
VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA 
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja 
 
NAPOVEDNIK DOGODKOV 16.–30. JUNIJ 2020 
 
 

Razstava  
PIKA NOGAVIČKA V KNJIGAH S CELEGA SVETA / RAZSTAVA 
Na ogled do srede, 24. junija / galerija domačije TOR–PET (15h-19h)  
Vabimo v galerijo domačije na ogled del zbirke knjižnih izdaj Pike Nogavičke s celega sveta. Že 
vrsto let jih zbira ljubitelj zgodbe o tej edinstveni deklici iz vile Čira Čara Andrej Šter, sicer vodja 
konzularnega oddelka na MZZ. Na ogled je postavljena Pika Nogavička v arabskem, korejskem, 
bolgarskem, hebrejskem, turškem, ruskem jeziku. In to še ni vse, še cel kup si jih lahko 
ogledate in večino njih tudi prelistate. 
Razstavo smo odprli v soboto, 13. junija v sklopu VI. Otroškega knjižnega festivala. 
 
 
Izbrano: Goga na domačiji 
KOZMA AHAČIČ IN BOŠTJAN GORENC–PIŽAMA IN SVEŽA KNJIGA KOZMOLOGIJA. 
Torek, 16. junij (19.30) 
Knjiga esejev Kozmologija (Goga, 2020) je univerzum, v katerem se prepleta punk s klasiko in 
pop z eksperimentalno glasbo. V esejih, ki jih je Kozma Ahačič pisal za časopis Delo, se opis 
pariške parfumerije neopazno preliva v razmišljanje o iskanju prave besede in o spopadanju z 
neopisljivostjo jezika. Kot pravi Nabokov: pisatelj bi moral imeti natančnost pesnika in 
domišljijo znanstvenika. Za eseje Kozme Ahačiča to vsekakor velja. 
Z avtorjem se bo pogovarjal Boštjan Gorenc – Pižama. 
Po pogovoru bo knjiga Kozmologija na voljo po prijazni ceni. 
 
Pogovor bo potekal V ŽIVO, na Vrtu domačije, v primeru dežja pa v dvorani. 
Dobimo se na varni distanci. Zaradi omejenega števila sedežev vas lepo prosimo, da si 
zagotovite sedež z nakupom vstopnice (2 eur) na domačiji v času odpiralnih ur ali preko 
https://www.mojekarte.si/si/goga-na-domaciji-kozma-ahacic-in-bostjan-gorenc-
pizama/vstopnice-1132640.html. 
Dogodek pripravljamo v sodelovanju z Založba Goga. 
 
Izbrano 
50 KNJIG, KI SO NAS NAPISALE: GOLOB, ŠAROTAR, GOLOB 
Sreda, 17. junij (19.30) 
Vabimo na vrt domačije, kjer bomo gostili 50 KNJIG, KI SO NAS NAPISALE. Tokrat v obliki 
pogovora, v živo!  
Kaj bere pesnica? Kaj bereta pisatelja? Kako izbirajo knjige? In katere so jih napisale? Z Anjo 
Golob, Tadejem Golobom in Dušanom Šarotarjem se bo pogovarjala Bojana Leskovar. 
 
Vseslovenska osveščevalna akcija 50 knjig, ki so nas napisale je vezana na niz dokumentarnih 
oddaj - pogovorov o slovenskih knjigah, ki se predvajajo na prvem programu Televizije 
Slovenija od decembra 2018. Začela se je v Cankarjevem letu, z namenom obuditi debato o 



knjigah ter povzročiti, da se v javnem diskurzu o knjigah pogovarjamo in prepoznavamo 
njihovo ključno vlogo pri oblikovanju družbe. Avtorji akcije so si zadali nalogo, da s 
kanoniniziranega berila odpihnejo prah, ga prevetrijo, a hkrati ne trivializirajo. Izbrati, 
izpostaviti in na dostopen način želijo predstaviti 50 ključnih knjig za oblikovanje slovenske 
družbene zavesti, brez katerih nas ne bi bilo, oziroma se ne bi razvili v narod, v kakršnega smo 
se. Hkrati želijo klasična dela pokazati v drugem kontekstu in občemu gledalcu pokazati, da se 
lahko klasiko bere tudi izven predpisanih okvirjev: na ta način pozivamo ljudi k bralni drznosti, 
ki se nato prenese tudi na druge knjige in odnos branja na sploh. 
 
V primeru dežja bo pogovor v dvorani.  
Dobimo se na varni distanci. Zaradi omejenega števila sedežev vas lepo prosimo, da si 
zagotovite sedež z nakupom vstopnice (2 eur) na domačiji v času odpiralnih ur ali preko 
https://www.mojekarte.si/si/50-knjig-ki-so-nas-napisale/vstopnice-1132818.html. 
 
 
 
Pripovedovanje 
PRIPOVEDOVALSKI VEČER ZA ODRASLE 
Torek, 23. junij (20h)  
V tokratni posebni poletni ediciji Pripovedovalskih večerov za odrasle gostimo tri zanimive 
govorce, ki bodo pripovedovali resnične zgodbe. Vsem trem je skupno, da jim jezik dobro teče 
in da so polni zanimivih in presenetljivih zgodb.  
 
Nastopili bodo: 
Goran Završnik, izkušen glasbeni improvizator, član legendarnega pripovedovalskega dvojca 
Vroča Župa, nekdanji improligaš in eden najpomembnejših akterjev kulturne scene v Kamniku. 
Goran na pripovedovalskih dogodkih večinoma “govori” preko svojega sinta, tokrat pa bo na 
odru spregovoril sam in ljubljanskemu občinstvu prvič predstavil zgodbo, ki jo je doslej slišalo 
le izbrano kamniško občinstvo … in ostalo brez besed. 
 
Maida Džinić Poljak je novinarka in pevka sevdalink, tradicionalnih bosanskih pesmi. Njen glas 
je bil svoj čas zaščitni znak skupine Dertum. Maida na Vodnikovi domačiji vodi pogovorne 
večere Ispeci pa reci. V Slovenijo je prišla med vojno v nekdanji Jugoslaviji, svoje begunske 
izkušnje uporablja pri vključevanju novih beguncev v slovensko družbo. Če je še niste slišali 
peti in pripovedovati, ne zamudite te priložnosti. 
 
Erik Valenčič je neodvisni novinar, pisatelj in poročevalec. Bil je na mnogih svetovnih kriznih 
žariščih, posnel nekaj odmevnih dokumentarcev, objavil dve knjigi, ena pa je v nastajanju.  
Na svojih novinarskih poteh je spoznal mnogo zanimivih likov in se znašel v raznoraznih 
situacijah, o katerih bo pripovedoval tudi ta večer. 
 
Vstopnina: 8 EUR 
Vstopnice so naprodaj na Vodnikovi domačiji v odpiralnem času domačije ali preko portala 
moje karte. 
 
 
Izbrano 
Meta Hočevar: PROSTORI IGRE in PROSTORI MOJEGA ČASA 



Torek, 30. junij (19.30) 
Vabimo na pogovor ob drugi, dopolnjeni izdaji knjige Prostori igre ter ob izidu knjige Prostori 
mojega časa (MGL, 2020) avtorice Mete Hočevar.  
 
Gosta pogovora bosta poleg avtorice Mete Hočevar še avtor spremnih besed Tomaž Toporišič 
ter gledališki režiser Jan Krmelj. Pogovor bo moderirala Petra Pogorevc. 
Odlomke iz knjig bosta brala igralca Mia Skrbinac in Jernej Gašperin. 
 
Drobna knjižica Prostori igre Mete Hočevar je takoj po izidu leta 1998 spremenila poglede in 
interpretacije fenomenov slovenskega, jugoslovanskega in tudi evropskega gledališča. Druga, 
dopolnjena izdaja te knjige je namenjena vsem  gledalcem, ki hočejo razumeti in brati 
gledališče skozi njegove prostorske in časovne komponente. Te so  povezane z zgodbami 
dramskih in nedramskih tekstov in živo prezenco igralca, ki šele vzpostavlja gledališki prostor. 
Ta temeljna knjiga  bo skupaj z novo knjigo, posvečeno fenomenologiji prostorov gledališča 
kot ustvarjalkinega in razmišljevalkinega časa Prostori mojega časa tvorila celoto, s pomočjo 
katere bomo lahko vstopali v prostore in čase gledališča, hkrati pa nam bosta knjigi omogočili, 
da bomo lahko te prostore skupaj z avtorico, ki jih kreira in razlaga,  tudi mislili.  
 
Knjiga Prostori mojega časa s pomočjo primerov posameznih dramskih tekstov, ki so izbrani 
glede na način pristopa k oblikovanju prostora igre, raziskuje odnose in medsebojne vplive 
med tekstom – izrečeno mislijo – in prostorom, med igralcem in prostorom ter ostalimi odnosi 
v uprizoritvi.  
 
»Prostor. Vedno je prisoten, v mislih, v realnem, v fantaziji. Brez njega ni nič. Je dokaz, je alibi, 
je krivec, je rešitelj, in terorizira tudi. Ko vstopiš v gozd ali v hišo ti pokaže kje si in te usmerja 
kam se lahko obrneš, kam lahko greš.  
Prostor omejuje in osvobaja. Vsaka uprizoritev ustvari sebi lasten sistem odnosov v času  
dogajanja med zgodbo, prostorom in gledalcem, med slišnim in vidnim. Prostor ne govori, je 
pa zelo zgovoren.« 
 
Meta Hočevar je priznana slovenska arhitektka, scenografinja in gledališka režiserka. Po 
študiju in delovanju na področju arhitekture se je začela ukvarjati z gledališko režijo in 
scenografijo. Je avtorica cele vrste odmevnih gledaliških predstav v Sloveniji in tujini. Kot 
scenografinja je sodelovala z gledališči v ZDA, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Rusiji, Grčiji. Za svoje 
gledališko delo je prejela celo vrsto nagrad, med najpomembnejšimi je velika Prešernova 
nagrada za gledališko ustvarjanje, več Borštnikovih nagrad, več Sterijevih nagrad in v letu 2005 
nagrada za najboljšo scenografijo v Grčiji. Leta 1998 je izdala knjigo Prostori igre, v kateri se 
loteva problema prostora v uprizoritvenih umetnostih in je prevedena v srbščino in 
angleščino. Bila je redna profesorica za scenografijo na AGRFT in gostujoča profesorica na 
Magistrskem studiju na Univerzi umetnosti v Beogradu, Skopju in Novem Sadu. Je zaslužna 
profesorica Univerze v Ljubljani. 
 
Pogovor bo potekal V ŽIVO, na vrtu domačije, v primeru dežja pa v galeriji. 



Dobimo se na varni distanci. Zaradi omejenega števila sedežev vas prosimo, da si zagotovite 
sedež z nakupom vstopnice (2 EUR).  
Vstopnice so naprodaj na Vodnikovi domačiji v odpiralnem času domačije ali preko portala 
moje karte. 
 
 
 
OBVESTILO: Napovedani koncert zaradi višje sile prestavljen s 17. junija na 14. julij (20h)! 
STARINSKE POPEVKE Z ZVEZDANO NOVAKOVIČ FEAT ADLEŠIČKE KRESNICE 
STARINSKE POPEVKE je projekt pevke, harfistke in skladateljice Zvezdane Novaković v 
sodelovanju s Kresnicami iz Adlešičev. 
Gre za ljudska besedila, ki so se ohranila, medtem ko so melodije potonile v pozabo. Besedila 
prihajajo delno iz knjižne zbirke “Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I« Ivana Šašlja.  
 
Kot je zapisal Šašelj: "/…/ Marija Veselic iz Marindola iz svoje mladosti pripoveduje, da so te 
pesmi popevala dekleta po večerih, ko so hodila po hišah na "prelo" (prejo). To so "starinske 
popevke", kakor jim pravijo. Pripomniti moram še, da mladina ne zna več teh lepih "starinskih" 
pesmi. S starimi ženami vred bodo legle tudi te zanimive belokranjske pesmi v grob. Naj se 
ohranijo vsaj v tej knjižici!"  
 
Zvezdana se je odzvala klicu po obujanju teh čudovitih pesmi s svojevrstno poezijo, ki odseva 
starodavni čas in hkrati toliko pove o nas samih danes, ko smo nekako oropani identitete. Z 
Zvezdanino uglasbitvijo pesmi pridobijo sodobno zvočno podobo, sočasna spremljava Kresnic 
iz Adlešičev pa jim prida pristnost belokranjske zvočne krajine. 
 
Starinske popevke za Zvezdano niso zgolj etnološke: so tudi avtoričini čustveni in spominski 
prostori, v katerih se s spomočjo nasnemavanja in zvočnih modulatorjev svobodno poigrava z 
zvokom strun in glasu. Pesmi tako niso ne stare, ne nove - so v sozvočju z današnjim časom in 
davnino, so avtorske in hkrati delo vseh tistih, katerih glasovi so že davno izgubljeni in 
pozabljeni. 
 
Nekaj pesmi na programu bo tudi starih ponovno uglasbljenih kresnih pesmi, nekaj uskoških, 
par skladb prihaja iz zbirke Lepa Anka. 
 
Nastopajo:  
ZVEZDANA NOVAKOVIĆ: avtorica projekta, vokal, harfa, elektronski instrumenti 
ADLEŠIČKE KRESNICE: vokali 
 
Vstopnina 12 eur / 10 eur v predprodaji. 
Vstopnice so naprodaj na Vodnikovi domačiji v odpiralnem času domačije (TOR-PET, 10h-18h) 
ali preko spleta: https://www.mojekarte.si/si/koncert-starinske-popevke-z-zvezdano-novakovic-
in-kresnicami-iz-adlesicev/vstopnice-1132777.html. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Več informacij in fotografije: Irena Plešivčnik, 040 162 739, irena.plesivcnik@divjamisel.org 
 



Vodnikova domačija Šiška 
Vodnikova cesta 65, 1000 Ljubljana 
 
Domačija v času odprtja vabi k branju v čitalnico ter Knjižnico pod krošnjami, kjer so na voljo 
mnogi sveži izvodi knjig, dnevno časopisje in revije ter pisanju v sobo za pisanje. Ob tem so za 
različne publike v domačiji redno na sporedu dogodki in izobraževanja.  
 
Delovanje Vodnikove domačije Šiška omogoča MOL- Oddelek za kulturo 
 
 
 
 


