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Knjige

"Katerega literarnega junaka bi povabili
na novoletno zabavo?" Od Gandalfa do
Elene Greco.
Vprašalnik o knjigah , ki so oblikovale leto 2021

Ob prehodu v novo leto nas je zanimalo, katere knjige , žanri, literarne junakinje in junaki so

zaznamovali leto 2021. Pripravili smo pet vprašanj in za odgovore prosili tiste , katerih življenje je

tako ali drugače prepleteno s knjižnimi stranmi.

N. Š.

31. december 2021 ob 06 : 23

MMC RTV SLO

Foto : EPA

Iza Strehar , scenaristka in dramatičarka, ki je med drugim napisala scenarij za zmagovalni film

letošnjega Festivala slovenskega filma film Prasica , slabšalni izraz za žensko , bi na svojo novoletno
zabavo od literarnih junakov povabila očeta iz stripa Maus. Intermedijski umetnik Tadej Droljc, ki je

svoja dela nedavno predstavljal na Mednarodnem festivalu umetnosti , tehnologije in znanosti

KIBLIX , pravi, da si knjig sicer ne izposoja , rad pa si "izposodi " kakšen naslov.

Darja Reichman , igralka iz ansambla Prešernovega gledališča Kranj, ki je v letošnji sezoni med

drugim nastopila v predstavah Mama in Lepe vide lepo gorijo, je letos na dah prebrala knjigo Alje

Tkačev , Igralka s svinčnikom : izbrani dnevniki (1962-1991) . Multimedijska umetnica Eva Petrič , ki

med drugim trenutno predstavlja instalacijo " Ali znaš plavati ? " v MQ Art Boxu na Dunaju , bi skozi

literarni žanr leto 2021 opisala kot pustolovščino in dramo. Pesnik Tom Veber, avtor sveže pesniške
zbirke z naslovom Do tu sega gozd, ki je pred kratkim izšla v Škucovi zbirki Aleph , pa bi leto skozi

žanr opisal kot apokaliptični triler s komičnimi primesmi.

Več odgovorov o preteklem letu skozi knjige lahko preberete spodaj.

Iza Strehar, scenaristka in dramatičarka
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