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Festival literature sveta Fabula 
4. marec– 15. april 2022 

Organizator 
Beletrina, zavod za založniško dejavnost 
Direktor 
Mitja Čander 

Umetniški vodja festivala 
Aljaž Koprivnikar 
Izvršna producentka festivala 
Katja Šifkovič 

Podpora festivalu 
Aleš Šteger, Marko Hercog, Alma Čaušević, Špela Pavlič, Špelca Mrvar, 
Petra Kavčič, Sabina Tavčar, Branka Jeretina, Timea Campbell, Aleš Vesel, 
Marija Ravnikar Dovč, Luka Mancini, Iva Božič, Matic Razpet, Ema Knific, 
Sara Strajnar, Eva Mlinar, Taja Gorjan, Simon Intihar, Jure Cvet, Žan Cvet ...
Odnosi z javnostjo 
Ana Škreblin, Kreativna baza (ana@ kreativnabaza.si) 
Urejanje knjižne zbirke 
Živa Borak, Špelca Mrvar, Aljaž Koprivnikar
Celostna grafična podoba festivala 
Eva Mlinar 
Koproducent 
Cankarjev dom 

Organizator si pridržuje pravico do programskih sprememb, 
ki bodo pravočasno objavljene na spletni strani festivala 
www.festival-fabula.org in/ali družbenih omrežjih.

Fokus 
KRHKI (NE)MOČNI 
SVET



saga se odvija na ozadju dramatičnega 20. stoletja, v 
času vojn in nasilja ter srditih in ideoloških bojev, ki na 
plano prinesejo marsikatero dolgo varovano in občutljivo 
družinsko skrivnost. Nizozemski avtor Marieke Lucas 
Rijneveld v svojem delno avtobiografskem romanu 
Nelagodje večera izhaja iz lastne krhkosti življenja in 
resnične izkušnje ob izgubi brata. Brezkompromisna 
in napeta zgodba desetletne deklice Jas, ki odrašča 
v globoko verni družini na duhamornem podeželju, 
kjer sta zapravljanje in lahkomiselnost enakovredna 
grehu, je fascinantna študija žalovanja in travme ob 
soočenju s tragično nesrečo v družini, za katero Jas 
še najbolj krivi sama sebe. Roman izjemne čustvene 
neizprosnosti in globine, naslovljen Vsa moja poletja, je 
plod japonske zvezdniške pisateljice Mieko Kawakami. 
Izrisuje podobo sodobnega materinstva in oriše 
intimno popotovanje treh žensk, ki se soočajo s svojimi 
frustracijami in negotovostmi na poti iskanja pomiritve 
in lastne prihodnosti, ob tem pa preizprašujejo vprašanja 
materinstva, rojstva, integritete ženskega telesa, svobode 
in sprejemajo težke odločitve, s katerimi se sooča 
marsikatera ženska. Tudi v romanu hrvaške pisateljice 
Ivane Šojat so v središču ženske protagonistke. Zgodba 
se plete okoli štirih generacij žensk, živečih v burnem 

Izhodišče festivala Fabula v letu 2022 je vprašanje 
človeške ranljivosti, ki prihaja v ospredje prav v času, 
ko se na eni strani človeštvo bori s svetovno pandemijo, 
ekološko katastrofo, družbenimi pretresi in izostreno 
politično situacijo v svetu, na drugi strani pa se porajajo 
vprašanja, kako v sodobnem času obravnavamo 
ranljive skupine, kako majhni in krhki smo v resnici in 
koliko ranljivosti si v človeški odsotnosti ter družbeni 
apatičnosti sploh še dopustimo. 

Festivalskemu sloganu »Krhki (ne)močni svet« 
se pridružujejo tudi letošnje knjige in mednarodno 
uveljavljeni avtorji in avtorici, ki ta hip veljajo za najboljše 
v svojih državah in v svetovnem merilu. Festival v 
začetku marca v Cankarjevem domu odpira ruski pisatelj 
Sergej Lebedjev, ki nas v svojem romanu Dežela pozabe 
popelje v presunljivo raziskovanje zamolčane preteklosti. 
Z odstiranjem najskrivnostnejših in najmračnejših 
poglavij sovjetske zgodovine odpira vprašanje, kako 
ranljivost zapisanega pozabi obnoviti prav z – zapisanim. 
V goste prihaja tudi švicarska pisateljica Zora del Buono, 
ki je s svojim kompleksnim in mojstrsko dovršenim 
romanom Maršalinja postavila nepozaben spomenik 
svoji babici. Večplastna, mestoma duhovita družinska 



Chimamanda Ngozi Adichie in Didier Eribon, ob 
tem pa bomo slovenskemu bralcu predstavili tudi 
sveže prevode njunih del. V sodelovanju z založbo *cf 
bo v slovenskem jeziku izšlo Eribonovo temeljno delo 
Vrnitev v Reims, v sozaložništvu Beletrine in Didakte pa 
v Fabulini festivalski zbirki tudi Zapiski o žalovanju, ki 
prinašajo intimno in tragično izkušnjo smrti in bridkosti. 
Zgodba o žalovanju Chimamande Ngozi Adichie je še 
posebej v aktualnem času saj ne prinaša le intimno 
zgodbo posamezniko, pač pa se dotika bralcev po vsem 
svetu, opominja na obdobje po prestanem žalovanju, 
ko prevladajo moč spominjanja, ljubezen do bližnjih, 
nujnost spoznanja minljivosti in neizmerno upanje v 
prihodnost. V pred- in pofestivalskem dogajanju se bomo 
posvetili še nekaterim domačim literarnim imenom 
ter avtorjem in avtoricam iz bližnje regije; z nami bodo 
slovensko-francoska avtorica Brina Svit, slovensko-
avstrijska pisateljica in pesnica Maja Haderlap in 
bosanski avtor Dževad Karahasan. Festival Fabula 
pri tem prinaša tudi izjemno razgiban spremljevalni 
program, ki je namenjen vsem generacijam bralstva 
ter prinaša vse od otroškega in mladinskega programa 
(Mlada Fabula), interaktivnih literarnih instalacij v 
javni prostor (Fabula polis), sodelovanj s slovenskimi 

zgodovinskem obdobju, ki ženskam ni bilo naklonjeno. 
Njihova življenja zaznamujejo krivice, smrti, strah, pa 
tudi ljubezen in veselje, ki ohranjata upanje v lepšo 
prihodnost. Hrvaška avtorica se na Fabuli predstavlja v 
okviru spremljevalnega programa, pri katerem Fabula 
sodeluje z različnimi slovenskimi založniki. Tokrat je v 
sodelovanju založb Beletrina in Didakta v slovenskem 
prevodu izšel njen roman Unterstadt. V program Fabula 
Hub smo letos v goste povabili Dina Pešuta, enega 
najbolj perspektivnih mladih hrvaških pisateljev, ki se 
bo predstavil z romanom Očetov sinko, humornim in 
hkrati brezkompromisnim delom, v katerem pronicljivo 
spregovori o mladi, izjemno občutljivi in izobraženi 
generaciji milenijcev, ki ji družba vztrajno odreka 
priložnosti za boljši jutri. Ob rasti poganjkov iz literature 
v širni svet bodo letošnji avtorji Fabule predstavljeni v 
pogovorih z izbranimi moderatorji, poskrbljeno bo tudi 
za profesionalno branje njihovih del v slovenščini.

Ob osrednjem dogajanju srečevanj s knjižnimi avtorji 
in avtoricami v Cankarjevem domu smo na Fabuli že 
tradicionalno pripravili tudi humanistični program 
Fabula v teoriji z dvema teoretičnima pogovoroma, 
znotraj katerih bosta nastopili svetovno odmevni imeni 



založniki in knjigarnami (Fabulin izbor), žanrskega 
prepletanja med literaturo in gledališčem in ostalimi 
umetnostnimi žanri (Fabula izven literature) do 
projektov vzpostavljanja festivala kot inkubatorja novih 
literarnih idej ter prihodnjih literarnih usmeritev, s čimer 
krepimo prostor širše literarne in družbene skupnosti.

Osrednje goste festivala in izbrano mlado literarno ime 
iz programa Fabula Hub vsako leto pospremijo tudi sveži 
prevodi knjig v slovenščino. Pomembno poslanstvo 
festivala je seznanjati slovensko bralstvo z relevantno 
knjižno produkcijo, ki je v tujini že bila deležna širšega 
odmeva, pri nas pa je še precej neznana. Vse knjige, ki 
izidejo v festivalski zbirki, so kot Beletrinine žepnice 
na voljo po ceni 10 evrov, saj festivalska želja tudi v 
prihodnje ostaja dostopnost knjižnega programa in 
širjenje branje kulture v splošni javnosti.

Prepustite se letošnjemu izboru dobre literature in 
bogatemu festivalskemu programu, s katerim si želimo 
omogočili kar največji mogoči prenos med literaturo 
in prostori; iz območja ranljivosti posameznika in 
posameznice v širši diskurz skupnosti in aktualnega časa. 
Pridružite se nam na Fabuli 2022!

Fabulini 
literarni 
večeri



Otvoritev festivala: Cankarjev dom, 
sobota, 5. marec, ob 20. uri.

          
          »Sergej Lebedjev odpira povsem novo področje v 
          literaturi. Proza Lebedjeva se napaja s slikovitimi, 
          detajlnimi opisi, ki so plod avtorjevega izjemnega 
          daru opazovanja.«
           — Der Spiegel

Sergej Lebedjev (1981) je ruski pesnik, esejist in novinar. Večkrat 
nagrajen in prevajan avtor ima svetovni sloves enega najboljših 
pisateljev ruske mlajše generacije, ki v svojih delih operira z 
zgodovinskimi sledovi ter se ukvarja s tem kako spomin rešiti iz 
roba pozabe. 

Mojstrski roman Dežela pozabe je vznemirljiv zvrstni preplet 
družinske sage, potopisa in kronike z elementi trilerja, ki nas posrka 
še toliko globlje zaradi pisateljeve neverjetne zmožnosti pretanjenega 
opazovanja in presunljive lepote opisa, s katerim je našel učinkovit 
način, kako zapisano pozabi obnoviti prav z – zapisanim.

Knjigo je prevedla Sara Špelec.Se
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Fabulin literarni večer: Cankarjev dom, 
petek, 18. marec, ob 20. uri

          »Na Netflixu bi bila Maršalinja uvrščena
          med ‘filme z močnimi ženskami’«
           — Die Tageszeitung

Zora del Buono (1962) je švicarska arhitektka, novinarka in 
pisateljica. Prvi roman je objavila leta 2008 in z njim takoj pritegnila 
bralsko in kritiško pozornost. Izdala je še tri romane in napisala dva 
potopisa, za katere je prejela mnoge nagrade, njeno zadnje in zelo 
odmevno delo je večplastna družinska saga Maršalinja.

Maršalinja v izpiljenem, kompleksnem in duhovitem slogu 
postavi nepozaben literarni spomenik avtoričini babici, s 
prikazovanjem življenja v času vojn in nasilja, zagretih in 
ideoloških bojev, ki krojijo svet vse do današnjih dni, pa izpiše tudi 
izvrstno sliko dramatičnega časa 20. stoletja.

Knjigo je prevedla Mojca Kranjc.
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Fabulin literarni večer: Cankarjev dom, 
nedelja, 10. april, ob 20. uri

          »Impresivno . . . Resnično nenavadna, presunljiva     
          opažanja, s katerimi otrok Jas poskuša osmisliti 
          svet odraslih, dajejo temu romanu žalosti posebno moč.  
          Knjiga, ki jo je potrebno prebrati — in si jo zapomniti.«
           — The Economist

Marieke Lucas Rijneveld (1991) je eden najopaznejših novih 
peres nizozemske književnosti. Za roman Nelagodje večera, 
ki z brutalno neposrednostjo in nadrealističnimi podobami 
pripoveduje o posledicah družinske travme, je leta 2020 kot prvi 
nizozemski avtor prejel prestižno nagrado mednarodni booker.

»Izjemno«, »Vznemirljivo«, »Sijajno«, »Prelepo« so le nekateri od 
presežnikov, s katerimi so osrednji svetovni mediji pospremili 
osupljiv prvenec Nelagodje večera, fascinantno študijo žalovanja, 
navdihnjeno z resnično avtorjevo izkušnjo ob izgubi brata.

Knjigo je prevedla Mateja Seliškar Kenda.
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Fabulin literarni večer: Cankarjev dom, 
četrtek, 14. april, ob 20. uri

          »Mieko Kawakami je vrhunska umetnica in nenehno 
          razvijajoča se stilistka, obenem pa tako berljiva   
          pripovednica, da ji uspe pritegniti bralske množice.«
           — The Japan Times

Mieko Kawakami (1976) je kot pesnica debitirala leta 2006, 
leto kasneje pa objavila dve noveli in za drugo, naslovljeno 
Dojke in jajčeca, prejela nagrado za mlade literarne upe. Njeno 
najuspešnejše delo doslej, roman Vsa moja poletja ji je prinesel 
svetovno slavo in bil uvrščen med 10 literarnih vrhuncev leta 
2020 po izboru revije Time. 

Roman izjemne čustvene neizprosnosti in globine Vsa moja poletja 
sodi v tisto ne preveč številčno, a zato toliko bolj cenjeno skupino 
literarnih del, glede katerih sta si splošno in strokovno občinstvo 
tako na vzhodni kot zahodni polobli soglasna v svojem navdušenju.

Knjigo sta prevedla Nina Habjan 
Villarreal in Domen Kavčič.M
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Fabulin literarni večer: Cankarjev dom, 
sreda, 6. april, ob 20. uri

          »Unterstadt je v prvi vrsti odličen roman, ki 
          spregovori o usodah ljudi, živečih na ‘razpotju 
          zgodovine, ki je podivjala.’«
           — Vijenac

Ivana Šojat  (1971) je hrvaška pisateljica, esejistka, pesnica in 
prevajalka, ki je s svojim literarnim opusom dodobra uveljavljena 
med hrvaško kritiko in občinstvom, za svoje delo pa pogosto 
prejema literarne nagrade. Za roman Unterstadt je prejela vsa večja 
hrvaška literarna priznanja.

Unterstadt je kultni roman, ki skozi prizmo individualne družinske 
kronike na presunljiv, subtilen in univerzalen način razkriva 
zaprašene skrivnosti in usode posameznih družin, ki jih je povozilo 
kolesje kolektivnih silnic 20. stoletja.

Roman je prevedel Jure Potokar, izšel pa bo v sozaložništvu z 
založbo Didakta. Predstavljen bo kot del spremljevalnega programa 
Fabule 2022.Iv
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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 
svetovne literature. Avtor v središču Fabula Hub 
2020 je tokrat hrvaški avtor Dino Pešut.



Fabula Hub: Cankarjev dom, 
četrtek, 10. marec, ob 20. uri

          »Zgodba o milenijcih, ki imajo svet pred seboj, 
          nimajo pa svojega doma.«
           — Jutarnji list 

Dino Pešut (1990) je hrvaški dramaturg, pisatelj in pesnik. Njegova 
dramska in književna dela so prejela mnoge ugledne hrvaške in 
med-narodne nagrade ter so izjemno priljubljena med hrvaško 
literarno kritiko in bralstvom. Njegovo delo odlično poustvarja 
trenutek, v katerem živimo in ki mu ga uspe preslikati v vrhunsko 
literarno umetnino.

Brezkompromisno, s kratkimi in udarnimi poglavji, v katerih se 
izmenjujejo seks in smrt, strah in veselje in kjer se problemska 
vprašanja družijo z navidezno lahkotnostjo in šarmom, je Očetov 
sinko predvsem roman o mladi, občutljivi in izobraženi generaciji, 
ki ji družba vztrajno odreka (eksistencialne) možnosti.  

Knjigo je prevedla Dijana Matković.

Ostali dogodki Fabula Hub:

Petek, 11. marec, ob 20. uri, Mini teater 
Fabulina (gledališka) obstreljevanja – Granatiranje 
V sklopu programskega sklopa Fabula Hub v sodelovanju z Mini 
teatrom v Ljubljano prinašamo gostovanje gledališke predstave 
Granatiranje, ki je nastala po besedilu avtorja Dina Pešuta, 
uprizarja pa jo hrvaški gledališki kolektiv Kazališna družina 
KUFER i KunstTeatar.

Petek, 25. marec, ob 11. uri, Gledališče Glej 
Glej: Dino Pešut
V sodelovanju z Gledališčem Glej bo avtor v fokusu Fabula Hub 
nastopil v sklopu dramsko-literarne delavnice, tej pa bo sledilo 
druženje s slovenskimi mladimi literarnimi in dramskimi 
ustvarjalci ter ustvarjalkami. 

Ne spreglejte: 



Fabula v teoriji

Fabula v teoriji, teoretsko jedro festivala, 
v svoje središče postavlja stanje človeške 
ranljivosti oziroma občutljivosti. Kako gledati 
na posameznika in na družbo, kako v sodobnem 
času obravnavamo ranljive skupine, manjšine in 
njihove življenjske situacije, kako majhni in krhki 
smo v resnici nasproti vsemogočnemu sistemu 
in koliko ranljivosti si v sodobnem času človeške 
odsotnosti in družbene apatičnosti sploh še 
dopustimo, so le nekatera od vprašanj, na katera 
bomo odgovore iskali skupaj z enim največjih 
francoskih avtorjev sedanjega časa, Didierjem 
Eribonom, in trenutno najbolj izstopajočim 
imenom nigerijske literature, Chimamando 
Ngozi Adichie, ki je s svojimi deli osvojila tako 
anglofonsko kot širšo svetovno javnost. C
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Torek, 15. marec, Cankarjev dom, 
Linhartova dvorana, ob 20. uri:

Fabula v teoriji s Chimamando Ngozi Adichie

Letošnji teoretski sklop festivala pričenjamo s predavanjem 
nigerijske pisateljice Chimamande Ngozi Adichie (1977), v 
katerem bo spregovorila o ranljivosti posameznika ob izgubi 
bližnjega in odtujenosti, ki smo jo občutili med krizo korona 
pandemije. Predavanju bo sledil pogovor o temah, kot so 
osvetljevanje raznolikih zgodb znotraj različnih kultur, konstrukcija 
človeške identitete, spola in spolnosti, ki jih pisateljica pogosto 
obravnava v svojih delih.

Zapiski o žalovanju prinašajo intimno in tragično izkušnjo smrti in 
bridkosti. Zgodba o žalovanju, ki ni le intimna zgodba posameznika, 
pač pa se dotika bralcev po vsem svetu, opominja tudi na obdobje 
po prestanem žalovanju, ko prevladajo moč spominjanja, ljubezen 
do bližnjih, nujnost spoznanja minljivosti in neizmerno upanje v 
prihodnost.

Knjigo je prevedla Špela Vodopivec, izšla pa bo v sozaložništvu z 
založbo UMco.

16. marec, Cankarjev dom, 
Linhartova dvorana, ob 20. uri:

Fabula v teoriji z Didierjem Eribonom

Fabula v teoriji se zaključuje 16. marca ob 20. uri, ko se bomo v 
Linhartovi dvorani ob predavanju francoskega sociologa in filozofa 
Didierja Eribona (1953) soočili z vprašanji družbenega razreda, 
spolnosti, intelektualne skupnosti ter zapletenega, pogosto 
konfliktnega sotočja družbene in psihične identitete.

V okviru avtorjevega gostovanja na festivalu Fabula bo v 
sodelovanju z založbo *cf izšlo delo Vrnitev v Reims, v katerem se 
avtor po očetovi smrti vrne v svoj rojstni Reims in znova odkrije svet 
delavskega razreda, ta pa prinese odkritja kako se v danem življenju 
in dani kulturi križajo številni procesi dominacije.

Letošnji teoretični fokus bo znotraj programa Fabula med Razpotji 
zaokrožila tudi posebna izdaja revije Razpotja, ki bo predvidoma 
izšla v začetku aprila. 

Ne spreglejte: 



Fabula izven 
literature

S programom Fabula izven literature festival 
prinaša preplet literature 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.

15. februar – 5. marec 

FABULINE KNJIŽNE PREMIERE
Fabuline knjižne premiere letošnjih avtoric in avtorjev, ki so v 
zadnjih letih s svojim delom zaznamovali svetovno literaturo. V 
okviru projekta z avtorskimi odzivi ter prenosom iz literarnega 
v gledališki in filmski medij sodelujejo študentke in študentje 
dramaturgije in scenskih umetnost.

25. februar – 15. marec
FABULA V DRAMI
Kako letošnji izbor knjižnih naslovov Fabule zveni skozi 
performativnost uveljavljenih dramskih igralcev in igralk SNG 
Drame? V sodelovanju s festivalom Fabula in SNG Dramo bomo v 
mesecu februarju in marcu v seriji virtualnih prispevkov prepletli 
svet literature in teatra.

4. – 23. marec
EVA MLINAR x FABULA
Kako letošnja Fabulina knjižna zbirka živi skozi ilustracije 
oblikovalke Eve Mlinar si lahko ogledate na razstavi ustvarjalnega 
procesa, ki bo potekala v Desnem atriju Mestne hiše.



11. – 24. marec
FABULINA ULIČNA RAZSTAVA
V sodelovanju s TAM-TAM spodbujamo branje. S prepletom 
likovnega in literarnega sveta med mladim in starejšimi širimo 
zavest o nujnosti branja, z ulično razstavo ilustracij letošnjih 
Fabulinih žepnic in knjižnimi citati festivalskih gostov pa 
literaturo širimo v prostor tam zunaj.

11. april 

FABULA NA ODRU DRAME
V sodelovanju s festivalom Fabula in SNG Dramo bomo v mesecu 
februarju in marcu v seriji virtualnih prispevkov prepletli svet 
literature in teatra, ki bo zaključek z živo interpretacijo del doživel 
11. april na odru Male drame, ob 20. uri. Sodelujoči dramski igralci: 
Maja Končar, Saša Mihelčič, Barbara Cerar, Sabina Kogovšek, 
Benjamin Krnetić, Saša Tabakovič, Klemen Janežič in Nejc Cijan 
Garleatti.



Fabula polis

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.

1. marec, ob 12. uri
Otvoritev zvočne instalacije Glasovi Fabule
+  Tiskovna konferenca
Zvočni odlomek literature na pritisk, ki izraža sodobne razmere 
v določenem prostoru, skupnosti in svetu. Šest literarnih glasov, 
šest raznolikih literarnih popotnic: Dino Pešut, Mieko Kawakami, 
Sergej Lebedjev, Zora Del Buono, Marieke Lucas Rijneveld in 
Chimamanda Ngozi Adichie. Instalacijo bomo otvorili torek, 
1. marca, ob 11. uri, ko bomo na vrtu Društva slovenskih pisateljev 
priredili tudi Fabulino tiskovno konferenco.

15. marec 

Predstavitev FabulaFotelj
Fabula v sodelovanju z društvom prostoRož in podjetjem za 
notranjo opremo in svetovanje Donar predstavlja posebni inter-
aktivni FabulaFotelj, ki bo v času festivala zvočne knjige širil po 
domovih za starostnike ter skrbel za širjenje bralne kulture tudi 
najbolj ranljivim skupinam bralstva.

Ne spreglejte: 



Fabulin izbor

V času festivala 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: Nika Kovač, Veronika Šoster in Tamara 
Mateša. Opremljene s posebno nalepko Fabulin 
izbor in knjižno kazalko vas knjige iz Fabulinega 
izbora  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. 
Več o letošnjem programu in časovnici Fabulinega 
izbora na spletni strani: https://festival-fabula.org/



Mlada Fabula

V sklopu programa Mlada Fabula festival 
pozornost namenja tudi najmlajšim bralcem in 
bralkam. Skozi raznolike ustvarjalnice za otroke 
in mladino, sprehode po literarni Ljubljani in 
delavnico kreativnega pisanja mlade nagovarjamo 
k vstopu v svet literature in krepitvi lastne 
domišljije.

13. marec, ob 11. uri 
pred knjigarno Beletrina

Skozi Fabuline zgodbe Ljubljane
Otroška delavnica “Skozi Fabuline zgodbe Ljubljane” bo 
razkrivala tisti del človeka, kjer se rojevajo umetnost, ustvarjanje 
in izraz. Sprehod po Ljubljani bo sooblikoval pripoved: s 
prispevkom junakov, ki bodo v njej nastopali, bodo otroci zgodbo 
pisali sami. Skozi igre in pogovor o nekaterih velikih umetnikih 
in literatih, ki so povezani z Ljubljano, bo tako pod roko otrok 
nastalo nekaj novega, kar se skriva v njihovi domišljiji. Zgodbo 
bomo nato skupaj natisnili in jo povezali v knjižico, ki bo vrhunec 
našega ustvarjanja. Otroci jo bodo lahko podprli z ilustracijami ali 
drugačnimi umetninami.

12. in 19. marec, med 11. in 15. uro
Vodnikova domačija Šiška 

Fabuline delavnice kreativnega pisanja
Kako potovati skozi fikcijo, kako graditi alternativne svetove in 
krajine, kako z domišljijo opolnomočiti zgodbo? Vse to bomo 
raziskovali na Fabulinih delavnicah kreativnega pisanja, ki jih bo 
vodila Maša Ogrizek. Najboljše zgodbe bomo objavili na spletni 
strani festivala Fabula in na naših družbenih omrežjih.



2. april, ob 11. uri 
Društvo slovenskih pisateljev

Fabuline ustvarjalnice za otroke in mladino
Na Fabulini ustvarjalni delavnici se bomo spoznali z japonsko 
tehniko kintsugi. To je tehnika popravljanja keramike s 
pozlačenim lakom, ki sprejema zlome keramike in jih poudarja, 
namesto da bi jih prikrivala. Popravljeni izdelki so pogosto v 
resnici še lepši od izvirnih, saj so edinstveni. Tehniko kintsugi 
bomo na delavnici nadgradili z abstraktno dimenzijo, ustvarjali 
bomo namreč skulpture iz keramičnih razbitin različnih oblik 
in velikosti, pri čemer bo poudarek na njihovi brezmejnosti, 
krhkosti in lepoti.

Fabula pred Fabulo
Gostovanje Dževada Karahasana v Ljubljani
3. februar, ob 20. uri
Cankarjev dom, Klub CD

Fabula po Fabuli
Zaključek festivala: Ranljivi in opolnomočeni 
skozi jezik - gostovanje Brine Svit in Maje 
Haderlap
predvidoma v drugi polovici aprila

Vsi dogodki festivala so brezplačni.
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. Fabula in English – visit www.festival-fabula.org

Ne spreglejte: 



Sofinancerji

Koproducent Medijski pokrovitelji

Podporniki in partnerji festivala 

ZALOŽBA

*cf.


