Večer
poezije

Program
Ne bodi kot drugi
Poezija z glasbo
Feri Lainšček in Ditka Čepin
Svojo poezijo predstavljajo
Glorjana Veber, članica Celjskega literarnega društva
Bina Štampe Žmavc
ter nominiranke in nominiranci za Veronikino nagrado
Petra Kolmančič
Blaž Lukan
Katja Perat
Andraž Polič
Utemeljitev priznanja Zlatnik poezije 2014
Jože Volfand, Fit media d.o.o.

s podelitvijo

Veronikine nagr ade
in Z latnik a poeZije
za leto 2014

Kopljem studenec, da se do svojih
izvirov dokopljem…
(Tone Kuntner)

Celje, Stari grad
(v primeru dežja Narodni dom Celje),

torek, 26. avgust 2014, ob 20. uri
Vstop prost!

Pogovor s prejemnikom Zlatnika poezije 2014
Tonetom Kuntnerjem.
Utemeljitev izbora žirije za Veronikino nagrado 2014
Petra Vidali, predsednica strokovne žirije za Veronikino nagrado 2014
Nagovori:
Janez Škrabec, direktor družbe Riko
Veno Taufer, predsednik Društva slovenskih pisateljev
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Glasbeni zvoki
Slavko Kovačič - klarinet, Larisa Čanji - klavir
B. Kovacs: Ich begrüsse Sie, Herr Johann Strauss
Ante Grgin: 1. in 3. stavek sonate za klarinet in klavir
Moderatorka Andreja Petrovič

Žalostna pesem
Bog ne daj, da bi nas strla nesreča!
Prosimo za moč,
molimo za naše bregače:
da bo z ljubeznijo vrženo seme,
da bo z ljubeznijo pognojeno,
da bo z ljubeznijo gnalo
in raslo,
da bo več kruha
ko žalosti
v hiši!
Molimo za naše
in državne njive,
molimo za naše ljudi!
Tudi za naše,
ki so odšli,
ki so kdajkoli odšli
od nas,
v tujino
ali v fabrike,
za vse,
ki nosijo naše bregače
v srcih!
(zbirka Moje bregače)

Tone Kuntner,
dobitnik Zlatnika poezije 2014

Veronikina nagrada 2014
Žirija za podelitev Veronikine
nagrade za najboljšo pesniško zbirko
leta 2014 v Sloveniji je nominirala
pet pesniških zbirk:

Anja Golob
Vesa v zgibi,

(Mladinska knjiga)

foto Grace Schwindt

Petra Kolmančič
P(l)ast za p(l)astjo
(Založba Pivec)
foto Tihomir Pinter

Blaž Lukan
Pričakujem pozornost
(LUD Literatura)

foto Miran Mohar

Katja Perat
Davek na dodano
vrednost
(LUD Literatura)

Zlatnik poezije
2014

V strokovni žiriji za Veronikino nagrado
2014 so pesniške zbirke, ki so izšle v času
od junija 2013 do vključno maja 2014,
presojali: Petra Vidali, Večer, kulturna
redakcija, izr. prof. dr. Darja Pavlič,
Filozofska fakulteta Maribor, in mag.
Zoran Pevec, pesnik.
Avtorica projekta Veronikina nagrada in
organizatorica je Fit media d.o.o.
Veronikina nagrada, ki jo Mestna občina
Celje podeljuje od leta 1997, bo letos
podeljena osemnajstič. Lavreat/lavreatinja
poleg denarne nagrade v višini 4.000 €
bruto prejme še listino Mestne občine Celje.
Doslej so Veronikino nagrado prejeli:
Iztok Osojnik, Aleš Šteger, Josip Osti,
Ciril Zlobec in Marjan Strojan, Milan
Jesih, Miklavž Komelj, Milan Dekleva,
Erika Vouk, Ivo Svetina, Ervin Fritz,
Taja Kramberger in Tone Pavček, Milan
Dekleva, Jože Snoj, Andrej Medved,
Barbara Korun, Primož Čučnik in Karlo
Hmeljak.

foto Tihomir Pinter

Andraž Polič
Ona je mesto
(Franc-Franc)

Poleg Mestne občine Celje sta podelitev
Veronikine nagrade 2014 podprli podjetji
Riko in Pivovarna Laško.

foto Tit Brecelj

Avtor projekta in organizator:
Fit media d.o.o.
www.fitmedia.si

Glavni sponzorji
Veronikine
nagrade

Informacije:
03/42 66 700, info@fitmedia.si,
www.veronikini-veceri.si

Sponzorji
Zlatnika
poezije

Zlatnik poezije
2014 za leto 2014
prejme pesnik
in igralec Tone
Kuntner.
Zemlja, domačija,
ljubezen, domovina.
Že naslovi pesniških
zbirk, od prve, Vsakdanji kruh, izšla je leta
1966, pa Lesnika, Mrtva zemlja, Trate,
Ledene rože, Slovenske gorice, Moja hiša,
Koprive, Moje bregače, Moja jablana in
drugih, do lanske, to so Podorane sanje,
zarisujejo avtorjevo poetiko in ustvarjalni
vodnjak, iz katerega je vrela njegova lirična
govorica. Osrednja tema njegovih zbirk je
zemlja. Je kmečko življenje z naravo.
Zemlja je v njegovem srcu, je zapisal dr.
France Zadravec ob pesniški zbirki Golčim
besede srca in vesti. Njegov lirski pesniški
portret določajo zemlja, domača hiša, polje,
pokrajina. In to je tisti zunanji svet, ki mu
polni srce z močjo ljubezni in z neusahljivo
grenkobo.
Kakšna je ta poezija?
Tone Partljič, ki pravi, da je Tone Kuntner
med najpopularnejšimi sodobnimi slovenskimi pesniki, je ob zbirki Moja hiša odgovoril: To je poezija, preprosta ko kruh, trpka
ko lesnika, jasna ko trate, grozljiva kot mrtva zemlja, lepa in bridka kakor Slovenske
gorice. Ne razmišljam o tem, ali je realističSponzorji

na ali metaforična poezija, je rimana ali prosta, tradicionalna ali moderna…
Kritik Aleš Berger pa je ob zbirki Moje bregače poleg pesnikovega doživljanja »mrtve
zemlje« izpostavil še en motiv in čustvo –
ljubezen. Dvojna erotična navezanost: na
kmečko zemljo in na ljubljeno bitje prežarja
Kuntnerjevo poezijo.
Tone Kuntner pa je eden redkih domovinskih pesnikov, saj so zanj značilne tudi
družbeno kritične pesmi.
V sodobni slovenski poeziji je pesniška govorica Toneta Kuntnerja nekaj posebnega zaradi njene preprostosti. To so pesmi za bralca,
ki rad prisluhne poeziji srca. To je poezija, ki
je kot iz domačih travniških rož spleten most
do bralca, ki ga očara neizumetničenost, ki
mu ni pri srcu nejasen moderen poetičen formalizem, ki ni za modne poetične prebliske
in ki mu je blizu enostavna pesniška forma.
Če je v sodobni slovenski poeziji poezija Toneta Kuntnerja nekoliko osamljen pojav, pa
je zato zaradi svoje ljudskosti, ritma in melodije toliko bolj popularna med ljubitelji poezije.
Deseti Zlatnik poezije 2014 za obsežen pesniški opus, za žlahtni prispevek slovenski literaturi in kulturi prejme pesnik Tone
Kuntner. Doslej so Zlatnik poezije, ki ga
podeljuje Fit media, pobudnik in organizator Veronikine nagrade, prejeli: Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Ivan Minatti, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Veno
Taufer, Svetlana Makarovič in Niko Grafenauer.
Sponzorji Zlatnika poezije so Zlatarna Celje,
Zavarovalnica Triglav in Banka Celje.
Medijski
sponzor

Upravljavec
prizorišča

