
Slovenski inštitut na Dunaju, dopolnilni pouk slovenščine, Slovenska iniciativa 

Dunaj in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

 

vabimo na 

Grumov Dunaj 

(Prireditve so v slovenskem jeziku.) 

 

23. 10. 2018 ob 18. uri predavanje: Slavko Grum – od Novega mesta do Dunaja 

24. 10. 2018 ob 17. uri gledališče za najmlajše: Bajke in mehurčki – kamišibaj gledališče 

25. 10. 2018 ob 16. uri sprehod po dunajskem prvem okraju: Grumov Dunaj okoli leta 1920 

Projekt, ki poteka v sodelovanju dopolnilnega pouka slovenščine na Dunaju, Slovenske iniciative 

Dunaj, Društva knjižničarjev Dolenjske ter Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto že tretje leto zapored 

in ki se mu je letos pridružil še Slovenski inštitut na Dunaju, tudi tokrat sklepamo s predstavitvijo 

novomeške kulture, kulturne dediščine in ustvarjalcev na Dunaju. 

***** 

Torek, 23. 10. 

Lokacija: Hanuschgasse 3, drugo dvorišče, četrto stopnišče, prvo nadstropje, predavalnica IÖK, 1010 

Wien 

18.00: »Slavko Grum – od Novega mesta do Dunaja«; predava Darja Peperko Golob, vodja 

domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. 

Literarni večer je posvečen slovenskemu dramatiku in pisatelju Slavku Grumu (1901–1949), ki je svoja    

študijska leta preživljal na Dunaju. Predstavljena bo njegova zapuščina, ki jo hrani Knjižnica Mirana 

Jarca Novo mesto, njegov ustvarjalni opus pa bomo spoznali tudi skozi interpretacijo odlomkov 

literarnih del, pisem in dnevniških zapiskov. 

Večer je prijazno podprla Theresia Krušič-Sahiner – msdesign. 

****** 

Sreda, 24. 10. 

Lokacija: Teinfaltstraße 4, mezanin, prostori CAN, 1010 Wien 

17.00: kamišibaj gledališče za najmlajše, kjer bosta Tatjana in Breda v sliki in besedi oživili zgodbe 

Janeza Trdine in pesmi Otona Župančiča: 



• Janez Trdina: »Bajke in povesti o Gorjancih« – zgodbi Velikani in Gospodična; izvaja 

Tatjana Grabrijan, KUD Taus teater 

• Oton Župančič: »Mehurčki« – pesmi Turek, Žabe in Mehurčki; izvaja Breda Kočevar, 

Knjižnica Črnomelj 

17.45: delavnica izdelave kamišibaja po zgodbi »Velikani« iz zbirke Bajke in povesti o Gorjancih Janeza 

Trdine in nastop udeležencev s svojimi interpretacijami izbrane zgodbe.  

 

Projekt so podprli: Mestna občina Novo mesto, Slovenska iniciativa Dunaj, Slovenski inštitut na 
Dunaju, Društvo knjižničarjev Dolenjske in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. 

Kamišibaj (jap. kami = papir, šibaj = gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. 
Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob 
pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj uvrščamo med predstave 
manjšega tipa oz. komornega gledališča. Slike (formata A3) vabijo k bližini in vključenosti gledalcev v 
vzdušje zgodbe. 
Kamišibaj omogoča prikaz različnih žanrov in lahko nagovarja različno publiko. Poleg otroškega je zelo 
priljubljen tudi kamišibaj za odrasle. Tudi odrasli smo željni zgodb. Pravljice, basni, miti in legende, 
zgodbe s svojimi globokimi arhetipi, pesnitve in poezija so se izkazali kot odličen material za 
kamišibaj. Zato ima tudi etnološko funkcijo, saj lahko oživlja tudi tisto ljudsko izročilo, ki je zaradi 
svoje specifične literarne oblike težje uprizorljivo (izštevanke, uganke, pregovori …). Če pa si zaželimo 
sodobnejših vsebin, so tu kratke zgodbe, poezija, humoreske, grozljivke, drame, trilerji, znanstvena 
fantastika, družbeno-kritična vprašanja … 

Dandanes, ko postajamo siti ekranov, digitalizacije, masovnih zabavnih prireditev in 
brezosebnih odnosov, je kamišibaj dragulj, ki s svojo toplino in neposrednostjo pristno – kot nekoč – 
poveže ljudi ob pripovedovanju zgodb. 
 

***** 

Četrtek, 25. 10.  

Lokacija: Teinfaltstraße 4, mezanin, prostori CAN, 1010 Wien 

16.00: Grumov Dunaj okoli leta 1920, sprehod po prvem okraju 

V okviru dopolnilnega pouka slovenščine na Dunaju pripravljata Judita Babnik, učiteljica, in mag. Lidija 

Czwecsko Voler, zgodovinarka, enourni sprehod po t. i. Grumovem Dunaju. Poskusili bomo obuditi duh 

okoli 1920, kako je mesto Dunaj takrat utripalo, kaj je bilo popularno, moderno in kakšen je bil Grumov 

vsakdan. S prebiranjem dnevniških zapisov in njegovimi pismi si bomo približali njegovo dojemanje 

velemesta. Vsekakor bomo omenili Grumove sodobnike – znanega arhitekta Wagnerja in njegovega 

učenca Plečnika ter svetovno priznanega psihologa Sigmunda Freuda, ki ga je Grum leta 1921 osebno 

spoznal.  

Ogled bomo izvedli ne glede na vremenske nevšečnosti. 

Vljudno vabljeni!  

Kontakt:  

Lidija Czwecsko Voler, office@si-dunaj.at 


