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Vsi dogodki festivala so 
brezplačni, izjema je le 
sklop Filmska Fabula.

Brezplačne vstopnice je mogoče 
prevzeti v informacijskem središču 
Cankarjevega doma v pasaži Maxija.
Osrednji festivalski dogodki 
bodo tolmačeni v slovenski jezik, 
ob prevzemu slušalk je treba 
predložiti osebni dokument.

Ker so dogodki hitro razprodani, 
vam svetujemo, da karte dvignete 
nekaj dni pred dogodkom. Če se 
dogodka ne boste mogli udeležiti, 
vljudno prosimo, da vstopnice 
vrnete na blagajno Cankarjevega 
doma ali jo o tem vsaj obvestite. 
Na ta način boste ogled dogodka 
omogočili komu drugemu.

Tudi če so dogodki razprodani, 
se tik pred začetkom lahko najde 
še nekaj kart ali praznih sedežev, 
zato ne obupajte prehitro!

Vse festivalske knjige, ki so 
izšle pri založbi Beletrina, so na 
voljo po ceni 10 ali 15 evrov.

Fabula in English — > page 30  
or visit www.festival-fabula.org 
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»Ta čudovita knjiga bralca seznani z več kot 
le enim Borgesovim čarobnim svetom.« 
– Mahmud Darviš

Buenos Aires, 1964. Slepi pisatelj v svojih 
šestdesetih se v knjigarni zbliža s šestnajstletnikom 
in mu ponudi delo: posodi naj mu oči, postane 
njegov bralec. Šestdesetletni pisatelj je bil Jorge 
Luis Borges, eno najpomembnejših imen v 
zgodovini svetovne književnosti, mladi bralec 
pa je Alberto Manguel, ki je pozneje postal 
mednarodno priznani pisatelj in bibliofil.
Manguelovo delo so spomini, pomešani z biografijo 
in vrhunsko esejistiko; ganljiv portret človeka, genija.
Knjiga je leta 2003 prejela nagrado Prix 
du livre en Poitou-Charentes.

Alberto Manguel (1948): argentinsko-kanadski 
antologist, prevajalec, esejist in pisatelj. Svetovno 
slavo so mu prinesla njegova dela Zgodovina branja 
(prevod Nada Grošelj, Cankarjeva založba 2012), 
Knjižnica ponoči (prevod Nada Grošelj, Cankarjeva 
založba 2011) in pa The Dictionary of Imaginary 
Places (ni prevedena v slovenščino). Leta 2015 je 
postal direktor argentinske nacionalne knjižnice, ene 
najpomembnejših kulturnih institucij na svetu, kjer 
je zasedel strukturno mesto Jorga Luisa Borgesa. 

Knjigo je prevedla Janina Kos.

Alberto Manguel bo 
v Cankarjevem domu 
nastopil v sredo, 
27. februarja, ob 20.00.

Alberto Manguel
Z BORGESOM
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»V delu Tatjane Tolstoj je mogoče najti odmeve njenega 
daljnega starega strica, Leva Tolstoja – ljubezen 
do narave, psihološke uvide, pozornost za detajle 
vsakdanjega življenja. A njene pretresljive zgodbe še 
bolj spominjajo na Čehova, ki notranja življenja in 
neizpolnjene sanje izriše s sočutjem in uvidom.« 
– The New York Times

Zbirka esejev Tatjane Tolstoj je prvi slovenski 
izbor ene najboljših esejistk našega časa. V njej 
je zbranih enajst esejev, ki so nastali v zadnjih 
tridesetih letih, od osemdesetih let in vse do 
danes. Med njimi vsak na svoj način tematizira 
rusko resničnost – od politike do vsakdanjega 
življenja; dotikajo pa se tudi občutka tujosti, 
drugačnosti – in iskanja lepote v njem. 

Tatjana Tolstoj (1951) je ruska pisateljica, 
esejistka in javna intelektualka. Dvanajst let 
je na ruski nacionalni televiziji vodila kultno 
pogovorno oddajo o kulturi in politiki, Šola 
obrekovanja. V osemdesetih in devetdesetih letih 
je živela v ZDA, kjer je poučevala na različnih 
univerzah. Še danes je povezana z ameriškim 
intelektualnim prostorom, redno piše za The 
New Yorker in The New York Review of Books.

Knjigo je prevedla Urša Zabukovec.

Tatjana Tolstoj bo v 
Cankarjevem domu 
nastopila v petek,  
1. marca, ob 20.00.

Tatjana Tolstoj
TUJA LEPOTA
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»Ingo Schulze je izjemni pripovedovalec nove, 
združene Nemčije.« – Günter Grass

Zbirka 33 trenutkov sreče je postavljena v St. 
Peterburg, Piter, mitizirano mesto ob Nevi, ki 
je zaznamovalo številne umetnike, pesnike, 
pisatelje, glasbenike, genije – in oni so zaznamovali 
njega. V mesto, kjer iz vsakega kanala naplavlja 
zgodovino. Ingo Schulze v svojem kultnem 
proznem prvencu popisuje peterburško življenje 
v času tranzicije, ko je Rusija prehajala iz enega 
sveta v drugega, po obeh svetovih pa so vznikale 
tisočere usode iskalk in iskalcev sreče.

Ingo Schulze (1962) je eden najbolj znanih 
sodobnih nemških pisateljev in kronist nemške 
združitve. Kot nekdanji vzhodni Nemec je bil 
kritičen do oblasti; kar ostaja kljub menjavi oblasti 
in spremembi načina življenja še danes. Doslej 
sta v slovenščini izšli njegovi deli Adam in Evelyn 
(prevod Mojca Kranjc, Beletrina 2011) ter Mobi 
(prevod Mojca Kranjc, Beletrina 2009). Dela Inga 
Schulzeja so prevedena v številne jezike, prejel je 
več nagrad in štipendij ter je član najpomembnejših 
nemških akademij in stanovskih združenj.

Knjigo je prevedla Mojca Kranjc.

Ingo Schulze bo v 
Cankarjevem domu 
nastopil v ponedeljek, 
4. marca, ob 20.00.

Ingo Schulze
33 TRENUTKOV SREČE
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»To je temeljito in očarljivo delo, ki združuje črno 
komedijo in politično katastrofo.«  
– The Guardian

Dnevni red v središče postavlja Hitlerjev vzpon na 
oblast, predvsem njegove prve zunanjepolitične 
poteze, med katere sodi priključitev Avstrije 
(anšlus). Roman se odpre s kultnim popisom 
sestanka najpomembnejših nemških industrialcev 
in gospodarstvenikov, ki so se pripravljeni 
podrediti velikemu vodji ter mu nameniti 
velikodušne donacije za uničenje sveta. Dnevni 
red je destilat zgodovinske drame, ki jo je mogoče 
zreducirati na sprego politike in kapitala, ki je 
v kombinaciji nemške industrije in nacizma 
postala smrtonosna. Mojstrsko izpisana politična 
miniatura je leta 2017 prejela najpomembnejšo 
francosko literarno nagrado, Goncourta.

Éric Vuillard (1968) je francoski režiser in avtor.  
Do leta 2017, ko je prejel Goncourtovo nagrado, je bil 
znan predvsem kot avtor izjemnih pol-leposlovnih 
del, za katera je dobil več pomembnih francoskih in 
mednarodnih priznanj (Franz Hessel, Prix Litteraire 
Valery Larbaud, Jopseh Kessel). Z Dnevnim redom 
je zaživela njegova resnična pisateljska slava.

Knjigo je prevedel Jaroslav Skrušny.

Éric Vuillard bo v 
Cankarjevem domu 
nastopil v sredo,  
6. marca, ob 20.00.

Éric Vuillard
DNEVNI RED
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»Obris je neverjeten uspeh. Med drugim mu z 
neposrednostjo in globino uspe na papir spraviti 
človeško raznolikost, pri tem pa vzdržuje elementarni 
užitek, zaradi katerega se delo bere, kot bi bilo triler. 
Spektakularni dosežek. « – The Guardian

Obris je prvi del kultne trilogije Rachel Cusk, ki se 
je leta 2018 zaključil z romanom Kudos. S trilogijo 
se je Rachel Cusk prebila med sodobne klasikinje 
ter premaknila naše razumevanje literarne naracije. 
V središču romana je Faye, ki skozi zgodbe drugih 
izrisuje lastni portret, sliko ženske, ki se sooča 
z bremeni življenja: ločitvijo, družino, kariero, 
travmami, pričakovanji, negotovostjo in vsem 
drugim, kar je nemogoče upovedati, a nujno živeti.

Rachel Cusk  je kanadsko-britanska pisateljica. 
Njen prvi roman je izšel leta 1993, poleg literarne 
slave pa so veliko zanimanja zbudili tudi njeni 
eseji, predvsem A Life’s Work: On Becoming a 
Mother (2001) in Aftermath: On Marriage and 
Separation (2012). Leta 2014 je izšel prvi del trilogije 
romanov, ki nosi krovni naslov Obris – s katerim 
je dobila mednarodno pisateljsko slavo. Velja za 
eno najpomembnejših sodobnih pisateljic.

Knjigo je prevedel Jernej Županič.

Rachel Cusk bo v 
Cankarjevem domu 
nastopila v soboto, 
 9. marca, ob 20.00.

Rachel Cusk
OBRIS



F O K U S :  
Z I D O V I  
M E D  N A M I

Fokus Fabule 2019 je povezan z zidovi; na prvi pogled s padcem 
berlinskega zidu, ki je pred tremi desetletji postal zgodovina, 
a hkrati tudi s številnimi drugimi: zidovi med resničnostjo in 
fikcijo, preteklostjo in sedanjostjo, zidovi med kulturami, med 
čustvi ljudi, ki se le s težavo sporazumevajo … in nenazadnje tudi 
s pravimi zidovi, opečnatimi in betonskimi, ki zaznamujejo našo 
arhitekturno krajino.

Poleg osrednjih gostij in gostov ter njihovih knjig bodo zidovi 
glavna tema teoretskega dela festivala, Fabule pred Fabulo, 
kjer bo mednarodno priznana sociologinja Eva Illouz govorila 
o čustvenem kapitalizmu ter o tem, zakaj ljubezen boli. Otroški 
program v Vodnikovi domačiji bo zidove predstavil skozi 
legendarni mladinski roman Ronja, razbojniška hči Astrid 
Lindgren, organizirali pa bomo tudi posebno mednarodno 
konferenco o padcu berlinskega zidu in njegovih posledicah. 
Uredništvo revije Outsider bo iskalo zidove novega NUKa in se 
spraševalo, kako to, da jih ni mogoče najti. Zidovi bodo tudi na 
filmskem platnu; v sklopu Filmske Fabule bomo prikazali tri 
vrhunske evropske filme, ki tematizirajo usodnost zidov. Zidove 
postavlja tudi politika: grški pisatelj Makis Citas bo spregovoril o 
svojem nagrajenem romanu Bog mi je priča ter o grški stvarnosti, 
ki se je morda umaknila z naslovnic časopisov, a to ne pomeni, 
da je nehala obstajati. Skozi miniaturno kratko prozo madžarske 
pisateljice Edine Szvoren pa se bomo za osmi marec približali 
zidovom, preko katerih plezamo v vsakdanjem življenju. Fiston 
Mwanza Mujila, katerega roman Tramvaj 83 (Modrijan 2018) je 
bil nominiran za nagrado man booker, pa bo na odru predstavil 
svojo močno poetiko, v kateri se humor in apatija prepletata z 
družbeno kritiko.

Literature sveta Fabula 27. 2.–9. 3. 2018 14—15
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Četrtek, 21. februar
12.00 Hotel Vander

Tiskovna konferenca in 
novinarski brunch
ob predstavitvi festivala, gostov in festivalskih 
knjig, ki bodo tega dne tudi prvič na voljo.

Torek, 26. februar 
17.00 Vegova ulica

Odprtje ulične galerije
V sodelovanju s TamTam. Več informacij 
o dogodku na spletni strani festivala.

Sreda, 27. februar 
20.00 Cankarjev dom

FA B U L A  P R E D  FA B U L O

Alberto Manguel:  
Resnica fikcije
Več o avtorju na strani 4�5.

Povezuje: dr. Tina Košir

Četrtek, 28. februar
20.00 Cankarjev dom

FA B U L A  P R E D  FA B U L O

Eva Illouz:  
Ljubezen in kapitalizem
Eva Illouz (1961): profesorica sociologije na Hebrejski 
univerzi v Jeruzalemu in gostujoča predavateljica 
na številnih uglednih univerzah po svetu; trenutno 
na Princtonu v ZDA. Izdala je več odmevnih knjig, 
med drugim Consuming the Romantic Utopia 
(1997), Oprah Winfrey and the Glamour of Misery 
(2003), Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, 
and the Culture of Self-Help (2008), Why Love Hurts 
(2012) in Hard Core Romance: 50 Shades of Grey, 
Bestsellers and Society (2014). Kot sociologinja 
se ukvarja predvsem z odnosi, ljubeznijo, v času 
kapitalizma in postkapitalizma in v okviru fokusa 
Zidovi med nami bo spregovorila o preprekah, s 
katerimi čas, v katerem živimo, posega v intimne 
odnose. V slovenščini je doslej izšel prevod njenega 
dela Hladne intimnosti (Založba Krtina, prevod 
Kostja Žižek, spremna beseda Slavoj Žižek, 2010)

Povezuje: Nika Vistoropski



Pr
og

ra
m

Literature sveta Fabula 27. 2.–9. 3. 2019  18—19

Tramvaj 83 je zbudil veliko pozornost in prejel 
vrsto literarnih nagrad – v Kamerunu (Velika 
nagrada literarnih združenj 2015), Nigeriji (nagrada 
Etisalat 2015), Franciji (nagrada za frankofonski 
literarni prvenec 2016), Nemčiji (mednarodna 
literarna nagrada berlinske Hiše kultur sveta 2017) 
in Avstriji (Roseggerjeva nagrada 2018). Leta 2016 
je bil nominiran tudi za nagrado man booker.

Povezuje: Aleksandra Gačič
Interpretacija: Benjamin Krnetić

Nastopu sledi koncert zasedbe 
Smrt boga in otrok.

Pogovor bo potekal v angleščini.

Nedelja, 3. marec
11.00 Vodnikova domačija Šiška

B R A L N A  I N T E R P R E TA C I J A 

Nedelce: Ronja, 
razbojniška hči
Priljubljeni mladinski roman Astrid Lindgren 
pripoveduje o odraščajoči razbojniški deklici 
Ronji, ki se sredi čudovite in nevarne gozdnate 
pokrajine spoprijatelji z vrstnikom Birkom iz 
sovražne razbojniške tolpe. Delček te zgodbe o 
svobodi, strpnosti in močni ljubezni prinašamo 
v ravno prav zatemnjeno in ob tej priložnosti še 
posebej udobno podstreho Vodnikove domačije.

Odlomke interpretirata:  
Katja Preša in Andrej Murenc.

Po dogodku sledi Filozofija za otroke 
pod mentorstvom filozofa Janeza 
Ciperleta, ki bo izhodišča za tokratni 
pogovor poiskal v slišanem besedilu.

Produkcija: Vodnikova domačija  

Petek, 1. marec 
20.00 Cankarjev dom

O T VO R I T E V  F E S T I VA L A

Tatjana Tolstoj
Več o avtorici na strani 6�7.

Povezuje: dr. Andrej Stopar

Sobota, 2. marec 
20.00 Vodnikova domačija Šiška

P O G O VO R ,  B R A N J E  I N  K O N C E R T 

Fiston Mwanza Mujila x 
Smrt boga in otrok
Ob izidu enega bolj prelomnih romanov zadnjih 
let, Tramvaj 83 (prevod Katja Zakrajšek, Modrijan 
2018), bomo v Ljubljani gostili Fistona Mwanzo 
Mujilo, ki živi na dveh celinah in v več jezikih: 
prihaja iz Demokratične republike Kongo in živi v 
Avstriji, kjer na graški univerzi poučuje književnost. 
Piše in nastopa v francoščini. Tramvaj 83 je 
eksperimentalni roman, zgrajen iz ponavljanj in 
variacij, ki se poigrava z literarnimi, zgodovinskimi 
in kulturnimi aluzijami ter klišeji o Afriki.  Vse 
poti vodijo v Tramvaj 83, tamkajšnja množica pa 
postane kolektiven protagonist, ki bolj ali manj 
razglašeno komentira dogajanje, vse od dejanj 
Generala oporečnika pa do prizadevanj pisatelja 
Luciena, da bi napisal literarno delo, v katerem 
bi zajel nekaj bistvenega o afriški zgodovini in 
sodobnosti. Vse to na ozadju hrušča vlakov, ki 
ropotajo po stari kolonialni železnici in      tovorijo 
robo za dobičkarje z vseh vetrov zemeljske oble. 
Kako naj literatura sploh premišljuje družbeno 
stvarnost, v kateri se zdi literatura odveč?



Literature sveta Fabula 27. 2.–9. 3. 2019

19.00 Cankarjev dom

F I L M S K A  FA B U L A 

Tranzit
(Transit, Christian Petzold, 
Nemčija, Francija 2018)

Z epskim pridihom obarvana zgodba o tihem upanju, 
zatajevanih čustvih in usodnih srečanjih, ki jih ob 
nemški invaziji Francije sproži prihod skrivnostnega 
mladeniča v Marseille, je vizualno posodobljena 
in družbeno aktualizirana priredba kultnega 
romana nemške pisateljice Anne Seghers, ki ga 
Petzold mojstrsko premeša z elementi Casablance. 
Koliko življenj lahko zaznamuje ena meja, en zid?

Film je bil uvrščen v tekmovalni 
program Berlinala 2018.

Ponedeljek, 4. marec
20.00 Cankarjev dom

Literarni dialogi: 
Ingo Schulze
Več o avtorju na strani 8�9.

Povezuje: dr. Polona Balantič

Dogodek v koprodukciji z Goethe 
Institutom (Literarni dialogi).

Ponedeljek, 4. marec
20.00 Cankarjev dom

Literarni dialogi: 
Ingo Schulze
Več o avtorju na strani 8�9.

Povezuje: dr. Polona Balantič

Dogodek v koprodukciji z Goethe 
Institutom (Literarni dialogi).

 20—21

Torek, 5. marec
17.00 Muzej novejše zgodovine Slovenije

Zidovi Evrope, meje 
med nami: Berlin, 
trideset let pozneje
Trideset let po padcu berlinskega zidu procesi 
demokratizacije in združevanja Evrope niso povsem 
uresničili svojih ciljev. Čeprav smo spremljali 
preobrazbo Evrope, odpiranje meja in priključitve 
novih držav EU, so hkrati nastajale nove meje 
in »zidovi«, ki prostor tako fizično kot ideološko 
zapirajo. Tri evropska mesta – Berlin, (Nova) Gorica 
in Sarajevo imajo skupno izkušnjo mejnosti/zidov. 
Berlin, po vojni fizično razdeljeno mesto, nudi 
primere dobre prakse konstruktivnega ukvarjanja 
z razumevanjem preteklosti in preseganjem 
aktualnih miselnih ovir. Little Berlin ali naš mali 
Berlin je dolgo označeval goriški prostor, meja 
med Jugoslavijo in Italijo iz leta 1947 pa je postala 
ponovno aktualna v letu 2004, ko se je Slovenija 
priključevala EU. V Sarajevu so leta 1995 izrisali 
nevidne meje, ki so se ohranjale do danes in so v 
prostor prinesle nove oblike razumevanja države 
ter konceptov svobode, identitete in demokracije. 
Okrogla miza bo pogovor o tem, kako se je Berlin 
spremenil v tem času, kako sta vzpostavitev zidu 
in njegov padec zaznamovala prebivalce ter kako 
se danes s to dediščino soočajo. Kaj pomeni živeti 
v Berlinu danes, še vedno obstajata vzhodni in 
zahodni Berlin, na čem mesto gradi svojo identiteto?
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Sodelujejo:

DR. A XEL K LAUSMEIER je študiral 
umetnostno zgodovino, srednjeveško in 
sodobno zgodovino v Bochumu, Münchnu 
in Berlinu. Od leta 2009 je direktor Berlin 
Wall Memorial, osrednjega spominskega 
središča v spomin na razdvojeno Nemčijo. 

DR. NICOLAS MOLL je doktoriral iz sodobne 
zgodovine. Delal je kot predavatelj in koordinator 
na Inštitutu za politične študije v Parizu, vodja 
oddelkov na Francosko-nemški pisarni za 
mlade (FGYO) v Berlinu. Leta 2007 se je preselil 
v Sarajevo, kjer je bil namestnik direktorja 
Francoskega kulturnega centra André Malraux 
in vodja bosansko-hercegovskega EUNIC-a. 

INGO SCHULZE je eden najvidnejših 
sodobnih nemških pisateljev, ki so na prizorišče 
stopili v času padca berlisnkega zidu. Tedaj 
je živel v vzhodnem Berlinu, danes pa je 
še vedno v Berlinu, le da na Zahodu. 

DR. K A JA ŠIROK je direktorica Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije, zgodovinarka, raziskovalka, 
prevajalka in lastnica naziva vitez reda italijanske 
zvezde, ki ga je prejela za angažiranost na področju 
medkulturnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Povezuje: Ervin Hladnik Milharčič 
 
Dogodek z naslovom Izza zidov v podobni 
zasedbi se bo odvil tudi v Novi Gorici, 
in sicer v sredo, 6. marca, ob 17.00 v 
veliki sejni dvorani MO Nova Gorica.

20.00 Cankarjev dom

F I L M S K A  FA B U L A 

Adam in Evelyn
(Adam und Evelyn, r. Andreas 
Goldstein,  Nemčija 2018)

Vzhodna Nemčija, poletje 1989. Adam je krojač 
in Evelyn natakarica. Med načrtovanjem 
skupnih počitnic Evelyn ugotovi, da jo Adam 
vara ter se odloči, da bo na počitnice odšla 
sama. Ljubezenska zgodba se odvija na kulisi 
čudovitega poletja na severu. Hkrati z osebnim 
spremljamo tudi politično nekega časa. 

Lep, pretresljiv in duhovit film je bil 
posnet po izjemno priljubljenem romanu 
Inga Schulzeja in premierno prikazan 
na beneškem filmskem festivalu. 

Sreda, 6. marec 
20.00 Cankarjev dom

Éric Vuillard
Več o avtorju na strani 10�11.

Povezuje: Agata Tomažič
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Četrtek, 7. marec 
18.00 Predstavništvo Evropske  
komisije v Sloveniji, Hiša EU  

Makis Citas in Boštjan 
Videmšek
Makis Citas je grški pisatelj, novinar in urednik, 
ki je leta 2014 prejel nagrado Evropske unije 
za književnost (EUPL). Roman Bog mi je priča 
(prevod Lara Unuk) je duhovit in hkrati pretresljiv 
portret sodobne grške družbe, upovedan skozi oči 
brezposelnega moškega srednjih let, ki je po eni 
strani obstranec, po drugi strani pa vsakdo od nas. 
O tem, kakšna je grška družba danes, o vlogi 
obstrancev, literature in politike, se bosta 
pogovarjala pisatelj Makis Citas in novinar 
ter dopisnik s kriznih žarišč, ki od blizu 
pozna tudi Grčijo, Boštjan Videmšek.

19.00 Narodna in univerzitetna  
knjižnica, Velika čitalnica

OUTSIDER:  
Kje so zidovi NUK 2?
Leta 1941 je bila po Plečnikovem načrtu zgrajena 
palača Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani 
kot takrat najsodobnejša in samozavestna ustanova 
narodne samobitnosti. Za danes mednarodno znano 
stavbo so se proti odporu oblasti več kot desetletje 
združeni borili študentke in študenti, profesorji, 
slovenski politiki in celotna slovenska javnost. 
Danes imamo svojo državo. Makroekonomski 
kazalniki kažejo, da smo uspešno prebrodili 
gospodarsko krizo. Gospodarsko nam še nikoli 
ni šlo bolje. Čas je, da razvoj nadgradimo z 
gradnjo prostorov kulture, vizije in dialoga. 
Sedanja stavba NUK ne zmore več dohitevati vedno 
novih potreb in izzivov sodobnega časa. Potreba 
po širitvi programa in prostorskih kapacitet NUKa 
se je pojavila že leta 1987, ko je bil sprejet zakon o 
gradnji NUK II. Dve leti pozneje 1989 je bil razpisan 
prvi natečaj za NUK II. Leta 2008 so se pričele 
priprave na gradnjo. Projekt je bil prekinjen in 
2012 ter izveden nov natečaj. Izbran je bil projekt 
biroja Bevk Perović. Od takrat projekt spet stoji. 
Na mestu, kjer bi morala stati stavba NUK 2, 
sodobna dopolnitev starega in častitljivega simbola 
znanja, dialoga in zrelosti, že skoraj desetletje 
stoji parkirišče. Namesto presežka ustvarjalnosti 
je tam najmanj od vseh možnosti, ki bi lahko bile 
realizirane. Vlada RS gradi mnoge zidove, ne gradi 
pa tistih, ki bi jih morala.  
Zakaj v Sloveniji državni projekti ne dočakajo 
realizacije? Kako to, da zmoremo izpeljati in 
z javnim denarjem plačati natečaj, pridobiti 
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vrhunsko arhitekturno rešitev, potem pa 
se ustavi? Kaj je treba spremeniti, da bomo 
sposobni izvajanja akcij, gradnje objektov, 
uresničevanja vizij, gradnje pravih zidov?

Debatirajo:

mag. DEJAN PR EŠIČEK, minister za kulturo;

dr. JER NEJ PIK ALO, minister za visoko 
šolstvo, znanost in šport;

dr. OTO LUTHAR, direktor ZRC SAZU;

M ARTINA ROZM AN SALOBIR,  
ravnateljica NUK;

MILOŠ KOSEC, arhitekt (Outsider);

VASA PEROVIĆ, M ATIJA BEVK,  
avtorja zmagovalne rešitve NUK 2.

Povezuje Ajda Bračič (Outsider)

Pred pogovorom se bosta odvila predstavitev 
projekta NUK II in kulturni program.

Petek, 8. marec
18.00 Balassijev inštitut

Edina Szvoren:  
Ni in naj tudi ne bo
Edina Szvoren je madžarsaka pisateljica, ki je leta 
2015 prejela nagrado Evropske unije za književnost 
EUPL za svojo zbirko kratkih zgodb Ni in naj tudi ne 
bo. Gre za zbirko dvanajstih zgodb, ki preigravajo 
družinske odnose in razmerja med ljudmi, 
antijunaki in antijunakinjami, ki so ujeti v svoja 
življenja in si ne morejo ubežati. 

Z avtorico se bo pogovarjala prevajalka 
Marjanca Mihelič.

20.00 Cankarjev dom

F I L M S K A  FA B U L A 

Izumrtje
(Extinção, r. Salomé Lamas, Portugalska 2018)

Meje nekdanje Sovjetske zveze so se izkazale za 
potencialno časovno bombo. Film Izumrtje jim 
sledi v obliki temne filmske meditacije o fluidnosti 
nacionalnih identitet v času političnih (in drugih) 
nestabilnosti. Film prikazuje življenjsko zgodbo 
Kolje, mladega fanta iz Moldavije, ki se čuti 
pripadnega Pridnjestrski republiki, državi, ki 
uradno ne obstaja, pa čeprav ima svojo valuto, 
zastavo (edino na svetu s srpom in kladivom v 
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grbu) in se njeni prebivalci razglašajo za poslednje 
državljane Sovjetske zveze. Utopična sovjetska 
arhitektura se srečuje s sanjsko pokrajino in 
razmislekom o tem, čemu služijo meje.

Sobota, 9. marec
20.00 Cankarjev dom

Z A K L J U Č E K  F E S T I VA L A 
L I T E R AT U R E  S V E TA  FA B U L A 

Rachel Cusk
Več o avtorici na straneh 12-13.

Povezuje: Staša Pavlović
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Wednesday, February 27th
8 p.m., Cankarjev dom
FA B U L A  B E F O R E  FA B U L A  
Alberto Manguel 

(lecture + debate)
The conversation will be held 
in English with simultaneous 
interpreting into Slovene.

Thursday, February 28th
8 p.m., Cankarjev dom
FA B U L A  B E F O R E  FA B U L A  
Eva Illouz

(lecture + debate)
The conversation will be held 
in English with simultaneous 
interpreting into Slovene.

Friday, March 1st
8 p. m., Cankarjev dom
O P E N I N G  N I G H T  O F  
T H E  F E S T I VA L  
Tatyana Tolstaya

The conversation will be held 
in Russian with simultaneous 
interpreting into Slovene.

Saturday, March 2nd
8 p. m., Vodnikova domačija Šiška
Fiston Mwanza Mujila

The conversation will be held 
in English and the reading will 
be in French. No simultaneous 
interpreting.

Monday, March 4th  
8 p. m., Cankarjev dom
Ingo Schulze

The conversation will be held 
in German with simultaneous 
interpreting into Slovene.

Wednesday, March 6th  
8 p. m., Cankarjev dom
Eric Vuillard

The conversation will be held 
in French with simultaneous 
interpreting into Slovene.

Saturday, March 9th
8 p. m., Cankarjev dom
C L O S I N G  N I G H T  O F  
T H E  F E S T I VA L  
Rachel Cusk

The conversation will be held 
in English with simultaneous 
interpreting into Slovene.

Admission to  
all events is free
Free tickets are available at the 
box office of Cankarjev dom

For more information about Fabula and our 
guests in English please visit our webiste.

Dostopnost dogodkov festivala 
Fabula za vse obiskovalce
 
Festival Fabula bo letos ponovno dostopen vsem obiskovalcem. 
Program dogodkov v Cankarjevem domu smo oblikovali s 
posebno pozornostjo za neoviran dostop gibalno oviranim 
osebam, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim. Poleg 
fizične dostopnosti omogočamo tudi spremstvo in nudenje 
pomoči pri dostopu do dvorane ter nudenje večje varnosti 
osebam po poškodbi glave in z motnjami v duševnem zdravju. 

Asistent za pomoč 
osebam z različnimi 
oviranostmi
Asistent za pomoč 
in vodenje oseb z 
različnimi oviranostmi 
bo na voljo pol ure pred 
in po dogodku ter ves 
čas trajanja dogodka. 

Fizična dostopnost 
za gibalno ovirane
Fizična dostopnost 
pomeni zagotovitev 
samostojnega in 
varnega dostopa do 
objekta ter prilagojene 
sanitarije za gibalno 
ovirane osebe. Več 
informacij najdete 
na spletni strani.

Pes  
spremljevalec
Za slepe in slabovidne 
je dovoljen vstop s 
psom spremljevalcem.

Zvočni zapis
Pogovor med literati 
bo simultano prevajan 
v slovenski jezik in ga 
bo mogoče poslušati 
prek slušalk. Slušalke 
si lahko slepi in 
slabovidni ter drugi 
obiskovalci izposodijo 
pri vstopu v klub 
Cankarjevega doma.

Indukcijska zanka
Prenosno indukcijsko 
zanko si naglušni lahko 
izposodijo pri vstopu 
v klub Cankarjevega 
doma. Nanjo je 
priključen vir zvoka, ki 
ga naglušni poslušalci 
lahko jasno slišijo prek 
magnetnega prenosa 
na slušne aparate.
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Tukaj 
govorimo
literaturo.

Celoletna naročnina + darilo 
Naročilnico pošljite na naslov:
Z.O.P., Ulica aktivistov 6, 1000 Lj. 
ali pa jo slikajte in pošljite na: 
narocnine@outsider.si

Celoletna naročnina na revijo znaša 25 €. 
Darilo: knjiga Straniščne spletke

Ime in priimek: 

Naslov: 

E-mail: 
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Boutique rooms for the contemporary traveller
Vander Restaurant
BuBBles Champagne bar
Roof top terrace
Infinity swimming pool
Pool lounge bar
Wine cellar
Business meetings

Bookings:
Vander Urbani Resort,
Krojaπka ulica 6, Ljubljana
T:+386 1 200 9000
E: reception@vanderhotel.com
W: www.vanderhotel.com The one & only design hotel                                     in Slovenia.
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