žalostni so vsi zamejci,
vsi žalostni zamejci so zajci,
zajci na žaru alla hejslovani,
zajci pohani, špikani, polnjeni,
zajci dušeni na rimski način.
V Celovcu si brusijo zobe,
zamejci z brusnicami, hmm …
Povsod in vsi so
za načelno koeksistenco.
Tudi zamejci koeksistirajo
od srca žalostno.
Od žalosti postaja zamejec
zamorec.
Črni zamejci so danes v modi,
črno zlato:
vsi jih imajo radi,
tako zagrobno strumne.
K njim zdaj pobožno romajo,
v dolino solz, k rojakom – bratom,
njim zdaj spodbudno kličejo:
neomajni ostanite, kremeniti,
vi svetniki naši, mučeniki!
(Iz zbirke Obute in bose, 1976)
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Dogodek je del projekta
literarnih prireditev, ki ga
sofinancira Javna agencija
za knjigo Republike
Slovenije
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Medijski sponzor

Upravljavec
prizorišča
Avtor projekta in organizator: Fit media d.o.o.
Informacije: 03/42 66 700, info@fitmedia.si,
www.veronikini-veceri.si

www.fitmedia.si

