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Lirikonfest Velenje 2017 – XVI. književno srečanje







Festivalni sklic: POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA
Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2017 – častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« – slovenska zahvala poljski književni prevajalki in slavistki JOANNI POMORSKI za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Poljskem, vzpostavljanje
slovensko-poljskih književno-jezikovnih stikov ter mednarodnopovezovalno delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce (14. podelitev mednarodne
književne nagrade oz. častnega ambasadorskega naslova);
velenjica-čaša nesmrtnosti 2017 slovenskemu pesniku TONETU ŠKRJANCU za vrhunski
desetletni pesniški opus v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško
literaturo (12. podelitev vseslovenske književne nagrade);
Lirikonov zlát 2017 slovenskima književnima prevajalkama Katji Zakrajšek in Urški Zupanec za vrhunske revijalne prevode iz novejše britanske poezije v slovenščino, objavljene
v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (11. podelitev festivalnih plaket);
krilata želva 2017 slovenski pisateljici – potopiski Agati Tomažič za najboljši slovenski
knjižni potopis preteklega leta: Zakaj potujete v take dežele? (Cankarjeva založba, 2016)
(1. podelitev vseslovenske književne nagrade).
Strokovno-umetniški sosvet Lirikonfestovih nagrad in priznanj 2017:
Ivo Stropnik, Urška Zupančič, Amans Nesciri, Peter Semolič, Klara Pavšer;
v žiriji za nagrado krilata želva 2017 tudi: Jurij Smole, Matjaž Šalej

Slavnostna podelitev Lirikonfestovih nagrad in priznanj bo na festivalni Akademiji
Poetična Slovenija v četrtek, 8. junija 2017, ob 19. uri v Vili Bianca v Velenju. – Uro in pol
pred akademijo (ob 17:30) bo prav tam pogovor z lavreati. – V umetniškem programu akademije bo koncertirala glasbena skupina Klarisa Jovanović & Della Segodba (glasbena odisejada po Panoniji, Sredozemlju in Balkanu); lirični ples ob drogu: Tanja T. Pipoca.
Akademijo bosta osrednje pospremili knjižni izdaji Planeti z lastno svetlobo – 13. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2017, uredila Ivo Stropnik in Urška Zupančič) z revijalnim izborom 100 pesnikov in pesnic XXI. st. iz 21 evropskih literatur (v slovenskih prevodih
41 prevajalcev) ter Petdeset izbranih pesmi Petra Semoliča, lanskega dobitnika književne
nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti (2016) za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st.
(pesmi izbrala Urška Zupančič).
Na Lirikonfestovi knjižni stojnici poezije XXI. st. bodo predstavitveno razstavljena
knjižna dela letošnjih lavreatov ter dosedanjih trinajst letnikov mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. – V duhu festivalno pridružene
knjižnopotopisne »krilate želve« se bo predstavila Digitalna kamera – revija za sodobnega
fotografa. – S spektrom pomenov »V mineralih je zapisano vse!« bo zagotovo zgovorna priložnostna razstava izbranih mineralov in dragih kamnov (iz največje zasebne zbirke mineralov v Sloveniji) velenjskega zbiratelja Jožeta Rihtarja (Hiša mineralov/Muzej Velenje). – V
Lirikonfestovi galeriji bo razstavljala 21 pogledov na lirični avanturizem velenjska fotografinja Ksenija Mikor.
Na spletnih straneh Velenjske knjižne fundacije in Čitalnice Pri pesniški duši –
www.lirikonfest-velenje.si – bodo med 25. majem in 9. junijem objavljene refleksije letos
spletnodebatno zasnovanega književnega omizja o liričnem avanturizmu oz. na temo festivalnega vabila POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA, s spletnodebatnimi izhodišči: Je pesnik še pustolovec? Nevarna (ne)sorazmerja liričnega v potopisnem? Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma? Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični avanturizem? –
Podrobnejša predstavitev lavreatov in program festivalne akademije bosta v naslednjih dneh
objavljena na www.lirikonfest-velenje.si.

Urška Zupančič,
koordinatorica festivalnega programa

Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik UVKF,
vodja Lirikonfesta Velenje
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TONE ŠKRJANEC │ velenjica-čaša nesmrtnosti 2017
12. podelitev častne festivalne nagrade za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st.
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iz osebnega fotoarhiva

JOANNA POMORSKA │ Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2017
14. podelitev častnega naslova ambasador slovenske književnosti in jezika
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AGATA TOMAŽIČ │ krilata želva 2017
1. podelitev častne festivalne nagrade za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta
(Zakaj potujete v take dežele?, Cankarjeva založba/Mladinska knjiga, 2016)
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Katja Zakrajšek │ Lirikonov zlat 2017 │ (za slovenske prevode poezije Warsan Shire)
11. podelitev festivalnih plaket za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. (v letu 2017
iz britanske poezije v slovenščino), objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21
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Urška Zupanec │ Lirikonov zlat 2017 │ (za slovenske prevode poezije Alice Oswald)
11. podelitev festivalnih plaket za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. (v letu 2017
iz britanske poezije v slovenščino), objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21

UMETNIŠKI PROGRAM LIRIKONFESTOVE AKADEMIJE
POETIČNA SLOVENIJA 2017 s slavnostno podelitvijo
festivalnih nagrad in priznanj / Velenje, 8. junija

foto Iris Batista

Tanja T. Pipoca │ lirični ples ob drogu

foto www

Klarisa Jovanovič & Della Segodba │ Glasbena odisejada po Panoniji,
Sredozemlju in Balkanu

UMETNIŠKI PROGRAM LIRIKONFESTOVE AKADEMIJE
POETIČNA SLOVENIJA 2017 s slavnostno podelitvijo
festivalnih nagrad in priznanj / Velenje, 8. junija

Ksenija Mikor │ lirična fotografska razstava

21 pogledov na lirični avanturizem

FESTIVALNI KNJIŽNI IZDAJI

Nagradna knjižna zbirka Velenjica-čaša nesmrtnosti

Peter Semolič / 50 izbranih pesmi iz 10-letnega opusa v XXI. st.
(nagradna pesniška zbirka lavreata preteklega leta/velenjica-čaša nesmrtnosti 2016)

13. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21

Planeti z lastno svetlobo
100 pesnikov in pesnic XXI. st. iz 21 evropskih literatur
(v slovenskih prevodih 41 prevajalcev)

PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA

Jože Rihtar │ »V mineralih je zapisano vse!«
lirična razstava izbranih mineralov in dragih kamnov (iz največje zasebne zbirke
mineralov v Sloveniji velenjskega zbiratelja Jožeta Rihtarja, Hiša mineralov/Muzej Velenje)

Je pesnik še pustolovec?
Lirikonfestovo spletnodebatno književno omizje O LIRIČNEM AVANTURIZMU
www.lirikonfest-velenje.si

