Print-Beiträge
Datum

Headline

Publikationsinformation

16.11.2017
20.11.2017

Wann zerplatzen die Kulissen?
Krank vor Angst

22.11.2017

Kaj storiti, kto tolerantnost tolerira netolerantnost?

FAZ, 16.11.2017/S.R3
Süddeutsche Zeitung,
20.11.2017/S.14
Delo, 22.11.2017/S.17

Online-Beiträge
Datum

Headline

Quelle

27.06.2017

boersenblatt.net

16.11.2017

9. Europäische Literaturtage. Angst als prägende
Grundstimmung
Literaturhaus Europa lädt zu den 9. Europäischen
Literaturgaten ein
Begegnungen mit Literatur. Begegnungen in
Wachau.
Literaturhaus Europa lädt zu den 9. Europäischen
Literaturgaten ein
Elif Shafak erhält Ehrenpreis des Österreichischen
Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln
Autoren an der Donau

16.11.2017

Eröffnung der 9. Europäischen Literaturtage

buchmarkt.de

17.11.2017

swedenabroad.com

28.11.2017

Europäische Literaturtage - Als unsere Gegenwart
begann
Digitális emigránsok, szevasztok!

03.12.2017

Krank vor Angst in jedem Sinne

piqd.de

07.12.2017

Fear Everywhere: European Literature Days,
Spitz/Krems Austria, 16–19 November 2017

asymptotejournal.com

27.06.2017
27.06.2017
28.06.2017
19.10.2017

buchmarkt.de
indie-publishing.de
buchreport.de
buchmarkt.de
boersenblatt.net

litera.hu

Hörfunk-Beiträge
Datum

Thema

Publikationsinfo

18.11.2017

Gespräch über die Schwerpunkte, Bedeutung und
Gäste des Festivals

19.11.2017

Gespräch über den Schwerpunkt "Angst"

Radio Bremen Zwei,
das Kulturprogramm von Radio
Bremen,
18.11.2017, 16.40
Radio Bremen Zwei,
das Kulturprogramm von Radio
Bremen,
19.11.2017, 9:40

Seite 1 von 1

http://epaper.faz.net/webreader-v3/index.html

16.11.2017

Kultura

sreda, 22. novembra 2017
kultura@delo.si

17

Kaj storiti, ko tolerantnost tolerira netolerantnost?
Evropski dnevi literature Zdajšnja Evropa se sooča s porastom sovražnega govora, ki ga pogosto omogoča načelna in formalna tolerantnost
Organizatorji Evropskih dnevov
literature v Spitzu na Donavi,
ki vsako leto za tri dni priteg
nejo številne ugledne evropske
pisatelje v Spitz na Donavi, so
za letošnji uvodni akord izbra
li pesimistično temo o mavrici
strahu, ki da hromi Evropo.
Igor Bratož
Za zvezdni začetek festivala, ki vsako leto poteka v renesančnem gradu v Spitzu na Donavi, blizu Kremsa
in Melka, je prejšnji četrtek zvečer
poskrbel avstrijski pisatelj Robert
Menasse, ki je nastopil v minoritski
cerkvi v Kremsu in se v pogovoru z
zgodovinarjem Philippom Blomom
posvetil vprašanju, kako podnebne
spremembe vplivajo na Evropo. Nastopajoča sta vzela za izhodišče Blomovo knjigo Svet s tečajev o mali ledeni dobi med letoma 1570 in 1700
in njeni povezavi s sedanjostjo. Podnebne spremembe, je zatrdil Blom,
utegnejo prispevati h koncu družbe,
kakršno poznamo, kar je utemeljil s
tem, da je globalna ohladitev za dve
stopinji pred stoletji povzročila marsikaj, od sprememb v kmetijstvu in
vzpona srednjega razreda do merkantilizma. Dve stopinji do revolucije! Kje smo danes? Po Blomu smo
dve stopinji, tokrat v drugo smer, že
presegli, po Menasseju živimo v svetu, ki bo kmalu star. Nič kaj nenavadna tema za Menasseja, zmeraj kritičnega javnega intelektualca, ki ne

skopari z mnenji, tudi in predvsem
neliterarnimi, in letošnjega dobitnika najuglednejše nemške literarne
nagrade Deutscher Buchpreis.
Njegova razmišljanja o evropski
prihodnosti niso od včeraj: pred
petimi leti je v eseju analiziral demokratični deicit sodobne združene Evrope in predlagal nujne
reforme. Še prej se je za štiri mesece preselil v Bruselj, da bi dognal zakulisno življenje evropskih
institucij in o tem napisal roman.
Namesto romana je napisal esej, v
katerem je predstavil tezo, da bo
EU, kakršna je zdaj, nekoč propadla, namesto nje pa bodo slavile ali
nacionalne države ali projekt, ki se
bo dvignil nad te.

Prašič, ki divja po Bruslju
Lani je razburil z utopičnim projektom oziroma predlogom o Evropi
kot republiki, novi postnacionalni
demokraciji, ki ne bi poznala notranjih meja, s politologinjo Ulrike
Guérot pa sta lani spomladi v nemški izdaji časnika Le Monde diplomatique pozvala k uresničitvi predloga,
da bi beguncem v Evropi namesto
inanciranja njihove integracije raje
dodelili denar in prostor, na katerem bi poustvarili svojo domovino.
Predvidela sta na primer Novi Damask ali Novi Alep sredi Evrope,
pač po vzoru mest, ki so jih nemški
kolonisti v 18. in 19. stoletju ustanovili v Združenih državah Amerike,
kot denimo New Hannover in New
Hamburg.

Robert Menasse Foto Jože Suhadolnik

Sergej Lebedev (levo) in Elisabeth Åsbrink sta v pogovoru, ki ga je moderiral Carl Henrik Fredriksson, spregovorila o strahu. Foto Clemens Schmiedbauer
Da Menassejevo bivanje v Bruslju
in terensko opazovanje tamkajšnjih
institucij ni bilo zaman tudi v literarnem smislu, je pokazal roman
Prestolnica (Die Hauptstadt), za katerega so mu letos namenili nemško
literarno nagrado za najboljšo knjigo leta. Knjiga, katere zgodba se seveda dogaja v Bruslju – v uvodnem
poglavju po bruseljskih avenijah
topota rožnat prašič, o katerem nihče ne ve, od kod se je vzel, zakaj je
tam in kaj hoče – in, kot so zapisali
podeljevalci, »mojstrsko povezuje
eksistenčna vprašanja zasebnega in
političnega«, je ta hip eden najbolj
vročih naslovov v nemščini. Žirija
je o njej zagotovila, da Menasse z
velikim damaturškim zamahom z
lahkoto razkriva najgloblje plasti
evropskega sveta in ponuja ugotovitev, da nam le gospodarstvo ne more
zagotoviti mirne prihodnosti. V romanu Menasse čas, narode in institucije preplete v panoramo sodobne
Evrope, o kateri se zdi, da jo zanima
kriminal, čeprav se posveča ilo-

v tem raje vidim 'magično spravo', trud, da bi spravila vse, kar
se zdi nespravljivo, preteklost in
sedanjost, zahod in vzhod, revne
in bogate, mesto in podeželje, politično in osebno, moške in ženske. Njene besede so močne in
tehtajo toliko kot dejanja. Njihovo
sporočilo je preprosto: Ne smemo ponavljati starih napak, zgodovina nas mora učiti, združeno
moramo delovati zoper rasizem,
cenzuro, mizoginijo, homofobijo,
diktature, fašizem, genocid in holokavst. Svoja stališča zagovarja z
močnimi pozitivnostmi, ljubeznijo, dostojanstvom, človečnostjo,
mirom, svobodo, tolerantnostjo,
demokratičnostjo in enakostjo.«
V slovenščino so prevedeni romani Elif Shafak Čast, Bolšja palača,
Pankrt iz Istanbula in Štirideset
pravil ljubezni.

zofskim vprašanjem in je nenehno
ironična. V slovenščini je dosegljiv
Menassejev roman Izgon iz pekla.

Magična sprava
Druga od zvezdnih gostov 9. Evropskih dnevov literature je bila turška
pisateljica, predavateljica, kolumnistka, angažirana intelektualka
in aktivistka, ki piše v turščini in
angleščini, Elif Shafak. Avstrijsko
združenje knjigotržcev je avtorici – njene knjige so prevedene v
več kot štirideset jezikov – letos
podelilo častno nagrado za tolerantnost v mišljenju in obnašanju.
Britanska publicistka in novinarka
BBC Rosie Goldsmith, ki so ji zaupali slavnostni nagovor ob podelitvi nagrade, je o turški pisateljici
navrgla, da je Elif Shafak predvsem
izjemna ženska, državljanka sveta,
ki vse gradi na ljubezni in tolerantnosti ter stavi na večkulturnost,
različne identitete in večjezičnost.
»Za njeno pisanje so uporabili
oznako 'magična shizofrenija', jaz

Ko se je začela sedanjost
Ena od spremljevalk Evropskih
dnevov literature je po prvih deba-

Podporni ekosistem za inovacije

tah pripomnila, da se je prireditev
začela precej pesimistično, s pogovorom o strahu, ki ga vsak dan
prinašajo vojne, nasilje, vzpon
desnice, kršitve človekovih pravic,
vsakršna netolerantnost. Dodala
je, da se je dolga doba evropskega
miru že zdavnaj končala, čeprav
ni videti, da je vojna tu ali blizu.
Strah pa je. O strahu sta v pogovoru Ko se je začela sedanjost, ki ga
je moderiral dunajski pisatelj in
urednik Carl Henrik Fredriksson,
spregovorila ruski pisatelj Sergej
Lebedev in švedska pisateljica in
publicistka Elisabeth Åsbrink.
Prvi, ki je moral svojo knjigo
Ljudje v avgustu najprej objaviti
v Nemčiji in ji je bilo šele po tem,
ko je postala uspešnica v ZDA,
dovoljeno iziti tudi v ruščini, je
povedal, da prihaja iz dežele, v
kateri je bil pogum ideološka dogma, strah pa je kljub prikrivanju
deloval, skupaj z molčečnostjo se
je zalezel v navade, način življenja,
zavest in jezik.

Z Lebedevom, ki je – kot so zapisali v časniku Frankfurter Allgemeine Zeitung – ugotovil, da v zdajšnjih
ruskih razmerah ne more biti preiskovalni novinar, in je zato postal
pisatelj, se je pogovarjala švedska pisateljica in raziskovalna novinarka
Elisabeth Åsbrink, pred nekaj leti
dobitnica nagrade avgust za švedsko
neleposlovno knjigo leta za delo In
v Dunajskem gozdu drevesa še stojijo,
sicer pa tudi predsednica švedskega
centra Pen.
V svoji raziskavi arheologije oziroma geograije strahu sta gosta
omenila, da se zdajšnja Evropa sooča s porastom sovražnega govora,
ki ga pogosto omogoča načelna in
formalna tolerantnost. S tem sta se
znašla v zagati, ki je zaposlovala že
ilozofa Karla Popperja: Kaj storiti,
ko tolerantnost tolerira netolerantnost? Njun zasilni odgovor je bil,
da bi zakonodaja morala markirati
kolektivno moralo, vedeti bi morali,
kdaj sovražni govor prestopi mejo
dovoljenega in postane kazniv.

v tem, da drama nima posebnih
pretenzij, gre zgolj za neobvezno
konverzacijo, ki morda funkcionira v originalu, na slovenskem odru
pa precej manj oziroma se izteče
zgolj kot anekdotični zbir situacij.
Res pa bi glede na vsebinsko
nezahtevnost teksta bilo treba
vzpostaviti vsaj nekaj režiserjevih
intervencij, da bi uprizoritev presegla monodramsko statičnost. Zasnova besedila je sicer že v osnovi
zamišljena kot izoliran frontalni
nagovor občinstva brez interakcij
med nastopajočimi, vendar bi bilo
mogoče tudi v takšnem kontekstu
ustvariti precej več dinamike in
suspenza – bodisi z bolj vehementnim gestusom, ki bi se odprl v
prostor, bolj premišljeno uporabo
premorov in s tem spreminjanjem
razpoloženjskih amplitud bodisi
z bolj razvidno rabo zvočnega
ozadja. Ali vsaj luči, ki bi bolj
eksplicitno izpostavile aktivno
posameznico, poudarile njihove
značajske črte ter obenem ločenost in povezanost protagonistk.
Režiser Andrej Jus se ni odločil za
nobeno od teh asistenčnih načel
in tako je pravzaprav predstava
izključno v rokah treh igralk, ki
glede na kvaliteto razpoložljivega
teksta in medlost režijskih

prijemov svoje delo opravijo zelo
dobro. Anica Kumer kot Roza je
sicer morda nekoliko preveč karikirano navihana najstarejša članica družine, vendar obenem topla
in humorna, Barbara Medvešček
je že po naravi trpko duhovita in
premore izjemno balansiranje
med rahlo cinično vdanostjo v
usodo in življenjskim vitalizmom,
kar se lepo manifestira tudi v tem
projektu, Liza Marija Grašič pa je
prav tako standardno solidna kot
predstavnica najmlajše generacije
treh žensk, čeprav je domet vseh
treh veliko večji, kot je razvidno iz
te predstave.
Ljubi moj je debitantska drama
Elaine Murphy, kar je več kot
očitno. Uspeh na festivalih Fringe
v Dublinu in Edinburgu je sicer
razveseljiv, vendar seveda fringe
pomeni predvsem 'neobvezno,
neuradno, del nečesa večjega in
bolj ambicioznega', skratka, gre
za svojevrstno of pozicijo. Kot je
razbrati iz intervjuja z avtorico,
je hotela povedati zgodbo s »čim
manj pomanjkljivostmi«, kar ji je
tudi uspelo, vendar to še zdaleč
ni dovolj za preboj. In tudi precej
premalo za uvrstitev na repertoar
institucionalnega gledališča.
Peter Rak

Ocenjujemo

Center za kreativnost Projekt, vreden 11 milijonov evrov, izvaja Muzej za arhitekturo

Projekt bo v naslednjih šestih letih,
se pravi do leta 2022, izvajal Muzej za arhitekturo. Vodja projekta
Anja Zorko nam je povedala, da
je vreden enajst milijonov evrov,
soinancirata pa ga Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (73 odstotkov) in Republika
Slovenija (27 odstotkov). Poteka v
okviru operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt
so začeli pripravljati lani, celoten
postopek od priprave projektne
dokumentacije do podpisa pogodbe z ministrstvom za kulturo je
trajal več kot eno leto. Odločitev
o inančni podpori za prvi del projekta Center za kreativnost je vladna služba za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko izdala konec
maja, gre za 5,63 milijona evrov.
Anja Zorko je povedala, da je
projekt zapisan v različnih dokumentih in razvojnih strategijah Slovenije, na primer v nacionalnem programu za kulturo
2014–2017 in strategiji pametne
specializacije. Uresničuje tudi cilje, zapisane v aktu o ustanovitvi
javnega zavoda MAO, denimo cilj
spodbujanja povezav med gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Znotraj
MAO so vzpostavili poseben oddelek Center za kreativnost, ki
skrbi za izvajanje projekta. Projektno pisarno imajo v Ljubljani
in Mariboru, kohezijska politika
namreč zahteva podporno okolje
za projekt v vzhodni in zahodni
kohezijski regiji. Na projektu je zaposlenih pet oseb, angažirali bodo
tudi zunanje sodelavce.

Foto Uroš Hočevar/SLG Celje

Valentina Plahuta Simčič

okviru t. i. top sector policy vlaga v spletna platforma, promocija in koSlovenski Center za kreativnost ni devet najobetavnejših inovativnih munikacija. Sredstva iz prvega dela
prenos obstoječega modela, temveč sektorjev na Nizozemskem, med operacije, ki že poteka, niso nameso program in aktivnosti zasnovali katerimi so kreativne industrije.
njena subvencijam ali inanciranju
na podlagi domačih in mednarodelovanja organizacij ali posamednih partnerstev ter projektov in Projekti na različnih področjih
znikov. Temu je namenjen drugi
izkušenj, ki jih je MAO pridobil v Center za kreativnost bo spodbujal del operacije – inančne podpore
zadnjih letih, recimo z mednaro- projekte, ki nastajajo na presečiščih CzK v višini 5,29 milijona evrov,
dnim bienalom oblikovanja, potu- umetnosti, kulture, eksperimentov, ki jih bo v obliki javnih razpisov
jočo razstavo Silent Revolutions – trga, podjetništva in gospodarstva. izvajal Slovenski podjetniški sklad
sodobno oblikovanje v
od leta 2018 do 2022.
Sloveniji, platformo FuTa del projekta je še v
Center za kreativnost bo
ture Architecture itd.
pripravi.
V tujini deluje veliko
Center za kreativspodbujal
projekte,
ki
nastajajo
podobnih podpornih
nost se povezuje z drucentrov za inovacije,
gimi projekti na tem
na presečiščih umetnosti,
vendar se od države do
področju. Med drugim
kulture, eksperimentov, trga,
države razlikujejo, je
sodelujejo v evroppovedala Anja Zorko.
skem projektu Chipodjetništva
in
gospodarstva.
»Podporni ekosistemi
mera, s Tehnološkim
za razvoj kreativnega
parkom Ljubljana, prosektorja segajo od namenskih sred- Vključena so različna umetniška jektom FabLAb, MGML, projektom
stev za ustanovitev posamezih kre- področja: arhitektura, oblikovanje, CreHub, Kompetenčnim centrom
ativnih centrov, inančnih spodbud vizualna umetnost, kulturna dedi- za design management. »S projekin inanciranja projektov, cowor- ščina, arhivi in knjižnice, knjige in tom si želimo pokazati, da sta vlagaking prostorov, inkubatorjev, art tisk, kulturna vzgoja, oglaševanje, nje v vzpostavitev ekosistema KKS
centrov, kulturnih centrov, centrov glasba, uprizoritvene umetnosti, in podpora sektorju res potrebna in
za mednarodno povezovanje ali šir- radio in televizija, programska pomembna. Da prinaša sektor pojenje delovanja in podpore obstoje- oprema, igre in video ...
leg mnogih nemerljivih učinkov in
Aktivnosti Centra za kreativnost prelivanj tudi pomemben del družčih organizacij, recimo muzejskih
in kulturnih centrov,« je povedala po besedah Anje Zorko temeljijo benih in ekonomskih inovacij in je
naša sogovornica. Med zanimi- na šestih sklopih – razvoj novih tako ključni element gospodarskevejšimi tujimi zgledi je izpostavila izdelkov in storitev, izobraževanje ga in družbenega napredka,« je ponizozemski model: njihova vlada v in mentorstvo, mreženje, raziskave, vedala vodja Centra za kreativnost.

Zgledi doma in v tujini

Gledališče
Elaine Murphy: Ljubi moj
SLG Celje
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Foto CzK

Industrijski oblikovalci, ki išče
jo partnerje iz gospodarstva,
organizatorji, ki poskušajo po
večati obisk kulturne priredi
tve, arhitekti, ki iščejo partner
je za razvoj pametnih hiš, in
številni drugi ustvarjalni lju
dje si lahko obetajo, da jim bo
v pomoč Center za kreativnost
(CzK), ki pri nas deluje od juli
ja. Njegovo odprtje je pospre
mila konferenca v Muzeju za
arhitekturo.

SLG Celje nadaljuje redno
predstavljanje aktualne tuje
dramatike, kot že nekajkrat doslej
pa tudi tokrat izbor ni optimalen.
Drama Ljubi moj irske avtorice
Elaine Murphy je sicer dovolj kratkočasna in v skladu z anglosaško
tradicijo lep primer analize trdega,
brezkompromisnega realizma
življenja običajnega slehernika,
vendar kljub temu ne funkcionira.
Vzroka sta dva: majhne, a očitno
nepremostljive, razlike med irsko
in slovensko »stvarnostjo« ter
nedomišljena režija.
Kar zadeva prvega, je pravzaprav
težko določiti okvire problema.
Prevajalka Tina Mahkota je zelo
dobro opravila svoje delo, in to
ne samo kar zadeva prevod, saj
je tekst ustrezno podomačila in
prilagodila, tudi zgode in nezgode
žensk treh generacij so univerzalne in nič kaj lokalno speciične,
vendar je celovito identiikacijo
s tekstom kljub temu težko
vzpostaviti. Morda je glavni vzrok
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