(29. september 1929 – 22. januar 2004)
Letošnja, 23. podelitev Veronikine nagrade
za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji
se bo spomnila 90-letnice rojstva pesnika in
prevajalca Janeza Menarta. Tistega pesnika,
ki je v zbirki Srednjeveške pridige in balade
foto Tihomir Pinter
objavil pesem o obleganju celjskega gradu
v letu 1457 in je trdna postava v slovenski poeziji. Kot metafora
njegovega pesniškega opusa je naslov antologije Iz roda v rod duh
išče pot, ki je nastala v njegovi uredniški delavnici.
V zbirki Pesmi štirih (iz leta 1953) je Janez Menart objavil
prve pesmi skupaj s Kajetanom Kovičem, Tonetom Pavčkom
in Cirilom Zlobcem. Prva samostojna pesniška zbirka Janeza
Menarta z naslovom Prva jesen je izšla dve leti pozneje. Njegova
žena Tonka in hči Barbara Menart Senica sta izdali njegove
najljubše pesmi v antologijski zbirki Zadnja pomlad. Izšla je pred
tremi leti v nakladi 4000 izvodov. Nekatere Menartove pesniške
knjige: Časopisni stihi, Bela pravljica, Semafori mladosti, Pod
kužnim znamenjem, Statve življenja, Stihi mojih dni in druge.

Ljubezen moja je
kot bled, plašljiv otrok,
kakor tepen otrok
ljubezen moja je.

In ko bo najbolj tih,
najbolj tenak dvospev,
ljubimec vanj bo vplel
moj polotožni stih.

Nekoč pa vendar bo
vsa druga, kot je zdaj,
kot razcveteni maj
ljubezen moja bo.

In mehki njen poljub,
njegov mehak objem,
bo tudi moj objem,
bo tudi moj poljub.

In stihi bolečin
in žaljenih dobrot
tedaj utró si pot
do tujih bolečin.

In zmerom lep in mlad
brez konca snubil bom,
brez konca ljubljen bom,
ves svež in lep in mlad.

In v srcih šel bom v svet
kot dobra bit ljudi,
kot dobra vest ljudi
bom v sto smereh šel v svet.

Pa naj ljubezen je
kot bled, plašljiv otrok,
kakor tepen otrok,
ljubezen vendar je.
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Tako živim: v krhko lupino skrit,
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ne srečen ne nesrečen.
Rojen sem bil v pust čas in kraj,
med ljube Slovence,
kjer straši stoglavi slovenski zmaj

Deležen vseh slovenskih klofut
sem tu, tepena pokveka,
slovensko ostrižen, slovensko obut:
premalo za človeka.

Sponzor
male Veronike

Smrt in posmrtni čas
mi ne moreta dati utehe:

Sponzorji

Slovenec sem. Že to je dokaz,
da imam vse smrtne grehe.
Vendar, bilo je nekaj sončnih dni,
sreča mi je gorela:

s podelitvijo
Veronikine nagr ade ,
male Veronike
in zlatnik a poezije
za leto 2019

Ogrlica iz rad

v največjo samoto se oglasi
kdaj pa kdaj golobica bela.
Ubog sem: pogrešam darove duha
in še nekatere.
Vendar sem – če je to dar – zadosti moža
za slovenske razmere.

(Ervin Fritz)

In življenje je to, kar v njem cvete,

Celje, Stari grad

Spomin na Janeza Menarta bosta na celjskem grajskem
pesniškem večeru podoživela njegova hčerka Barbara Menart
Senica in recitacijska skupina Gimnazije Lava pod vodstvom
mentorice dr. Brede Marušič.

ne lačen življenja, a tudi ne sit,

in so ljudje kot sence.

(iz zbirke Prva jesen)

O poeziji Janeza Menarta je literarni zgodovinar Boris Paternu
zapisal: »Menartova najbolj dozorela pesniška mesta še vedno
ostajajo v Časopisnih stihih, ki so v povojno liriko prinesli svežo,
izrazito sarkastično – elegično varianto spopada med pesnikovo
osebno radoživostjo in razlepoteno resničnostjo.«

vase povlečen,

(v primeru dežja Narodni dom Celje),

Medijski sponzor

Upravljavec
prizorišča

v torek, 27. avgusta 2019, ob 20. uri

Vstop prost!

recimo kostanji
in potka, ki med kostanji gre,
in dnevi nevsakdanji.
In tudi človečnost. Tu in tam zaživi,
neresnično in daljno.
Pesnik sem, ki ima rad ljudi.

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

www.fitmedia.si

Gledam vas – sentimentalno.

Ervin Fritz

Program

Veronikina nagrada 2019

Janez Menart: Obleganje 1457

Žirija za podelitev 23. Veronikine nagrade za najboljšo
pesniško zbirko leta 2019 v Sloveniji je nominirala pet
pesniških zbirk:

(iz zbirke Srednjeveških pridig in balad, ob 90-letnici rojstva
pesnika Janeza Menarta 1929-2004)
Recitirajo: Jure Hladin, Gaja Hribernik, Matija Krumpak in
Tina Trupi (Gimnazija Lava, Šolski center Celje),
mentorica dr. Breda Marušič
Podelitev male Veronike

Odrezani od neba
(Založba Goga)

foto Jože Suhadolnik

foto Tihomir Pinter

Nina Dragičević

Lavreatinja male Veronike

Ljubav reče greva
(Založba ŠKUC)

Mia Valenčič, Gimnazija Ilirska Bistrica, Šolski center Postojna
foto Manca Jevšček

Pesmi nominirank in nominiranca za Veronikino nagrado

Anja Golob

Esad Babačić

da ne da ne bo več prišla …
(samozaložba)

Nina Dragičević
avtorica Ute Helmbold

Klarisa Jovanović

Klarisa Jovanović

Alenka Jovanovski

Izgnana

Utemeljitev priznanja za zlatnik poezije 2019

(KUD AAC Zrakogled)

foto Urška Lukovnjak

Jože Volfand, Fit media d.o.o.

Alenka Jovanovski
Tisoč osemdeset stopinj

(Center za slovensko književnost)

Pogovor s prejemnikom zlatnika poezije 2019
Ervin Fritz
Utemeljitev izbora žirije za Veronikino nagrado 2019
dr. Igor Divjak, predsednik strokovne žirije
za Veronikino nagrado 2019
Nagovor
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Glasba
Nuška Drašček
Moderator
Luka Marcen

Zlatnik poezije 2019
prejme pesnik
Ervin Fritz.

Esad Babačić

mag. Vanesa Čanji, direktorica, Fit media d.o.o.

Anja Golob

Zlatnik poezije 2019

foto Robert Ocvirk

V strokovni žiriji za Veronikino nagrado 2019 so izvirne pesniške
zbirke, ki so izšle v času od junija 2018 do vključno maja 2019,
presojali dr. Igor Divjak, literarni kritik, predsednik žirije, Maja
Šučur, novinarka in literarna kritičarka in Petra Kolmančič, pesnica,
že Veronikina nagrajenka.
Pobudnica, avtorica Veronikine nagrade in organizatorica projekta je
Fit media.
Veronikino nagrado podeljuje Mestna občina Celje od leta 1997. Je
ena najprestižnejših literarnih nagrad v Sloveniji in se z imenom
spominja Veronike Deseniške, tragične junakinje ljubezenske zgodbe iz
celjske knežje zgodovine. Lavreatinja, lavreat 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, Ana Makuc, Boris A. Novak in Tone Škrjanec.
Poleg Mestne občine Celje so podelitev Veronikine nagrade 2019
podprli Riko d.o.o., večletni prijatelj Veronike, Elektrosignal d.o.o.
in Abanka d.d.

To je pesnik Ogrlice iz rad …
Od Hvalnice življenja, prve zbirke, do Velike radosti, knjige vseh
njegovih pesniških zbirk, je Ervin Fritz v več kot pol stoletja izdal
še Okruške sveta, Minevanje, Tja čez, Drugačen svet in druge,
a je vselej ostal zvest svoji poetiki. To je poezija življenja, nabita
z vsem, od nepopisnega vitalizma do intimne stiske minevanja.
Toda njegov pesniški svet je življenje, radost v življenju, z razkošno
občutljivostjo za vse, kar se dotika človeka in njegove eksistence
v družbi. V njegovi poeziji z vsemi registri zveni realno življenje.
Njegova refleksija se ne izgublja v retoričnih figurah. Pesniški jezik
je realističen, stvaren, saj je, kot pravi, »pesnjenje v enaki meri pesnikova in socialna zadeva. Pesnjenje je družbeno opravilo in pesnik ni
sam svoj človek.«
Kritik Peter Kolšek, najboljši poznavalec Fritzeve poezije, je
zapisal: »Vemo, da spada Fritz med največje domače mojstre rimanega in sploh na prozodiji zgrajenega verza, hkrati vemo tudi to, da
njegovi poeziji od začetka ni tuj nerimani prosti verz, ki pa je zmeraj
ohranjal ritem«.
In še: »Fritz je tisti slovenski pesnik, ki je vrednote socialnega realizma (in socialne doktrine, ki stoji za njim) ne le najbolj ponotranjil,
ampak jih je tudi najbolj kompleksno prenesel v tranzicijski čas. Med
vsemi starejšimi slovenskimi pesniki je edini ohranil pristno socialno
revoltiranost, na kakršni je temeljila prvotna socialnokritična imaginacija, od lirske pesmi do satire. Fritz je pesnik upora, jeze in juriša
na konkretnega naslovnika (kapitalizem) ...«

Mala Veronika
Letos je Fit media d.o.o. četrtič zapored organizirala pesniški
natečaj za srednješolce mala Veronika, s katerim želimo mlade
spodbujati k pesniškemu izražanju in jim ponuditi prostor za
promocijo njihovega pesniškega ustvarjanja. K sodelovanju v
natečaju, ki je potekal med 16. januarjem in 25. aprilom 2019,
so bile povabljene vse srednje šole v Sloveniji. Sodelovalo je 37
srednjih šol s po eno pesmijo dijaka ali dijakinje.
Med vsemi prispelimi pesmimi je strokovna žirija v sestavi dr.
Zoran Pevec (predsednik), Tonja Jelen (pesnica in profesorica
slovenščine) in Aleš Jelenko (magister menedžmenta, pesnik,
prozaist in esejist) izbrala pet nominiranih pesmi, neodvisno
od odločitve žirije pa je na spletni strani www.veronikiniveceri.si med 29. marcem in 25. aprilom 2019 potekalo spletno
glasovanje. Pravilno oddanih je bilo skupno 3.675 spletnih
glasov. Med petimi nominiranimi pesmimi je zmagala tista, ki je
prejela največ spletnih glasov.
Žirija je izbrala naslednjih pet nominiranih pesmi za malo
Veroniko 2019 (pesmi so navedene po vrstnem redu prejema
pesmi):
- Resnica ali izziv, Mia Valenčič, Gimnazija Ilirska Bistrica,
ŠC Postojna, mentorica Mateja Rebec Hreščak, prof.
- Rdeč kuli, Kaja Magovec, Gimnazija Kranj
- Plesniva jagodna marmelada, Laura Papler Slana, Ekonomska
gimnazija in srednja šola Radovljica, Lidija Brezavšček
- Razumeti, Matija Petrovič, Gimnazija Bežigrad,
mentorica Marjana Ivančič
- Izreči, Tina Šajn, Gimnazija Vič, mentorica Marjetka Krapež
Avtorica zmagovalne pesmi oziroma lavreatinja
male Veronike 2019 je

A Ervin Fritz je tudi pesnik, ki hodi lahkih nog naokrog. Nagajivo, zbadljivo in puščičasto zna razgrajati po umetniški sceni,
sproščeno in drzno verzificira radožive izzive v življenju, a nikoli
ne popusti v svoji pokončni drži, ko razkriva sebe in družbo.
Ervin Fritz je prejel Veronikino nagrado za najboljšo pesniško
zbirko leta, za Ogrlico iz rad, leta 2006.
Knjigo Velika radost, zbirko vseh zbirk, naj spremlja tale misel Petra Kolška: »Ko bo to poezijo – in ta čas je morda že prišel – mogoče
ugledati zgolj znotraj kategorij rad živim; napravim ti ogrlico iz rad:
sem, bivam, živim!; slastno trpeti to bivanje … bo spregovorila znova
in novim ljudem. Pod široko streho imeti rad je namreč doma poezija, ki se je namenila hvaliti življenje in okruške sveta, ki so mu dani.
Ki se bo izmikala minevanju in je bo večji del trajalo tudi tja čez ...«
Ervin Fritz prejme zlatnik poezije 2019 za življenjski pesniški opus,
za razigranost pesniškega jezika in za prispevek slovenski literaturi
in umetnosti.
Sponzorja zlatnika poezije: Zlatarna Celje in Pocinkovalnica d.o.o.

Mia Valenčič,
Gimnazija Ilirska Bistrica, Šolski center
Postojna, mentorica profesorica Mateja
Rebec Hreščak, za pesem Resnica ali izziv
foto osebni arhiv

Z natečajem želimo mlade spodbuditi k pesniškemu izražanju,
k razmišljanju o besedi in pomenu besede v njihovi generaciji
ter jim ponuditi prostor za promocijo njihovega pesniškega
ustvarjanja.
Sponzor male Veronike 2019: Weishaupt

