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Vsi dogodki festivala so brezplačni.

Brezplačne vstopnice (velja omejitev: dve 
brezplačni vstopnici na osebo) je mogoče prevzeti v 
Informacijskem središču Cankarjevega doma v pasaži 
Maxi. Osrednji festivalski dogodki bodo tolmačeni v 
slovenski jezik, ob prevzemu slušalk je treba predložiti 
osebni dokument.

Ker so dogodki hitro razprodani, vam svetujemo, da 
vstopnice dvignete nekaj dni pred dogodkom. Če se 
dogodka ne boste mogli udeležiti, vljudno prosimo, 
da vstopnice vrnete na blagajno Cankarjevega doma 
ali o tem obvestite blagajno. Tako boste udeležbo na 
dogodku omogočili komu drugemu. 

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

Če zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb 
COVID-19 organizacija dogodkov v času festivala ne 
bo možna in/ali dovoljena, si organizator pridržuje 
pravico do programskih sprememb in ureditve 
virtualnega programa. Morebitne spremembe 
programa bodo pravočasno objavljene na spletni 
strani in družbenih omrežjih festivala. 

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

Fabula in English − visit 
www.festival-fabula.org
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Fokus:

PRIHODNOST = 
PRIVILEGIJ?
Zavoljo spremenjene izkušnje bivanja letošnja Fabula s svo-
jim fokusom Prihodnost = Privilegij? prinaša prevpraševanje 
prostora in časa, v katerem trenutno smo. Ob heterogenih 
možnostih naracije življenja ter raziskovanju simbolnih, 
geografskih in mentalnih teritorijev pa se vprašanju posa-
meznikove (de)privilegirane pozicije v svetu in prihodnjemu 
značaju naše skupnosti pridružujejo tudi letošnje knjige in 
festivalski gostje. 

Vladimir Sorokin v romanu Opričnikov dan ob literarni 
rekonstrukciji preteklosti prikazuje distopični svet prihodno-
sti, ki pa je obenem bolj resničen kot kdajkoli prej. Deborah 
Levy z delom Mož, ki je videl vse prinaša vprašanje, kaj vse 
smo pripravljeni spregledati, da bi bili pred sabo – in pred 
Zgodovino – videti kot ljudje, kakršni želimo verjeti, da smo. 
Iz osebne ter splošne zgodovine, struktur, v katerih bivamo 
in po katerih smo (iz)oblikovani, se vprašanje identitete 
odpira tudi v romanu Nebesna telesa, ki ga Džoha Alharti 
izgradi kot čustveno, zgodovinsko, geografsko in politično 
študijo mikrookolja, razpirajočega se v panoramsko sliko 
širše družbe. Skozi (ne)znana ozemlja nas z delom Utrujenost 
materiala na pot vabi Marek Šindelka, s katerim se ob preple-
tanju bolečine, tesnobe in strahu potapljamo v univerzalno 
podobo človeške izkoreninjenosti in odtujenosti medosebnih 
odnosov ter razbiramo metaforo današnje Evrope, spomi-
njajoče na delovni stroj, neskončen proizvodni cikel. Osebne 
in družbene migracije pretresa tudi roman Tujka, v katerem 
skuša Claudia Durastanti skozi razmisleke o identiteti, razre-
du, umetnosti in ljubezni osmisliti posameznikovo življenje, 
da slednji najde sebi lasten prostor na svetu. O tem, kako 
bi bil upor videti danes, pa se s simulacijo naše sodobnosti 
znotraj programa Fabula Hub festivalu priključuje še eno 



najobetavnejših nemških pisateljskih imen mlajše generacije: 
Enis Maci, ki z zbirko esejev Sladoledarna Evropa namesto 
odgovorov ponudi prava vprašanja. Odgovore na vprašanja 
letošnjega fokusa bo ponudil tudi teoretski del festivala Fa-
bula v teoriji, ki prinaša dva dogodka, stikajoč se v razmerju 
izkustva, kaj vodi in kaj prinese razpad neke skupnosti, ter 
širšega premisleka, v kakšnih skupnostih si želimo živeti v 
prihodnje, na katerih bodo nastopili italijanski filozof Um-
berto Galimberti, Karl Schlögel, nemški filozof, sociolog in 
zgodovinar, ter slovenski zgodovinar Jože Pirjevec.

Letošnja Fabula prinaša tudi razširitve in nadgradnje svojega 
programa. Ob prevpraševanju naše prihodnosti festival ob 
velikih imenih literature pričenja s sklopom Fabula Hub, v 
katerem pozornost namenja perspektivnim literarnim ime-
nom. Fabula kot urbani festival literaturo širi v javni prostor; 
v programu Fabula polis zato urejamo projekte, ki oživljajo 
literarno življenje Ljubljane in njenih prebivalcev – eden 
takšnih projektov letos je sodelovanje s prostoRožem in Lju-
bljano – Unescovim mestom literature pri izgradnji zvočne 
instalacije Glasovi Fabule, ki bo odmev pisane besede prina-
šala še po koncu festivala. Pri Fabuli si ves čas prizadevamo 
tudi za sklepanje dialoga in kroženje literature: Fabulin 
izbor tako letos prvič povezuje različne slovenske knjižnice, 
knjigarne in založbe, Fabula izven literature neguje sodelo-
vanje med literaturo in drugimi umetnostmi, s programom 
Fabula po Sloveniji pa festivalsko dogajanje širimo izven 
Ljubljane. Ob negovanju bralne kulture pri tem ne pozablja-
mo na najmlajše bralce in bralke, ki jim je namenjena Mlada 
Fabula, saj festival tudi nadalje ostaja dostopen za vse gene-
racije in strukture bralstva, od najmlajših do najstarejših.

Želimo si, da bi na letošnjem festivalu vsaj za krajši 
čas pozabili na pandemično novo realnost, si skupaj 
zamišljali lepši jutri ter se prepustili dobri literaturi in 
bogatemu spremljevalnemu programu. Pridružite se 
nam na Fabuli 2021!
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Vladimir Sorokin
OPRIČNIKOV DAN



Vladimir Sorokin bo v Cankarjevem domu 
nastopil v soboto, 8. maja, ob 20.00

»Sorokinove stvaritve so fantastično nenavadne 
in še preveč znane obenem. [...] Opričnikov dan 
se drži tradicije distopičnih klasikov, kot je 
Fahrenheit 451, hkrati pa zvesto sledi izročilu 
Dostojevskega, Tolstoja in drugih velikih ruskih 
pisateljev.« – Library Journal

Dogajanje v Opričnikovem dnevu je postavljeno v Rusijo 
bližnje prihodnosti, v obdobje politične obnove, ko 
je ponovno vzpostavljena monarhija. Njeni stebri so 
samoodločba, pravoslavje in tradicija. Na Rdečem trgu 
sežigajo potne liste in iz države izganjajo diplomate. Edina 
država, s katero Rusija ostaja v stiku, je Kitajska. Futuristična 
tehnologija se staplja z načini mučenja Ivana Groznega; svet 
se zdi kot grozljiva distopija, obenem pa je bolj resničen kot 
kdajkoli. Dobrodošli v Rusiji leta 2028 – in pustite zunaj 
upanje vsi, ki vstopate. Roman velja za sodobno klasiko in je 
preveden v več kot trideset jezikov. 

Vladimir Sorokin je eden najboljših in najprepoznavnejših 
sodobnih ruskih pisateljev. Postmodernistično fikcijo v 
svojih delih prepleta z elementi distopije, satire in sovjetskih 
motivov. Prejel je vse najpomembnejše ruske literarne 
nagrade, med drugim pa je bil tudi finalist za mednarodno 
nagrado man booker.

Roman je prevedla Andreja Kalc.
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Claudia Durastanti
TUJKA



Claudia Durastanti bo v Cankarjevem domu 
nastopila v ponedeljek, 10. maja, ob 20.00

»Claudia Durastanti je napisala čustveno delo 
izjemne elegance.« – Books Hunters Blog

Tujka je zgodba o odraščanju z gluhimi, čustveno 
neuravnovešenimi in deprivilegiranimi starši, s katerimi 
se pripovedovalka premika skozi življenje: od otroštva 
v italijanski emigraciji v New Yorku in obubožani 
južnoitalijanski Bazilikati do študija in intelektualnega 
ter umetniškega razvoja v Rimu in Londonu. A Tujka ni le 
intimna, pač pa tudi generacijska pripoved mlade ženske, 
rojene sredi osemdesetih let, ki se je pred neznosnostjo 
vsakdana zatekala v glasbo, filme in umetnost ter si tako 
nadela oklep, ki ji pomaga prebijati se skozi sedanjost. Je 
pripoved o generaciji varčevalnih ukrepov in globaliziranega 
okusa, ki hodi po tanki meji med depresijo in zabavo. Tujka 
se ne skriva za fikcijo – skozi razmisleke o identiteti, razredu, 
umetnosti in ljubezni skuša osmisliti lastno življenje.

Pisateljica in prevajalka Claudia Durastanti velja za eno 
najprodornejših sodobnih italijanskih avtoric. Za svoj 
prvenec Nekega dne bom metala kamne v okno (2010) je 
prejela nagrado mondello giovani. S Tujko (2019) se je prebila 
v finale za najprestižnejšo italijansko literarno nagrado strega 
in doživela odličen mednarodni sprejem.

Roman je prevedla Vera Troha.
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Džoha Alharti
NEBESNA TELESA



Džoha Alharti bo v Cankarjevem domu 
nastopila v petek, 14. maja, ob 20.00

»Nebesna telesa so zakladnica: zapleteno 
umerjen kaos družinskih orbit in konjunkcij 
ter gravitacijskega siljenja skrivnosti.« 
– The New York Times Book Review

Nebesna telesa so večplastna zgodba o pričakovanjih družine 
in družbe, na katera se ljudje različno odzovemo: nekateri 
z uklonitvijo, drugi z odporom. V ospredju pripovedi 
so tri sestre ter njihove odločitve za zakon in negovanje 
ljubezni. Maja se poroči zato, da bi hitreje pozabila na 
prvo zaljubljenost, in svoj zakon spremeni v čustveno 
emigracijo; Asma se poroči racionalno, z moškim, v katerega 
ni zaljubljena, a ve, da sta oba zmožna razvijati ljubezen; 
Havla pa se poroči iz zaljubljenosti, o kateri je jasno, da bo 
prinesla nesrečo, a jo je v imenu predstave o romantični 
ljubezni pripravljena sprejeti. Ob treh sestrah spoznavamo 
njihove družine, kraj in svet, ki jim pripadajo. Nebesna telesa 
so čustvena, zgodovinska, geografska in politična študija 
mikrookolja, ki razpira panoramsko sliko širše družbe.

Džoha Alharti je omanska avtorica dveh zbirk kratke proze 
in treh romanov, v vrh sodobne literature pa so jo ponesla 
prav Nebesna telesa, ki so leta 2019 prejela mednarodno 
nagrado man booker. To je prvi v arabščini napisani roman, 
ki je prejel to prestižno nagrado, in prva knjiga omanske 
avtorice, ki je bila prevedena v angleščino – pa tudi v 
slovenščino.

Roman je prevedla Barbara Skubic.
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Deborah Levy
MOŽ, KI JE VIDEL VSE



Deborah Levy bo v Cankarjevem domu 
nastopila v ponedeljek, 17. maja, ob 20.00

»Ena največjih zgodb angleške literature v tem 
desetletju je vrnitev in zmaga Deborah Levy ... 
Lahko bi rekli, da je navdihujoča, če ne bi bilo 
tako očitno, da jo je nemogoče posnemati.« 
– New Statesman

Saul Adler leta 1988 prečka Abbey Road v Londonu. Pri tem 
ga (morda takrat, morda kdaj pozneje) zbije avto. Na videz 
se mu ne zgodi nič: obišče svojo punco, umetnico Jennifer 
Moreau; seksata in se razideta. Kot zgodovinar Saul nato 
odpotuje v Vzhodni Berlin tik pred padcem zidu, kjer se 
začnejo v nenavadnem deliriju prepletati marksizem, erotika, 
krivda in popkultura, v središču pa stoji vprašanje, kaj vse 
smo pripravljeni spregledati, da bi bili pred sabo – in pred 
Zgodovino – videti kot ljudje, kakršni želimo verjeti, da 
smo. Kolikšno škodo s potlačitvami delamo sebi in kolikšno 
ljudem okoli nas? Mož, ki je videl vse je roman, ki se razstavlja 
zato, da se na koncu lahko sestavi in nas pripravi k temu, da 
ga po zadnji strani nemudoma začnemo brati od začetka.

Deborah Levy je ena najpomembnejših sodobnih britanskih 
pisateljic in dramatičark ter spada v svetovni literarni kanon. 
Njen mojstrski avtobiografski cikel velja za prelomno delo 
avtofikcije in esejistični presežek. Njeni romani so bili 
večkrat nominirani za nagrado man booker, nazadnje prav 
Mož, ki je videl vse (2019).

Roman je prevedel Jernej Županič.
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Marek Šindelka
UTRUJENOST MATERIALA



Marek Šindelka bo v Cankarjevem domu 
nastopil v četrtek, 20. maja, ob 20.00

»Mojstrska književnost in izjemna bralska 
izkušnja. Utrujenost materiala je celostna in 
melodična analiza duha časa.« – Tzum

Utrujenost materiala je presunljiv roman o begunstvu, o begu 
od doma, razdejanega od vojne, ter poti skozi neznano in 
sovražno ozemlje. Poetični jezik upoveduje zgodbo bratov, 
človeških senc na obrobju družbe, ki v svetu, v katerem 
vladata surovost in odklonilen odnos do drugačnih, do 
življenja tujcev, izgubljena iščeta varno zavetje in drug 
drugega. Ob prepletanju njune bolečine, tesnobe, strahu se 
potapljamo v univerzalno podobo človeške izkoreninjenosti, 
odtujenosti medosebnih odnosov in razbiramo metaforo 
današnje Evrope, ki spominja na delovni stroj, neskončen 
proizvodni cikel. V njem vsi postajamo zgolj številka, 
reducirana v material in statistiko. S svojim pisanjem 
Šindelka brez odvečnega moraliziranja prinaša izjemno 
gesto vživljanja v tujo usodo, ki hkrati prebuja našo lastno 
občutljivost in sočutje do sočloveka.

Marek Šindelka je eden najbolj priljubljenih, nagrajenih in 
prevajanih čeških avtorjev. V svojih delih združuje natančen, 
izviren jezik, prepričljivo naracijo in močan občutek za 
komunikacijo z bralci, ki jih sooča s poglobljenimi uvidi v 
človeške medosebne odnose in današnji čas.

Roman je prevedla Nives Vidrih.
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Fabula Hub



Fabula se v svojem izboru najboljših del iz svetovne literature 
in njihovem prinosu v slovenski prostor aktivno ozira tudi po 
novih, perspektivnih imenih, ki pomenijo prihodnost sve-
tovne literature. V letošnjem letu pričenjamo s programom 
Fabula Hub, v katerem bomo gostili mlade perspektivne 
avtorje, ki jih druži izkušnja sobivanja v različnih kulturah 
in delovanje v raznolikih umetniških medijih. Kot prva se 
bo v projektu, ki nastaja v sodelovanju z Goethe-institutom, 
v Ljubljani predstavila nemška dramaturginja, režiserka in 
pisateljica Enis Maci.
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Enis Maci
SLADOLEDARNA EVROPA



Enis Maci bo v Ljubljani nastopila v četrtek, 
3. junija, ob 21.00, v Slovenskem mladinskem 
gledališču, dan kasneje gostovala v Gledališču 
Glej, svojo slovensko literarno pot pa zaključila v 
Novi Gorici, v soboto, 5. junija, ob 20.00.

»Enis Maci je ena največjih esejistk današnjega 
časa. Njene analize so ostre kot britev, čudovito 
vijugaste, neverjetno zabavne in grozljive 
hkrati.«  – Spiegel Online

Sladoledarna Evropa v osmih esejih prinaša literarni preplet 
opazovanj, ki opominjajo na nujnost upora in izpodbijanja 
družbenih normativov in anomalij. Skozi konstelacije 
citatov, anekdot in razmislekov se izoblikuje postmoderni, 
fragmentiran tok misli, ki zajema vse od feminizma, 
populističnih gibanj in identitarnih tokov do disidentstva v 
totalitarnih režimih. Ob misliti nekaj in hkrati (pri)misliti še 
nekaj drugega se v esejih preteklost izmenjuje s sedanjostjo in 
prihodnostjo, črpanje iz zgodnjega otroštva pa s podrobnim 
in premišljenim seciranjem družbenih kompleksov. V 
razmerju med vednostjo in uporom ter resnico in njeno 
manipulacijo pred našimi očmi rastejo skrbno pretehtani 
viri iz Wikipedije, vprašanja jezika in osebne identitete, 
Instagram profili, politična vprašanja našega miljeja, vrstice 
pesmi Britney Spears in reperja Sida, ki se skozi izmenjave 
osebnega, političnega, družbenega in radikalnega gradijo v 
globinsko panoramo Evrope. Rezultat niso prikazi, pač pa 
simulacija naše sodobnosti, pisanje z roba, ne(z)možnost 
dojeti absolutno resnico, grenko-sladke analize časa, ki 
namesto odgovorov ponujajo prava vprašanja.
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Enis Maci je ena najperspektivnejših pisateljic mlajše 
nemške generacije. Avtorica, ki je študirala kreativno pisanje 
v Leipzigu in kulturno sociologijo v Londonu, je že dodobra 
uveljavljena v gledališkem in literarnem svetu. Knjiga esejev 
Sladoledarna Evropa, ki je izšla pri ugledni nemški založniški 
hiši Suhrkamp, je njen knjižni prvenec, za svoje delo pa 
je prejela več rezidenčnih štipendij ter nagrad, nazadnje 
literarni nagradi Text & Sprache in Ruhr.

Izid dela Sladoledarna Evropa je nastal s podporo Goethe-
Instituta Ljubljana. Pod prevod se podpisuje Urška Brodar, 
priznana prevajalka, dramaturginja in performerka, ki je 
za osnovo vzela kolektivno pripravljene delovne verzije 
študenta in študentk Oddelka za prevajalstvo Filozofske 
fakultete v Ljubljani: Barbare Krivec, Tajde Liplin Šerbetar, 
Žive Simonišek, Ilde Šećkanović, Luka Šintlerja Povšeta, 
Dominike Tomanović. Mentorja sta bila lektorica in 
prevajalka Irena Smodiš in dr. Urban Šrimpf, koordinator 
kulturnega programa Goethe-Instituta Ljubljana.



Fabula v teoriji, teoretsko jedro 
festivala, v svoje središče letos 
postavlja dva, med seboj povezana, 
a zrcalno nasprotna dogodka 
– Razpadle države, razgrajene 
skupnosti? in Misliti skupnost 
prihodnosti?, ki se stikata v razmerju 
izkustva, kaj vodi in kaj prinese 
razpad neke skupnosti, ter širšega 
premisleka, v kakšnih skupnostih si 
želimo živeti v prihodnje.

Fabula v 
teoriji 
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Sreda, 25. 5.
20.00, Cankarjev dom

RAZPADLE DRŽAVE, RAZGRAJENE 
SKUPNOSTI?

Izhodišče sklopa Razpadle države, razgrajene skupnosti? 
se bo navezalo na razgradnjo skupnosti ter na trideseto 
obletnico razpada dveh federacij, ki sta zaznamovali 
politično, družbeno in kulturno zgodovino 20. stoletja: 
Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo. Kaj se je dogajalo s skupnostjo 
po razpadu obeh držav? Je tovrstna skupnost sploh obstajala 
ali je bila od nekdaj le ideološki konstrukt? Kako močno 
skupnost za preživetje potrebuje državni okvir? Na vprašanja 
bosta odgovore iskala Karl Schlögel, nemški filozof, sociolog 
in zgodovinar, ter slovenski zgodovinar Jože Pirjevec, njun 
pogovor pa bo moderirala Ksenija Horvat. 

Četrtek, 26. 5
20.00, Cankarjev dom

MISLITI SKUPNOST PRIHODNOSTI?

Sklop Kako misliti skupnost prihodnosti? se bo posvetil 
izzivom prihodnjih skupnosti oziroma  gradnji novih 
družbenih tvorb utopične ali distopične prihodnosti, s 
svojim predavanjem pa bo nastopil eden najpomembnejših 
italijanskih sodobnih filozofov Umberto Galimberti. 
Njegovo predavanje ob moderaciji Matejke Grgič nas bo 
vodilo skozi možno prihodnost sveta in prostorov, za katere 
se danes vse bolj zdi, da drsijo nazaj v ideje preteklosti, 
v območje političnega in družbenega nadzora in nosijo 
elemente distopije.



Ob dogodkih teoretičnega fokusa bo na voljo tudi revija 
Razpotja, ki je v okviru letošnjega festivalskega dogajanja 
nastala v sodelovanju s Festivalom Fabula.

FABULA MED RAZPOTJI
Predviden izid revije 30. 4. 

Najnovejša številka revije Razpotja na temo podobe poleg 
drugih vsebin prinaša poseben sklop, ki osvetljuje teme 
letošnje Fabule v teoriji. Na Razpadle države, razgrajene 
skupnosti? se odziva prispevek luksemburškega politologa 
in zgodovinarja, profesorja na Univerzi v Gradcu, Floriana 
Bieberja, v katerem razmišlja o širjenju politike tesnobe v 
Evropi v zadnjih tridesetih letih. V sklop Misliti skupnost 
prihodnosti? pa s pregledom nekaterih alternativnih teorij 
družbenopolitične ureditve uvaja politolog Andrej Vozlič. 
Fabulo med Razpotji zaokroža esej Somrak bogov letošnje 
gostje Fabula Huba, Enis Maci. Zbirka njenih esejev je 
pravkar izšla v slovenskem prevodu, zato so v Razpotjih 
svojo redno rubriko Kavarna Evropa tokrat preimenovali v 
Sladoledarna Evropa.
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Fabula izven 
literature

S programom Fabula izven 
literature letošnji festival 
prinaša razširitev svojega 
programa, saj literaturo 
prepleta z likovno umetnostjo, 
gledališčem in filmom. Na ta 
način se Fabula aktivno ozira 
k sodelovanju s sorodnimi 
institucijami, literaturo stika z 
drugimi umetniškimi žanri, s 
povezano umetnostjo pa nadalje 
širi pisano besedo v javni in 
kulturni prostor.



9. – 22. 4.
Ljubljana

FABULINA ULIČNA RAZSTAVA

V sodelovanju s TAM-TAM se Fabula pridružuje akciji 
spodbujanja branja, skozi preplet likovnega in literarnega 
sveta mlade in malo starejše nagovarjamo k nujnosti branja, 
z ulično razstavo ilustracij letošnjih Fabulinih žepnic, ki 
jih podpisuje oblikovalec Jure Brglez, in knjižnimi citati 
festivalskih gostov pa širimo trenutno zamejeni prostor.

17. 4. – 30. 5
Virtualni svet

FABULINE KNJIŽNE PREMIERE

V sodelovanju z revijo Adept in študenti Akademije za 
gledališče, radio, film in televizijo Festival Fabula v 
mesecu aprilu in maju predstavlja Fabuline knjižne premiere 
letošnjih avtoric in avtorjev, ki so v zadnjih letih s svojim 
delom zaznamovali svetovno literaturo.

V okviru projekta s svojimi avtorskimi odzivi ter prenosom iz 
literarnega v gledališki in filmski medij sodelujejo študentke 
in študentje dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT: 
Nik Žnidaršič predstavlja Deborah Levy (Mož, ki je videl 
vse), Tilen Oblak Džoho Alharthi (Nebesna telesa), Ula 
Talija Pollak in Laetitia Pohl Mareka Šindelko (Utrujenost 
materiala), Ela Božič Vladimirja Georgijeviča Sorokina 
(Opričnikov dan), Brina Jenček Claudio Durastanti (Tujka), 
Lučka Neža Peterlin pa zbirko esejev Enis Maci z naslovom 
Sladoledarna Evropa.
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25. 4. – 30. 5.
Virtualni svet, ploščad pred SNG Drama

FABULA V DRAMI

Kako letošnji izbor knjižnih naslovov Fabule zveni skozi 
performativnost uveljavljenih dramskih igralcev in igralk 
SNG Drama? Čeprav sta bila literatura in gledališče prvotno 
tesno povezana, se v zadnjih desetletjih po mnenju nekaterih 
povečuje razdalja med njima, saj naj bi se tradicionalna 
gledališka besedila ne odzivala na trenutni razvoj, na drugi 
strani pa performativna scenska estetika vse bolj potiska 
knjižni jezik z odra. V sodelovanju s Festivalom Fabula in 
SNG Drama bomo v seriji virtualnih prispevkov spletli svet 
literature in teatra, ki bo svoj zaključek konec maja z živo 
interpretacijo knjižnih del doživel v okviru Festivala Drama.

Sodelujoči dramski igralci: Maja Končar, Nina Valič, Pia 
Zemljič, Sabina Kogovšek, Benjamin Krnetič, Uroš Fürst, 
Gorazd Logar, Rok Vihar.

8. 5. – 1. 6.
Desni atrij Mestne hiše, Ljubljana 

BRGLESITTAXFABULA 

Razstava letošnjih Fabulinih žepnic v oblikovanju 
Jureta Brgleza

Življenje knjižne zbirke Fabula v ilustracijah oblikovalca 
Jureta Brgleza si lahko ogledate na razstavi, ki bo v Desnem 
atriju Mestne hiše v Ljubljani med 8. majem in 1. junijem. 
Vabljeni iz literature v ilustracijo in iz ilustracije nazaj v 
literaturo.



Fabulino poslanstvo ni le v 
prinašanju sodobne in aktualne 
literarne produkcije iz vsega sveta, 
pač pa tudi v prepletu mednarodne 
literature in lokalne skupnosti. 
Skupaj s partnerji literaturo širimo 
v prostor, Ljubljano izpostavljamo 
kot knjižno prestolnico, pomembno 
kulturno središče širše regije, kjer 
Fabula nastopa kot inkubator novih 
(literarnih) idej.

Fabula 
polis
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Nedelja, 9. 5.
17.00, vrt Društva slovenskih pisateljev

GLASOVI FABULE

Glasovi Fabule zavzemajo Ljubljano. Zvočni odlomek 
literature na pritisk, ki izraža sodobne razmere v določenem 
prostoru, skupnosti in svetu. Šest literarnih glasov, šest 
raznolikih literarnih popotnic pod mestnimi krošnjami: 
Deborah Levy, Džoha Alharthi, Claudia Durastanti, Marek 
Šindelka, Vladimir Sorokin in Enis Maci.

V sodelovanju z društvom prostoRož in pisarno Ljubljana 
– Unescovo mesto literature Festival Fabula predstavlja 
posebno zvočno interaktivno instalacijo Glasovi Fabule, ki 
bo mimoidoče spremljala in nagovarjala ves čas festivala. 
Zvočno instalacijo, ki je na pobudo Fabule nastala v 
sodelovanju z društvom prostoRož, bo ob koncu festivala v 
nadaljnjo upravljanje v programu Tukaj poslušamo literaturo 
prevzela pisarna Ljubljana – Unescovo mesto literature.

28. – 29. 5.
10.00 - 20.00, Vrt Društva slovenskih pisateljev

FABULA NA SEJMU NA ZRAKU

Priljubljeni Sejem na zraku v organizaciji pisarne 
Ljubljana – Unescovo mesto literature in v sodelovanju 
s Fabulo bo tokrat potekal na vrtu Društva slovenskih 
pisateljev, kjer bodo postavili stojnice, obložene z najboljšim 
in najnovejšim, kar ponujajo slovenski založniki. Knjige s 
sejemskimi popusti bodo predstavljali in ponujali številni 
založniki, ob tem pa bo Fabula poskrbela za posebno 
promocijsko ceno knjig svojih letošnjih gostov in za okrogla 
omizja, ki bodo še dodatno popestrila knjižne nakupe.



Sreda, 2. 6.
17.00, Ljubljana

FABULINE LITERARNE POTI: 
LITERARNI VEČER ANE MARWAN

Ljubljana je od nekdaj bila mesto literature in prostor 
stikanja različnih kultur. Na sprehodu po mestnih ulicah 
od preteklosti do današnjih dni prek obeležij, imen ulic in 
trgov spoznavamo pomembne tvorce slovenske kulture in 
gradnike njihovega ustvarjanja. Pri tem prepogosto v ozadju 
ali v pozabi ostajajo ženske ustvarjalke, ki so s svojim delom 
prav tako gradile današnjo mesto in našo družbo. Na kolesih 
bomo v družbi Urbane Vrane prepotovali življenja in dela 
spregledanih avtoric, ob zaključku pa prisluhnili literarnemu 
večeru večjezične avtorice Ane Marwan.

Ana Marwan (1980) se je po študiju primerjalne književnosti 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2005 preselila na 
Dunaj, kjer je leta 2008 prejela literarno nagrado Schreiben 
zwischen den Kulturen. Zadnjih šest let se posveča izključno 
pisanju daljših in krajših proznih besedil v nemškem in 
slovenskem jeziku. Leta 2019 je pri avstrijski založbi Otto 
Müller Verlag izšel njen knjižni prvenec Der Kreis des 
Weberknechts (Krog suhe južine). Zabubljena je njen drugi 
roman, ki je (drugače kot prvi) nastal v slovenskem jeziku.
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V času festivala v mesecu maju Fabula v partnerstvu s 
slovenskimi knjigarnami, knjižnicami in založbami 
pripravlja mesec branja, v katerem bomo v ospredje 
postavili dela, ki so jih kot temeljna in najboljša dela 
preteklih let izpostavili trije bralci, predvsem pa 
poznavalci literarnega sveta: Alenka Arko, Blaž Javornik 
in Valentina Plahuta Simčič. S posebno nalepko 
Fabulin izbor in knjižno kazalko smo iz osebnega 
izbora kuratorjev odbrali 20 knjižnih naslovov tako 
slovenskih kot tujih avtorjev v slovenskem prevodu. 
Knjige iz Fabulinega izbora vas opremljene pričakujejo 
v knjigarnah in knjižnicah širom po Sloveniji, ob tem 
pa ste vabljeni tudi na serijo literarnih branj, na katerih 
bomo skupaj z založniki predstavili posamezne naslove 
iz letošnjega izbora.

Sodelujoči v projektu: Založba Sanje, Mladinska knjiga, 
Cankarjeva založba, Modrijan, Beletrina, Založba Lynx, 
Primus, Cf*, Narava, Založba Sophia, Umco, Založba 
VBZ, Knjigarna Libris, Knjigarna + Založba Goga, 
Centralna mariborska knjižnica.

Fabulin 
izbor



Dogajanje Fabulinega izbora po Sloveniji

MARIBOR
Sreda, 12. 5., 19.00
Mariborska knjižnica

PREDSTAVITEV KNJIGE VPRAŠANJE 
BRUNA (ALEKSANDAR HEMON)

LJUBLJANA
Četrtek, 13. 5., 18.00
Knjigarna Konzorcij

PREDSTAVITEV KNJIGE DOBA BRONA 
(SLOBODAN ŠNAJDER)

KOPER
Četrtek, 20. 5., 18.00
Knjigarna Libris

PREDSTAVITEV KNJIGE ŽALOST ONKRAJ 
SANJ (PETER HANDKE)

LJUBLJANA
Petek, 28. 5., 18.00
Vrt Društva slovenskih pisateljev 

OKROGLA MIZA »FABULIN IZBOR«

Na okrogli mizi, ki bo potekala v času Sejma na zraku, bodo 
o letošnjem Fabulinem knjižnem izboru spregovorili letošnji 
knjižni selektorji: Blaž Javornik, Valentina Plahuta Simčič in 
Alenka Arko. Pogovor bo moderirala Katja Šifkovič.
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LJUBLJANA
Sobota, 29. 5., 18.00
Vrt Društva slovenskih pisateljev 

OKROGLA MIZA »ZALOŽNIŠTVO 
JUTRIŠNJEGA DNE?«

Na okrogli mizi bomo s slovenskimi založnicami Heleno 
Kraljič, Berto Mauhler in Amelio Kreighler spregovorili o 
izzivih in prihodnosti slovenskega založništva. V kakšnem 
stanju je danes, kakšno bo založništvo jutrišnjega dne, kako 
nanj vpliva vseprisotna kriza, na kakšen način krizno stanje 
prebroditi in konec koncev zakaj je v slovenskem založništvu 
tako malo založnic, bo spraševala Katja Šifkovič.

NOVO MESTO
Četrtek, 3. 6., 18.00
Knjigarna Goga

PREDSTAVITVE KNJIGE RAC 
(BIOGRAFSKI ROMAN O ŽIVLJENJU 
RADKA POLIČA)



V sklopu programa Mlada 
Fabula festival pozornost 
namenja tudi najmlajšim 
bralcem in jih nagovarja k 
vstopu v svet literature. Na 
interaktivnih dogodkih bodo 
mladi bralci in bralke ob 
korakanju skozi svojo domišljijo 
spoznavali literarno zgodovino 
Ljubljane, njene zgodbe, si 
zamišljali mesto v prihodnosti, 
zaključek letošnjega programa 
pa doživeli na pripovedovalski 
matineji in ustvarjalni delavnici 
v Vodnikovi domačiji. 

Mlada
Fabula
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Petek, 14. 5.
15.00, Ljubljana

ZGODBE LJUBLJANE: LITERARNO-
SLIKARSKA DELAVNICA

Vodena literarno-slikarska delavnica po Ljubljani se bo 
osredotočala na delo našega prvega festivalskega gosta 
Vladimirja Sorokina, katerega roman se odvija v futuristični 
Rusiji. Otroci bodo na delavnici lahko sodelovali pri 
razmišljanju, kako bo/bi Ljubljana izgledala čez čas, obenem 
pa bodo pod mentorstvom slikarke Nike Rupnik svoje ideje 
tudi narisali.

Mentorici: umetnostna zgodovinarka Tina Bizjak in 
akademska slikarka Nika Rupnik.
Primerno za starostno skupino: 10–15 let.

Petek, 21. 5.
15.00, Ljubljana 

ZGODBE LJUBLJANE: LITERARNI 
LOV NA ZAKLAD

Ljubljana je kot mesto prežeta z literarno zgodovino in 
zgodbami. Otroci se bodo pod vodstvom mentoric podali na 
lov na literarni zaklad, ki jih bo popeljal v muzeje, knjižnice 
in knjigarne, kjer bodo dobili namige za nadaljevanje lova. 
Pot jih bo vodila do končne lokacije, kjer se jim bo razkrila 
velika skrivnost. Kdo je bil zares Povodni mož? Ali zmaja pod 
Ljubljanskim gradom res ni več?

Mentorice: Anja Koželj, Anja Koželj, Petra Stanišič.
Primerno za starostno skupino: 8–11 let.



Nedelja, 23. 5.
10.00, Vodnikova domačija, Ljubljana 

MLADA FABULA – DELAVNICA 
O SLIKANICI ČEZ ČRTO

Mladi nadobudni bralci in bralke bodo v svet literature 
vstopili z delavnico o slikanici Čez črto (založba Miš). 
Čudovita, vizualno bogata in igriva mojstrovina portugalskih 
avtorjev Isabel Minhós Martins (besedilo) in Bernarda P. 
Carvalha (ilustracije) v svoj kaos bralca dobesedno posrka 
in ga pospremi na miren protest proti avtoritarnemu vodji. 
S svojim glavnim zapletom prečkanja meje odpira vprašanja 
svobode in nadzora. Sporočilo je jasno: nihče – in to velja 
tudi za duhove, vesoljce, astronavte, živali in prebivalce 
maminih trebuhov – ne bo prenašal nikakršne nepravičnosti. 
Zgodba je dobra iztočnica za pogovore o prerekanju na 
otroških igriščih, šolske razprave o konfliktih in nenazadnje 
o današnji družbeni realnosti, v kateri imamo kar nekaj 
voditeljev, podobnih generalu Alkazarju. 

Poleg glavne zgodbe v knjigi sledimo številnim drugim. 
Kaj imata za bregom roparja? Kdo je najmlajši v druščini? 
Kaj namerava duhec Bu? Zabave in smeha zagotovo ne bo 
manjkalo, mali uporniki bodo navdušeni. Vendar otrokom 
knjige ne dajte, če jih ravno učite discipline, ker je ta eno 
samo kršenje pravil!

Slikanica je požela kup nagrad! Med drugim leta 2015 
portugalsko nacionalno nagrado za najlepše ilustrirano 
otroško knjigo in leta 2017 nemško nagrado Deutscher 
Jugendliteraturpreis za najboljšo slikanico.
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S programskim sklopom Fabula 
po Sloveniji festival literarno 
dogajanje prinaša tudi izven 
Ljubljane; v letošnjem letu tako 
s festivalom sodelujemo v Novi 
Gorici in Škofji Loki.

Fabula po 
Sloveniji



Sobota, 5. 6. 
20.00, Nova Gorica

ZAKLJUČEK FESTIVALA: FABULA V NOVI 
GORICI

V sodelovanju z Društvom humanistov Goriške, revijo 
Razpotja in festivalom Mesto knjige Fabula svoj program 
zaključuje v Novi Gorici, bodoči evropski prestolnici kulture, 
kjer bo s svojo zbirko esejev Sladoledarna Evropa nastopila 
nemška dramaturginja, režiserka in pisateljica Enis Maci.

Torek, 17. 8.
17.00, Bralnica na vrtu Sokolskega doma, Škofja Loka

FABULA PO FABULI: JE PRIHODNOST 
PRIVILEGIJ?

Fabula bo svoj festivalski odmev doživela tudi na Bralnici 
na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki, kjer bomo predstavili 
Fabuline knjižne izide, se prevpraševali o izsledkih letošnjega 
fokusa in že razmišljali o Fabuli 2022. 
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Vstopnice 
Za vstop na prireditve potrebujejo vstopnice tako obiskovalci 
na invalidskem vozičku kot tudi njihovi spremljevalci, ki med 
predstavo sedijo na sedežu, označenem na vstopnici. Vstopnice lahko 
prevzamete v Informacijskem središču CD.

Napoved prihoda 
Prihod obiskovalcev na invalidskem vozičku je treba najpozneje 
uro pred začetkom prireditve napovedati recepciji CD na telefonsko 
številko 01 24 17 100, da bomo lahko poskrbeli za spremstvo oz. 
vodenje do dvoran in v njih do prostorov, predvidenih za invalidske 
vozičke. Za dogodke izven Cankarjevega doma prosimo za najavo 
prihoda na elektronski naslov info@beletrina.si.

Obiskovalcem, ki uporabljajo hojco, svetujemo, da to omenijo 
že pri prevzemu vstopnice. Le tako vam lahko izberemo 
najprimernejši sedež. Pred prireditvijo naj se za pomoč pri dostopu 
do sedeža napovejo hostesni ali varnostni službi.

Dostop za invalide 
1. Najprimernejši je vhod s Prešernove ceste, kjer je urejena klančina 
za dostop z invalidskim vozičkom. Vstop je mogoč skozi samodejna 
drsna vrata (širina 105 cm) ali dvokrilna nihajna vrata (širina 220 cm). 
S tega vhoda je mogoče priti do vseh dvoran in drugih prostorov.

2. Vhod iz podhoda Maxi ima dvojna dvokrilna nihajna vrata (širina 
190 cm) in v notranjosti Prvega preddverja dokaj strmi klančini za 
premostitev stopnic, zato je nujno potrebno spremstvo.

3. Vhod s ploščadi Trga republike je brez stopnic in z dvokrilnimi 
nihajnimi vrati (širina 190 cm). Z dvigalom iz pritličja vas lahko 
prepeljemo v vsa preddverja in dvorane. Širina vrat dvigala meri 110 
cm (širina kabine 110 cm, dolžina kabine 230 cm). 

Dostopnost



V dvoranah je obiskovalcem na invalidskih vozičkih namenjen 
poseben, primerno dostopen in dovolj velik prostor. Zaradi 
postavitve sedežev je število prostorov za invalidske vozičke omejeno, 
in sicer:

– Gallusova dvorana 4 (na I. balkonu, vhod A2) 
– Linhartova dvorana 4 (2 v parterju zgoraj, 2 na balkonu zgoraj) 
– Kosovelova dvorana 4 (v parterju) 
– Štihova dvorana 4 prostori (pri vhodu) 
– Klub CD 3 prostori

Dogodki izven Cankarjevega doma
Za vse informacije o dostopnosti drugih lokacij letošnjega dogajanja 
nam pišite na elektronski naslov info@beletrina.si.

Spremljevalci 
Obiskovalcem na 
invalidskem vozičku 
priporočamo 
spremstvo. 
Obiskovalcem s 
hojco prav tako 
priporočamo 
spremstvo in izbiro 
sedeža v neposredni 
bližini izhoda iz 
dvorane; v pomoč je 
hostesna služba CD, 
ki za hojco poskrbi 
tudi med prireditvijo. 

Toaletni prostori 
Primerno urejeni 
za invalide, so pri 
garderobi v Veliki 
sprejemni dvorani ter 
v Prvem in Drugem 
preddverju. 

Obiskovalci s 
slušnim aparatom 
Linhartova in 
Kosovelova 
dvorana ter Klub 
CD so opremljeni z 
induktivno zanko za 
sprejem dvoranskega 
oz. prostorskega 
zvoka. Pred vstopom 
v dvorano je treba 
slušni aparat 
preklopiti na t. i. 
način T.

Psi vodniki slepih 
so dovoljeni po 
vnaprejšnjem 
dogovoru.
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Knjige na       .

Največji slovenski portal e-knjig            
Prodaja in izposoja e-knjig

Knjige na klik.

 info@biblos.si  (01) 200 37 05

E-knjige
v slovenščini

Brezplačna 
izposoja

Biblos bralnik - 
očem prijazen



















nakup več kot 5200 
e-knjig

branje na bralniku, 
telefonu, računalniku 
ali tablici

nakup kjerkoli in 
kadarkoli

štiri e-knjige 
naenkrat 

trajanje izposoje 
14 dni 

brez zamudnine

izposoja e-knjig z 
vseh koncev sveta, 
24 ur na dan

brez bleščanja na soncu, 
branje kot s papirja

zmogljiva baterija 

za več tisoč e-knjig

očem prijazen zaslon 
(e-črnilo)



Nov model bralnika na 
www.biblos.si

Knjige na       .

Bernarda Žarn, TV voditeljica

135,00 €



Dobrodošli v čudovitem knjižnem raju 
najlepšega mesta na svetu, kjer vas bo 
sprejel izbor najboljših knjig in najbolj 
prijazne knjigarnarke.

Naslov: Novi trg 2, Ljubljana
Delovni čas: pon–pet 9:30–18:00  |  sob 9:00–13:00
tel: 040 978 255  |  e-pošta: knjigarna@beletrina.si  



www.beletrina.si

Na spletu kupujte tu, 
kjer knjige cenimo.
• Vse knjige založbe  
    Beletrina

• Predstavitev avtorjev

• Posebne ponudbe

• Novosti

• Nagrajene knjige

• Napovedi novih izidov

• Brezplačna dostava pri  
    nakupu nad 30,00 €

• Hitra dostava

• Prijava na e-novice



Sofinancerji 

Koproducent

Medijski pokrovitelji

Podporniki in partnerji festivala 

www.fabula-festival.org


