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Mednarodni znanstveni simpozij  

SLOVENSKA MEDKULTURNA NEOAVANTGARDA –  

POEZIJA IN SVET TOMAŽA ŠALAMUNA,  

ki ga je pripravila Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na 
Primorskem v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu in 
Študentsko založbo, je potekal 19. in 20. oktobra 2011 v Zagrebu, 

Ljubljani in Kopru. 
 

Zbrane je nagovoril tudi predstojnik katedre za slovenistiko na FHŠ 
Krištof Jacek Kozak, ki je dejal, da ima trden dokaz,  

zakaj Šalamun ni Bog. 
 

Tega velikana slovenske modernistične poezije, enega najbolj prevajanih 
evropskih pesnikov, smo želeli predstaviti ob njegovem življenjskem 
jubileju, dopolnitvi 70 let, v luči slovenske in ostalih južnoslovanskih 

književnosti. Gre za slovenskega avtorja, pesnika, ki se zanj živo zanima 
ves literarni svet. Tomaž Šalamun je danes slovenski svetovni pesnik, je 

“slovenska pesniška blagovna znamka,” ki jo prevaja, o njej piše in govori 
zagotovo vsaka pomembnejša nacionalna kultura. Avtorjev življenjski 
jubilej omogoča resnično veliko priložnost, da to pozitivno zunanjo 

energijo, ki jo zna izvabiti Šalamunovo pesništvo, vrnemo na izhodiščno 
točko njegovega fizičnega in kulturnega začetka, v Zagreb, njegovo 

rojstno mesto, ter v Koper in Ljubljano; v slovenski jezik in medkulturno 
okolje, v mediteranski in srednjeevropski kulturni kontekst. O Tomažu 

Šalamunu kot slovenskem, medkulturnem in dejansko svetovnem pesniku 
smo v Zagrebu in Kopru govorili preko osredotočenja na glavne lastnosti 
Šalamunove neoavantgardne in postmodernistične poezije, raziskali smo 
fenomen modern(ističn)e poezije nasploh, nato pa seveda vanj umestili 

tudi globoko prelomno Šalamunovo poezijo in preučili tiste točke, kjer je 
Šalamunova poezija ta okvir prestopala, ga lomila in izjemno inovativno 

orala novo ledino tako v svoji politični (družbeni) kot poetični 
(individualni) razsežnosti. 

Simpozij sta spremljala okrogla miza  

v Ljubljani in literarno branje v Kopru. 


