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Organizator si pridržuje pravico do programskih sprememb, 
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Uvodnik
Izhodišče festivala Literature sveta – Fabula v letu 
2023 je usmerjeno v vprašanje preteklega, kaj se lahko 
(in česa se nismo) naučili prav na primeru preteklosti 
– kako sence nekdanjega vplivajo na našo sodobnost 
in kakšne nauke nam sporočajo na poti v prihodnost. 
Festivalski slogan (re)konstrukcije spomina bo v 
svojem dogajanju združil mednarodno uveljavljene 
avtorje ter avtorice, ki ta hip veljajo za najboljše tako v 
svojih državah kot v svetovnem merilu.

Festival bo v začetku marca v Cankarjevem domu 
odprla svetovno prepoznavna ukrajinska avtorica 
Oksana Zabužko, ki nas v romanu Terenske raziskave 
ukrajinskega seksa popelje v vprašanje identitete in 
spola, na področje boja, v katerem je ženska podvržena 
socialnemu in spolnemu zatiranju tako iz strani 
tradicionalnega patriarhata kot totalitarnega nadzora. 
Predstavitvi avtoričine knjige, ki danes velja za najbolj 
odmevno delo ukrajinske književnosti zadnjih petnajstih 
let, bo sledilo gostovanje romunske pisateljice Tatiane 
Tîbuleac, ki v delu Stekleni vrt prav tako izpostavlja 
vprašanje zgodovine in političnega. Roman, ki 
pripoveduje o svetu na premični meji med koagulacijo 
in dezintegracijo, bojem in usodnostjo, je v več pogledih 
presenetljiva pripoved, ki se dotika tem večkulturnosti, 
materinstva, družinskega in družbenega nasilja ter 
gradnje človekove identitete, in označuje prvi prevod 
avtorice v slovenski jezik. Slednje, z izjemno otroških 
knjig, velja tudi za portugalskega zvezdniškega pisatelja 
Joséja Luísa Peixota, ki bo z delom Mestece Galveias 
slovenskemu bralcu na prvi pogled morda prinesel 
prepoznavne podobe podeželja, odmaknjenega mesteca, 
označujoč alegorijo ujetništva tradicionalnih vrednot in 
družbenih normativov majhne skupnosti, kjer monotono 
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ponuja preteklost za delovanje v sedanjosti in kakšni 
obeti nas čakajo v prihodnosti, kako se pri tem povezuje 
vprašanje človekovega (osebnega) in kolektivnega 
(družbenega) spomina, kaj nam lahko ponudi 
retrospektiva in kaj (samo)refleksija, bosta kot gostja v 
Cankarjevem domu nastopila že omenjena Bernardine 
Evaristo in italijanski pisatelj Antonio Scurati, ki 
mu bo ob tej priložnosti v slovenščini izšlo delo M. 
Sin stoletja. S tem bo festival Fabula tudi v letu 2023 
prepletel lokalno kulturno področje z mednarodnim, 
v slovenski prostor prinesel sveže prevode najboljšega 
iz svetovne književnosti, se prevpraševal o vlogi 
minulega, (samo)refleksiji sodobnega in mogočih 
projekcijah prihodnosti. Ob premikih z minulega v 
sodobnost in iz literature v širni svet bodo letošnji 
avtorji in avtorice Fabule predstavljeni v pogovorih z 
izbranimi moderatorji, poskrbljeno bo za profesionalno 
branje njihovih del v slovenščini in bogat spremljevalni 
program, s katerim bomo omogočili kar največji 
možni prenos med literaturo in občinstvom, javnim 
prostorom oziroma diskurzom. Znotraj spremljevalnega 
programa bo Fabula pozornost ponovno namenjala 
vsem generacijam bralstva ter prinašala dogodke vse od 
otroškega in mladinskega programa (Mlada Fabula), 
interaktivnih literarnih instalacij v javni prostor (Fabula 
polis), sodelovanj s slovenskimi založniki in knjižnicami 
(Fabulin izbor), žanrskega prepletanja med literaturo 
in gledališčem in ostalimi umetnostnimi žanri (Fabula 
izven literature) do projektov vzpostavljanja festivala 
kot inkubatorja novih literarnih idej, s čimer krepimo 
prostor širše literarne in družbene skupnosti.

Pridružite se nam na Fabuli 2023!

Aljaž Koprivnikar
Umetniški vodja festivala

vaško življenje razburka presenetljiv preobrat, s katerim 
nas avtor spodbudi k premisleku in upanju v boljši 
jutri. Občutje ujetosti, tradicionalna (za)varovanja in 
človeške oziroma družbene anomalije so značilni tudi 
za madžarskega pisatelja Lászla Krasznahorkaija, ki 
je v Sloveniji dobro poznan, a bo njegov romaneskni 
prvenec Satanov tango tokrat prvič deležen slovenskega 
prevoda. Odročna vasica avtorjevega romana prinaša 
zgodbo mračnega obupa, kjer sta umazanija in smrad 
čustveno otipljiva, v izkazovanju zloveščega - tistega, 
kar se skriva pod površjem sveta in posameznika - pa 
bosta bralec ali bralka našla tudi pot do postopnega 
spoznanja. Skozi preteklost, sedanjost, resničnost in 
domišljijo bomo na pot stopili še z britansko pisateljico 
Bernardine Evaristo, ki bo predstavila svoje delo 
Manifest: nikdar odnehati, nekonvencionalno izpisane 
spomine, intimno, močno in navdihujočo izpoved, v 
kateri se izpostavijo številna družbena vprašanja, kot 
so rasa, razred, feminizem, spolnost in staranje, in 
znotraj katerih nas avtorica popelje vse do končnega 
zmagoslavja – kako na življenjski ostati zvest samemu 
sebi. V programu Fabula Hub, s katerim festival 
posebno pozornost namenja mladim, perspektivnim 
avtorjem oziroma avtoricam, bo tokrat nastopila ena 
najobetavnejših mlajših španskih avtoric, Cristina 
Morales, ki bo predstavila svoj romaneskni prvenec 
Bojevniki, delo, ki je morda roman, morda gledališka 
igra ter skozi fikcijo pripoveduje resnično zgodbo 
o reprezentaciji in realnosti, vsiljenih radikalizmih 
in avtentični transgresiji, umetnosti kot sredstvu 
provokacije ter pomeni oster krik proti današnji družbi. 

Ob osrednjem dogajanju srečevanja s knjižnimi avtorji 
in avtoricami v Cankarjevem domu bo Fabula že 
tradicionalno ponudila tudi humanistični program 
Fabula v teoriji. Na vprašanja, kakšne nauke nam 
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drugi festivalski sklopi

Osrednji program:

Fabulini 
literarni 
večeri



Terenske raziskave ukrajinskega 
seksa je del literarne kritike 
sprva označil za avtobiografski 
roman, in čeprav je med avtorico 
in prvoosebno pripovedovalko 
resnično nekaj podobnosti, 
Oksana Zabužko zgodbo o 
strastnem, a tudi nasilnem 
ljubezenskem razmerju z 
ukrajinskim umetnikom izkoristi 
predvsem za reflektiranje boleče 
ukrajinske zgodovine, vprašanj 
ženske emancipacije, pisave, 
jezika, vprašanj identitete. 

Oksana Zabužko (1960) je 
ukrajinska filozofinja, esejistka, 
prozaistka in pesnica. Podpisala 
se je pod 20 knjižnih naslovov 
najrazličnejših žanrov. 

Terenske raziskave 
ukrajinskega seksa
Prevajalka: Andreja Kalc

Otvoritev Fabule 
v Klubu Cankarjevega doma, 
3. marec 2023, ob 20.00
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V Steklenem vrtu spremljamo otroštvo romunsko 
govoreče sirote, deklice Lastočke, ki v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja odrašča v takratni nekdanji sovjetski 
republiki Moldaviji. Ne samo s travmami zaznamovano 
otroštvo, ki ga preživi pri revni ruski rejnici, njena 
najzgodnejša leta bistveno definira tudi razpetost med 
dve kulturi, dva jezika. Edini žarki upanja za mlado 
deklico tako ostajajo le mali ljudje okoli nje, ki so v 
romanu mojstrsko portretirani.

Tatiana Tîbuleac (1978) se je rodila v Kišinjevu v 
Moldaviji, od leta 2008 pa živi v Parizu. V številne jezike 
preveden Stekleni vrt je njen drugi roman po vrsti, zanj 
pa je avtorica prejela nagrado EU za književnost. Za 
svoje literarno ustvarjanje je prejela tudi državo nagrado 
Republike Moldavije.

Stekleni vrt
Prevajalec: Aleš Mustar

Literarni večer: 
Klub Cankarjevega doma, 
9. marec 2023, ob 20.00
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Mestece Galveias
Prevajalka: Blažka Müller

Literarni večer: 
Klub Cankarjevega doma, 
13. marec 2023, ob 20.00

Na čisto običajen večer 
rutino portugalskega mesteca 
zmoti padec nebesnega telesa, 
ki prekrije Galveias. Srečanje 
makrokozmosa z mikrokozmosom 
bralcu odpre oder, na katerem 
spoznavamo krhko ravnovesje 
sobivanja romanesknih likov ter 
monotono življenje mesteca, ujetega 
v tradicionalne spone. Iz otopelosti 
ga prebudi šele rojstvo otroka, ki 
prebivalce spodbudi k potrebnim 
premikom za oživitev in možno 
prihodnost.

José Luís Peixoto (1974) je eden 
najvidnejših avtorjev sodobne portugalske 
literature, čigar dela so prevedena v več kot 
30 jezikov. Poleg številnih drugih nagrad je 
avtor za roman Mestece Galveias prejel nagrado 
Oceanos, ki velja za portugalsko različico 
prestižne angleške nagrade booker.
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Bojevniki skozi fikcijo bralcu pripovedujejo resnično 
zgodbo o reprezentaciji in resničnosti, o vsiljenih 
radikalizmih in avtentični transgresiji, o umetnosti kot 
provokaciji in provokaciji kot umetnosti. Protagonisti 
dela, mladi člani gledališke skupine, ki s svojo 
umetnostjo želijo izraziti prezir do družbe, v svojem 
delovanju smešijo vse spoštovanja vredne posameznike, 
začenši pri sebi.

Cristina Morales (1985) je eden najbolj inovativnih 
glasov sodobne španske književnosti. Znana je po ostri 
kritiki družbenih, političnih in medijskih struktur, 
za svoja dela pa je prejela številne nagrade. Ugledna 
literarna revija Granta jo je leta 2021 razglasila za 
najboljšo mlado špansko prozaistko.

Bojevniki
Prevajalka: Veronika Rot

Fabula Hub predstavlja: 
Štihova dvorana, Cankarjev dom,  
17. marec 2023, ob 20.00
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Literarni prvenec Lászla Krasznahorkaija je eno 
temeljnih del sodobne madžarske proze. Z epiko 
velikega zamaha, izvirnim konceptom in satanovim 
plesom kot silovito vizijo propadanja je takoj vzbudil 
izjemno zanimanje tako doma kot v tujini. V 
ospredju romana je zgodba o negativnem Mesiji, 
lažnem profetu, preko katerega avtor tematizira 
zmago sle po oblasti in nasilju, nerešljiva 
vprašanja o človeški naravi, naivno zaupanje 
preprostih ljudi samooklicanim vodjem ter 
kolektivno nemoč. 

László Krasznahorkai (1954) 
slovi kot kultni pisec del, v 
katerih se edinstveno prepletajo 
postmodernizem in melan-
holija, predmetni svet in 
nadčutnost, eksistencializem 
in pretanjena metaforika. 
Zadnja leta je stalni kandidat 
za Nobelovo nagrado za 
književnost.

Satanov tango
Prevajalka: Marjanca Mihelič

Literarni večer: 
Klub Cankarjevega doma, 
18. marec 2023, ob 20.00
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Manifest: 
nikdar odnehati
Prevajalka: Marjanca Mihelič

Literarni večer: 
Linhartova dvorana, 
Cankarjev dom, 
29. marec 2023, ob 20.00

Manifest je navdihujoč opis življenja in kariere 
Bernardine Evaristo, v katerem dobivamo izjemno 
močan pogled na aktualne razprave o rasi, razredu, 
feminizmu, spolnosti in staranju. Opominja nas na to, 
kako daleč smo prišli in kako dolga pot nas še čaka. To je 
manifest o tem, kako ostati zvest sebi in biti neustavljiv. 
Manifest za vse nas.

Bernardine Evaristo (1959) je avtorica osmih romanov, 
med katerimi je tudi Dekle, ženska, druga_i, za katerega 
je prejela nagrado 
booker in postala prva 
temnopolta avtorica, 
ki je doživela to 
priznanje. Rojena je v 
Londonu, kjer živi še 
danes.
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drugi festivalski sklopi

Spremljevalni 
program
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FABULA V TEORIJI

Fabula v teoriji, teoretsko jedro festivala, v svoje središče 
letos postavlja dva, med seboj povezana dogodka, ki se 
vloge preteklosti vsak lotevata na svoj način, prek izkušnje 
individualnega in kolektivnega. Na vprašanja, kakšne nauke 
nam preteklost nudi za delovanje v sedanjosti in kakšni obeti 
nas čakajo v prihodnosti, bosta odgovarjala Bernardine 
Evaristo in Antonio Scurati. 

Bernardine Evaristo, 
Linhartova dvorana, 
29. marec, ob 20. uri

Antonio Scurati, Klub CD, 
2. april, ob 20. uri 
– hibridni dogodek

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. V letošnjem programu Fabula Hub izpostavljamo 
špansko avtorico Cristino Morales, program pa bo popestrilo 
tudi sodelovanje s festivalom angažiranega pisanja Itn., znotraj 
katerega bosta nastopili tako avtorica v fokusu Fabule Hub kot 
tudi britanska pisateljica Bernardine Evaristo.

Fabula Hub predstavlja: 
Cristina Morales, 
Štihova dvorana, 
Cankarjev dom,  
17. marec, ob 20. uri

Fabula Hub na festivalu 
angažiranega pisanja Itn.: 
Cristina Morales, 
Vodnikova domačija Center, 
17. marec, ob 16. uri

Fabula Hub na festivalu 
angažiranega pisanja Itn.: 
Bernardine Evaristo, 
Vodnikova domačija Center, 
30. marec, ob 11.45
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FABULIN IZBOR

V času festivala Fabula v partnerstvu z Društvom slovenskih 
literarnih kritikov, slovenskimi knjižnicami in založbami 
pripravlja mesec vseslovenskega 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: Anja Zidar, Robert Kuret in Martina 
Potisk. S posebno nalepko Fabulin izbor in knjižno kazalko 
smo iz osebnega izbora kuratorjev izbrali dela naslednjih 
avtorjev/avtoric: Ana Marwan, Ajda Bračič, Dušan 
Šarotar, Anja Mugerli, Miklavž Komelj, Jernej Županič 
in Anja Radaljac. 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.

Fabulin mesec vseslovenskega branja, 
Ljubljana in knjižnice po Sloveniji, 
od 8. marca do zaključka festivala

MLADA FABULA  

V sklopu programa Mlada Fabula festival pozornost namenja 
tudi najmlajšim in mladim bralcem/bralkam in jih nagovarja k 
vstopu v svet literature. V seriji letošnjih dogodkov mladim in 
malo starejšim ponujamo vse od delavnic kreativnega pisanja, 
pripovedovalske matineje do Fabulinih ustvarjalnic, s katerimi 
bomo skozi nežnosti senc prehodili pot spominov. 

Fabuline delavnice kreativnega pisanja, 
Vodnikova domačija Center, 
od 9. marca do zaključka festivala

Mlada Fabula – pripovedovalska matineja: 
Mama, ki je deževala, 
14. marec ob 11. uri

Fabuline ustvarjalnice za otroke in mladino – 
Spomini skozi nežnost senc, 
Društvo slovenskih pisateljev, 
24. marec ob 11. uri
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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.

Glasovi Fabule + novinarska konferenca, 
Društvo slovenskih pisateljev, 
22. februar ob 11. uri

Fabulina ulična razstava, 
Trg Ajdovščina, 
od 28. februarja dalje

Fabuline bralne matineje za starejše, Izbrani 
ljubljanski domovi za starostnike, 
od 4. marca do zaključka festivala

Napiši svojo Fabulo/Prisluhni FabulaFotelju, 
Cukrarna, 
otvoritev: 15. marec ob 11. uri

Fabuline literarne poti: skozi pozabljene – 
Misterij ženske literarne Ljubljane, 
25. marec ob 10. uri

FABULA IZVEN LITERATURE  

S programom Fabula izven literature festival 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.

Fabula v Drami, 
SNG Drama, 
od 27. marca dalje

Matija Medved x Fabula, 
DobraVaga, 
1. marec ob 19. uri

Fabuline knjižne premiere, 
AGRFT, 
2. marec ob 17. uri

Fabulina filmska matineja – Satantango, 
Slovenska Kinoteka, 
19. marec ob 11. uri

Fabula na odru – Dekle, ženska, druga_i, 
Mini Teater, 
22. marec ob 20. uri

Fabula na odru Drame – 
zaključek festivala Fabula, 
30. marec ob 20. uri
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Vse knjige, ki izidejo 
v festivalski zbirki, so 
kot Beletrinine žepnice 
na voljo po ceni 10 
evrov, saj festival 
tudi v prihodnje želi 
zagotoviti dostopnost 
knjižnega programa 
ter širjenje bralne 
kulture med javnost 
oziroma bralstvo.

NOVE IZDAJE IZ ZBIRKE 
ŽEPNA BELETRINA - FABULA 2023
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Odkrijte celoten program Fabule: 
www.festival-fabula.org



Sofinancerji: 

Koproducent:

Medijski pokrovitelji:

Podporniki ter in partnerji festivala:

www.fabula-festival.org
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