Celje, 2. julij 2012

Informacija za medije
Znane nominacije za Veronikino nagrado

Žirija za podelitev Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji, v žiriji so Milan
Vincetič, dr. Alenka Jovanovski in Gregor Podlogar, je med nekaj več kot 200 pesniškimi zbirkami
nominirala pet knjig poezije: Primoža Čučnika Mikado (založba Beletrina), Miklavža Komelja Roke v dežju
(LUD Literatura), Taje Kramberger Z roba klifa (Center za slovensko književnost) in Tomislava Vrečarja Ime
mi je Veronika (Založba Pivec). Med izbranimi je samo eno novo ime, ki doslej še ni bilo blizu Veronikine
nagrade. Taja Kramberger si je nagrado delila s Tonetom Pavčkom leta 2007, Miklavž Komelj pa je bil
Veronikin nagrajenec leta 2002 in nato še enkrat nominiran. Rekorder pri nominacijah je Peter Semolič,
saj so ga doslej v najožji izbor žirije uvrstile že sedmič, prvič leta 2002.
Taja Kramberger v najnovejši, obsežni pesniški zbirki Z roba klifa z izrazito avtobiografsko noto, saj
poetizira tudi »odstranitev z delovnega mesta« na Fakulteti za humanistične študije v Kopru in odločitev
na sodišču, ki je razsodilo v njen prid. V zadnji pesmi v zbirki med drugim napiše:
Ljubim poezijo.
Toda pravi mi:
naj ta pesem umre, če to pomeni,
da bodo ljudje živeli bolje,
da bo družba bolj pravična
in bodo mračnjaki vseh vrst
res odgovarjali za svoja dejanja.
Pesem je le podana roka.
Taja Kramberger je doslej izdala devet knjig poezije, šest v slovenščini, za zbirko Vsakdanji pogovori je
prejela Veronikino nagrado.
Zbirka Roke v dežju je sedma pesniška zbirka Miklavža Komelja. V eni izmed pesmi v knjigi se vprašuje:
Poezija:
edini
način
govorjenja
besed
brez
vsakih
skritih
pomenov?
Naslovi nekaterih pesmi v zbirki Roke v dežju: Pesem Leninovega brata, Roka, ki je znala samo ubiti,
Kakšna bližina med vrhom in prepadom, Igor Zabel, Grob Zdenke Kidrič – Marjete, Srp in kladivo Tine
Modotti, In če je bilo vzpenjanje – padanje… Miklavž Komelj je prejel Veronikino nagrado za zbirko Rosa
leta 2002, med nominiranci pa je bil tudi za zbirko Hipodrom.

Peter Semolič je s pesniško knjigo Noč sredi dneva letos sedmič nominiran za Veronikino nagrado. Prvič je
bil v ožjem izboru že z zbirko Vprašanja poti (2002). Tokrat na začetku knjige, v pesniškem proznem jeziku
pripoveduje: Dve leti sem preživel zavit v molk, zdaj pa, saj veš – sem jaz človek, ki sanja metulja, ali sem
metulj, ki sanja človeka? Poskušam najti razloge za svoje molčanje… Jure Jakob na zavihku knjige zapiše:
Peter Semolič tudi v zadnji zbirki vprašanja, zabeleženega v verzih iz Barjanskih ognjev, ne zastavlja nič
manj usodno, kot je to v svojem obsežnem pesniškem opusu počel doslej. Pa čeprav bi se komu utegnilo
zdeti, da vpričo humorja, (samo) ironije in ciničnih zbodljajev, s katerimi je Noč sredi dneva do kosti
prežeta, govorjenje o usodnih rečeh tem pesmim ne prihaja ravno naproti…
Mikado je sedma samostojna pesniška zbirka Primoža Čučnika, med nominiranci pa je pesnik zdaj tretjič.
Tokratna pesniška zbirka, kot je zapisano na zavihku knjige, se od bližnjih predhodnic razlikuje po čistosti
stavka, neelegičnem tonu, direktni vključitvi v večnih pesniških vrednot in razmerij čustvo/um, fizika/
metafizika, končno/neskončno ali prosti/vezani verz, ritem/poliritem, rima/aliteracija…
Peti nominiranec za Veronikino nagrado je Tomislav Vrečar z zbirko Ime mi je Veronika. Za seboj ima
doslej pet pesniških zbirk, tokrat pa v pesmih tematizira mladost oziroma poslavljanje od mladosti.
Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji bodo podelili na Starem gradu v Celju 28.
avgusta. Avtorica projekta in organizatorica nagrade je Fit media, nagrado pa podeljuje Mestna občina
Celje od leta 1997. Doslej so Veronikino nagrado prejeli: Iztok Osojnik, Aleš Šteger, Josip Osti, Ciril Zlobec
in Marjan Strojan, Milan Jesih, Miklavž Komelj, Milan Dekleva (2003 in 2008), Erika Vouk, Ivo Svetina,
Ervin Fritz, Taja Kramberger in Tone Pavček, Jože Snoj, Andrej medved ter Barbara Korun.
Poleg Mestne občine Celje sta podelitev Veronikine nagrade 2012 podprla še RIKO d.o.o. in Javna agencija
za knjigo RS. Ob lanski 15-letnici nagrade je Fit media izdala reprezentančno antologijo Pesmi Parnasa z
izborom poezije vseh lavreatov in lavreatinj, njihovimi avtobiografskimi zapisi in razmišljanji o poeziji v
današnjem času.
Za več informacij: www.veronikini-veceri.si, www.fitmedia.si.
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