
 

Celostna podoba: Matija Kovač, zgradbazamisli 

 

FESTIVAL IZREKANJA – PETIČ 

 
V svoji peti preobleki festival Izrekanja ohranja zvestobo svojemu osnovnemu 

poslanstvu - na oder v lapidariju prinašati vrhunsko poezijo in v njenem objemu 

prepletati perspektivne in vrhunske, domače in tuje avtorje ter izvajalce. 

Trije večeri festivala se bodo, kot običajno, odvili v lapidariju ob nabrežju Savinje pri 

Osrednji knjižnici Celjew. Kot alternativno lokacijo v primeru neugodnega vremena 

smo pripravili Malo dvorano Celjskega doma. 

 

 



OSREDNJI GOST FESTIVALA 

 

KRZYSZTOF SIWCZYK (Poljska, 1977) 

 
Osrednji pesniški gost letošnjega festivala je 

poljski pesnik Krzysztof Siwczyk (rojen 

1977), ki je tudi literarni kritik, občasni 

igralec in avtor 16 pesniških zbirk, 

pesniškega pamfleta Długie dno in razprave 

o literarni kritiki. Njegove pesmi so bile 

objavljene v vseh pomembnih literarnih 

revijah doma in v tujini (Nemčija, Slovenija, 

Slovaška, Kanada, Francija, Češka, Bolgarija 

...), vključene pa so tudi v pet domačih in 

tujih antologij, med drugim v slovensko 

antologijo novejše poljske poezije Asklop 

(LUD Šerpa, 2005). Odigral je tudi naslovno 

vlogo v celovečernem biografskem filmu 

Lecha Majewskga Wojaczek. Za vlogo, v 

kateri je upodobil poljskega pesnika Rafała 

Wojaczka, je bil leta 2000 nominiran za 

nagrado Evropske filmske akademije. 

Nastopil je tudi v filmu Bluesmani in 

medgeneracijskem projektu Czuje głód 

(Lačen sem), film Widalony (Izgnani), v 

katerem je odigral glavno vlogo, pa je premiero doživel na Era New Horizons v 

Wrocławu. Od leta 2000 je član Evropske filmske akademije in Društva poljskih 

pisateljev. Je kolumnist za časnika Polityka in Gazeta Wyborcza, njegove recenzije 

pa so objavljene tudi na spletnem portalu Polytika. Zaposlen je na založbi Instytut 

Mikołowski, kjer ureja književno zbirko in literarno revijo Arkadia. Živi v Gliwicah. 

Osrednjemu gostu se bo na četrtkovem nastopu pridružil tudi izjemni slovenski 

pesnik, prevajalec in urednik založbe LUD Šerpa, Primož Čučnik, ki bo ob tej 

priložnosti prevedel izbor najnovejših Siwczykovih pesmi. 

 

 

  

Krzysztof Siwczyk, foto: Lorenzo Castore 



OSTALI GOSTUJOČI PESNIKI IN PESNICE 
 

BRYNNE REBELE-HENRY (ZDA, 1999) 

 

je za pesniško zbirko z naslovom 

Autobiography of a Wound prejela 

AWP Donald Hall Poetry Prize, revija 

Library Journal pa jo je uvrstila med 

najboljše pesniške knjige za jesen 

2018. Bila je tudi v finalnem izboru za 

nagrado Publishing Triangle Audre 

Lorde Award. Za svoj romaneskni 

prvenec Orpheus Girl je avtorica 

prejela Young Adult Author Award za 

leto 2021, ki jo podeljuje splošna 

knjižnica v Richmondu (Virginia). Prav 

tako sta ga Barnes&Noble ter Chicago Review of Books uvrstila na svoja seznama 

najbolj pričakovanih knjig mladih avtorjev. 

V študijskem letu 2021/2022 se je kot Fulbrightova štipendistka izpopolnjevalad na 

Inštitutu za antropološke in prostorske študije v okviru ZRC SAZU.  

Njena najnovejša pesniška zbirka Prelude je izšla marca 2022 pri založbi University 

of Pittsburgh Press. 

 

Gostovanje Brynne Rebele-Henry je omogočilo Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. 
 

 

 

ALJAŽ PRIMOŽIČ (2001) 

 

je pesnik in dramatik, trenutno študira 
rusistiko in filozofijo na ljubljanski 
Filozofski fakulteti. Je dobitnik nagrade 
Župančičeva frulica in lavreat male 
Veronike.  Na festivalu Izrekanja 
predstavlja svoj prvenec Čisto potiho 
(LUD Literatura, 2022). 
Njegove pesmi so bile uvrščene v 
antologijo mlade poezije In zemlja je 
vibrirala kakor živo telo, njegov dramski 
tekst Kamenčki pa je del pete knjižne 

izdaje Tapetka! (JSKD). Je tudi "otrok" Izrekanj, saj od samega začetka leta 2018 
soustvarja literarni festival Izrekanja, zadnja leta pa je tudi pomočnik umetniškega 
vodje. 
 
 

Brynne Rebele-Henry 

Aljaž Primožič, foto: Robi Valenti 



LARA GOBEC (2001) 

 
trenutno študira na Pravni fakulteti v Ljubljani, je 
pesnila že v osnovni šoli in bila trikrat uvrščena v ožji 
izbor vseslovenskega osnovnošolskega literarnega 
natečaja Roševi dnevi, nato pa bila leta 2018 ena od 
finalistk Župančičeve frulice, ki jo je leta 2020 
naposled tudi dobila. Ob tem je bila vključena v 
projekt Klub Najst SNG Drama Ljubljana, uvrščena 
med finaliste natečaja Mala Veronika 2020 in 
objavljena v reviji Novi zvon ter na spletnem mediju 
LUD Literatura. Svoje pesmi je izdala tudi v antologiji 
mlade celjske poezije In zemlja je vibrirala kot živo 
telo. Je tudi kolumnistka na portalu LUD Literatura. 
Na festivalu bo nastopila s poetično monodramo Z 
ljubeznijo, Lola. 
 

 
 
 

 
 
GLASBA NA FESTIVALU IZREKANJA 
 
SIX ONE FIVE COLLECTIVE 
 

 
Six One Five Collective 

Skupina Six One Five Collective je skupen kreativni projekt štirih glasbenikov, ki 
ustvarjajo mešanico countryja, americane, folka in popa. 
Njihov zvok, ki ga zaznamujejo izrazite harmonije, mojstrski vokali in solistični vložki, 
spominja na velikane ameriške glasbe, kot so Fleetwood Mac, Little Big Town in 
drugi. Njihovi nastopi so eklektična mešanica avtorskih skladb, uspešnic, napisanih 
za druge izvajalce, in udarnih pesmi, ki so postale zaščitni znak skupine. 
Six One Five Collective so nastopali po vsem svetu in bili predskupina izvajalcem, 
kot so Lennon Stella, John Legend, India Arie, John Hiatt, Kenny Chesney in 

Lara Gobec, foto: Lea Remic Valenti in 
Robi Valenti 



drugi. Nastopili so na znamenitem glasbenem odru Grand Ole Opry in bili na več 
turnejah v tujini. 
Ustvarili so tudi pesmi za izvajalce, kot so Kelly Clarkson, Steven Tyler, Kesha, 
George Strait, Lee Brice, Ingrid Andress, Marc Broussard in Sister Hazel, ter za 
televizijske nanizanke, kot so Nashville, Parenthood, Selling Sunset, Love Island in 
American Ninja Warrior! 
 
Gostovanje skupine Six One Five Collective je omogočilo Veleposlaništvo ZDA v 
Sloveniji. 
 

 

TORI TANGO 
 

Harmonikar Jure Tori je v več kot 
petnajstih letih solistične kariere že 
ustvaril zavidljiv glasbeni opus, 
svojo ustvarjalno zrelost pa je 
izkazal tudi z avtorskim tangom, ki 
ga izvaja z zasedbo Tori Tango – 
gre za samosvojo različico tanga, 
za katero so značilni pestrost 
žanrskih prijemov, ritmični 
preobrati pa tudi tehnično 
natančna izvedba. Skupina, ki jo 
poleg Torija sestavljajo še kitarist 
in pevec Matjaž Stošić, violinist 
Kurt Bauer ter basist Ewald 

Oberleitner, je pozornost vzbudila že s svojim prvim albumom For One Touch 
(Klopotec, 2016), ki je z izvirnim pristopom do ustaljenih obrazcev obveljal za prvo 
povsem avtorsko tango glasbo pri nas. 
Lani je zasedba, ki sta se ji medtem pridružila še argentinska pevka Gabriela 
Alarcón in slovenski beatboxer Murat, prej omenjeno poetiko še nadgradila z 
albumom Respirando. Na njem je deset avtorskih skladb, katerih zvočna podoba se 
plasti od Astorja Piazzole pa do pokrajin skupine Gotan Project. 
 
 

Tori Tango, foto Iztok Zupan 



TOMAŽ HOSTNIK 

 
je avtor več kot devetdesetih 
skladb v slovenskem jeziku, kar 
vključuje celotne opuse zasedb 
Vudlenderji, Drajnarjuva vampa, 
Hostnik pa Krečič, glasbo za otroke, 
film, gledališče, itd. Za svoje 
ustvarjanje je na 14. mednarodnem 
festivalu kantavtorstva (Kantfest) 
prejel zlato kanto, na 39. Melodijah 
morja in sonca s skladbo »Irena« 
največ glasov prek telefonskega 
glasovanja, na Popevki 2019, ter 
2021 pa si prislužil nagradi za 

najboljše besedilo. Kot pianist, pesnik in šansonjer redno koncertira tako doma kot 
v tujini. 
 
 
 
 

DOGAJANJE PO DNEVIH 

 

• ČETRTEK, 11. avgust 2022, ob 20. uri v lapidariju 

o Čisto potiho – predstavitev pesniške zbirke Aljaža 

Primožiča. Ob avtorju sodelujeta še pesnici Lara Gobec in 

Marija Kisilak ter harfistka Veronika Podjaveršek 

 

o Kratek nastop Krzysztofa Siwczyka (Poljska) 

 

o Koncert Six One Five Collective (ZDA) 

 

 

 

• PETEK, 12. avgust 2022, ob 20. uri v lapidariju 

o Veliko festivalsko branje: Krzysztof Siwczyk (Poljska) in 

Primož Čučnik. 

 

o Koncert zasedbe Tori Tango (SLO, AUT, ARG) 
 

 

Tomaž Hostnik, foto: Meta Hostnik 



• SOBOTA, 13. avgust 2022, ob 20. uri v lapidariju 

o Z ljubeznijo, Lola – poetična monodrama v izvedbi Lare 

Gobec) 
 

o Prelude – nastop Brynne Rebele-Henry, ki bo brala nove 

prevode iz istoimenske zbirke. Avtor prevodov je Kristian 

Koželj 
 

o Koncert Tomaža Hostnika 
 

 
PESNIŠKA DELAVNICA  
ZA MLADE 

 

Tudi letos bomo v okviru festivala izvedli pesniško delavnico za mlade, 

ki jo bo tokrat vodil osrednji festivalski gost, Krzysztof Siwczyk. Na 

delavnico smo povabili mlade pesnice in pesnike z vse Slovenije, pri 

čemer smo se povezali z organizatorji natečaja Mala Veronika, Hišo 

kulture Celje. Potekala bo v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje. 

 

 

  



PARTNERJI IN POKROVITELJI FESTIVALA IZREKANJA 

 

ORGANIZATORJA 

 

• KUD Festival Izrekanja 

• Osrednja knjižnica Celje 

 

PODPORNIKI IN POKROVITELJI 

 

• Mestna občina Celje 

• Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani 

• Gimnazija Celje-Center 

• Cinkarna Celje 

• Zgradbazamisli 

• Zavod Celeia Celje 

• Podoba 

• Lea Remic in Robi Valenti; LR Photography 

 

 

VEČ INFORMACIJ 

 

Kristian Koželj, umetniški vodja 

kozeljkristian@gmail.com 

070 535 073 
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