FESTIVAL PREVODOV

Maribor, jesen 2019
Več na
pranger.si/prevodni-pranger

Festival pripravlja KUD Pranger s podporo Mestne
občine Maribor in v sodelovanju z Lutkovnim
gledališčem Maribor, Oddelkom za prevodoslovje
Filozofske fakultete v Mariboru, Mariborske knjižnice in
Francoskega inštituta v Sloveniji (Institut Français)

Zakaj, komu
Prevodni Pranger?
Za vse, ki radi berete tujo literaturo v slovenskem
jeziku, pa bi si čarovnije prevajalk in prevajalcev
radi ogledali pobliže. Morda bi se kdo od vas rad
naučil prevajati in si ogledal praktične primere ter
slišal, kakšni načini prevajanja so všečni v naši
prevodni kulturi? Kaj od prevoda pričakuje
bralka, kaj avtor, kaj urednik, lektor, kaj prevodni
kritik? Je v Avstriji ali v ZDA denimo kaj drugače?
Kaj je prevodni greh, kaj skomina? Si prevajalka
mora upati ali raje ne?
Prevodni Pranger bo potekal po naslednji
zasnovi:
- Vodstvo izbere 1 tuj jezik in selektorico oz.
selektorja.
- Ta izbere 2 prevodni knjigi, za kateri je mnenja,
da bi ju bilo dobro osvetliti.
- Diskutant na večeru komentira izbor del.
- Prevajalec prisluhne argumentirani diskusiji in
se po želji nanjo tudi odziva.
- Živahno se vključi tudi publika.
Vstopnice v spletni prodaji in na blagajni LGM:
4 € | 3 € za študente in upokojence
brezplačno za brezposelne osebe (s potrdilom)
Brezplačen avtobusni prevoz iz Ljubljane in
Celja, prijave na translat@pranger.si.

Vir: Seta Oblak

Vir: osebni arhiv

NEMŠKI VEČER
30. september 2019 ob 19.00
Mala dvorana
Hommage Sovretovemu nagrajencu
Stanku Jarcu (1933 - 2006), selektorica Urška
P. Černe.
Izbrani deli:
- Heinrich Böll: Ženske pred rečno pokrajino
(Založba Obzorja Maribor, 1987), roman, 172
str. (Frauen vor Flusslandschaft)
- Elias Canetti: Rešeni jezik: zgodba neke
mladosti (Mohorjeva založba Celovec, 1998),
avtobiograﬁja, 355 str. (Die gerettete Zunge:
Geschichte einer Jugend)
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RUSKI VEČER
14. oktober 2019 ob 19.00
Mala dvorana
selektorica Jelka Ciglenečki
diskutantka Andreja Kalc
izbrana prevajalka dr. Urša Zabukovec
Izbrani deli:
- Tatjana Tolstoj: Mjausk
(Društvo slovenskih pisateljev, Forum
slovanskih kultur, 2016), roman, 334 str. (Кысь)
- Fjodor M. Dostojevski: Nespodobna anekdota
(Študentska založba, 2007), novela, 115 str.
(Скверный анекдот)

Vir: osebni arhiv
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Vir: osebni arhiv

SRBSKI VEČER
18. november 2019 ob 19.00
Mala dvorana
selektorica izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec
diskutant Željko Perović
izbrani prevajalec Dean Rajčić
komentatorja iz publike:
Dijana Matković, Muanis Sinanović
Izbrana dela:
- Svetislav Basara: Fama o kolesarjih
(Novo mesto: Goga, 2015), roman, 345 str.
(Fama o biciklistima)
- Borislav V. Pekić: Atlantida
(Litera Maribor, 2008), 529 str. (Atlandida:
epos)
- Ob robu bo omenjena tudi knjiga Hansenovi
otroci Ognjena Spahića, (Študentska založba,
2011).
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FRANCOSKI VEČER
9. december 2019 ob 19.00
Minoritska cerkev
selektorica dr. Mateja Seliškar Kenda
diskutantka Melita Forstnerič Hajnšek
izbrana prevajalka dr. Katja Zakrajšek
komentatorka iz publike:
dr. Varja Balžalorsky Antić
Izbrani deli:
- Clémentine Beauvais: #3špehbombe
(Mladinska knjiga, 2019), mladinski roman,
279 str. (Les Petites reines)
- Nathacha Appanah: Povratnik nasilja
(Sanje, 2017), kratki roman, 130 str.
(Tropique de la violence)

