
JSKD / KOORDINACIJA ZA GORENJSKO / OI JESENICE

OSVOBAJANJE DOMIŠLJIJE

e-prijavnica
E-PRIJAVA

Barbara Korun, pesnica in kritičarka
MENTORICA

5 do 12 udeležencev (če se bo prijavilo manj
kot 5 udeležencev, delavnice ne bomo izvedli)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Delavnice bodo potekale v živo in virtualno.
 

V ŽIVO
20.9. 2022 
18. 10. 2022
16. 5. 2023
 20. 6. 2023

na Jesenicah, dvorana Kolpern na Stari Savi
(Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice)

 
VIRTUALNO

Vsak tretji torek v mesecu od septembra
2022 do junija 2023, od 16:00 do 19:00.

SREČANJA

110 evrov / udeleženca (z ddv-jem)
CENA / KOTIZACIJA
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7. september 2022
ROK PRIJAVE

Regijske delavnice kreativnega pisanja z Barbaro Korun 2022 / 2023

Namen in cilji kreativne delavnice so dvojni: prvič, ob
branju pesniških, proznih, dramskih, esejističnih in
poetoloških besedil slovenskih in svetovnih avtoric in
avtorjev razširiti in poglobiti branje, doživljanje,
razumevanje literature in vedenje o njej, spoznati in
hkrati eksperimentalno preizkusiti različne stile, pristope
in teme; in drugič, na podlagi mentoričinega odziva in
odziva skupine na lastno delo uresničevati in razvijati
svoje umetniško-izrazne potenciale.

Regijskih delavnic kreativnega pisanja
NAMEN IN CILJI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZKKlVphfnpS2pQQ2-NVytq53tHPecLI_v1otR9TLRrbI5A/viewform


Vsako od desetih srečanj bomo razdelili na dva
dela, v prvem se bomo pogovarjali o svojem
branju in doživljanju pesmi, proze, drame izbrane
slovenske oziroma svetovne avtorice ali avtorja
ter o njeni/njegovi poetiki ter se preizkušali v
interpretaciji konkretnih besedil; v drugem pa se
bomo posvetili branju in komentiranju lastnih del,
nastalih spontano ali v sklopu vsakokratne
"domače naloge". V prvem delu bomo skupaj
prebrali določene pesmi in/ali poetološko
besedilo avtorja oz. avtorice. Pri tem bo
mentorica upoštevala tudi želje udeležencev ter
pazila, da bodo zastopani tematsko in stilno
raznorodni avtorji in stilne smeri. Poseben
poudarek bo na gradnji lastne interpretacije
besedil kot poskus, kako zbližati avtoričin ali
avtorjev izraz in svoje lastno doživljanje in
izražanje. 
V drugem delu naših srečevanj se bomo posvetili
lastnemu ustvarjanju in iskanju ter poglabljanju
svojega umetniškega izraza. Pri tem bomo uporabili
obliko skupinske interpretacije oziroma
komentiranja posamezne pesmi udeleženk in
udeležencev, preizkusili pa bomo tudi nekatere
druge aktivne oblike srečevanja s poezijo,
predvsem pa bo za domačo nalogo več konkretnih
vaj iz kreativnega pisanja. Posebno pozornost
bomo namenili dobremu medsebojnemu vzdušju.
Delavnice bodo potekale enkrat mesečno po tri
ure, najprej v živo, potem preko zooma in nato
spet v živo.

NAČIN DELA
Sestavila: Barbara Korun 

JSKD bo po prejemu prijavnice poslal udeležencem
predračun s položnico. Plačati je potrebno po
predračunu pred začetkom delavnic, potrdilo pa
prinesti s seboj. Kotizacijo povrnemo le v primeru
bolezni na podlagi zdravniškega spričevala. 
Vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi in aktivne
sodelovanju.

PLAČILO
Kotizacija za 40 šolskih ur / 110 evrov
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JSKD OI Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice 

04/586 67 40 ali 031 674 946
FB & IG: @jskd.jesenice

oi.jesenice@jskd.si
www.jskd.si

Foto: Š. Zupančič

Barbara Korun je znana slovenska pesnica in dolgoletna mentorica ustvarjalnega pisanja in selektorica pri
natečajih JSKD. Rodila se je leta 1963 v Ljubljani, kjer je tudi diplomirala iz slovenistike in primerjalne
književnosti in skoraj dve desetletji učila slovenščino na gimnazijah. Nekaj let je delala tudi kot lektorica in
dramaturginja v slovenskih gledališčih, sedaj ima status samozaposlene književnice. Njena zbirka Ostrina
miline (1999) je bila nagrajena na slovenskem knjižnem sejmu kot najboljši prvenec leta, njena četrta
zbirka Pridem takoj (2011) pa je dobila Veronikino nagrado kot najboljša slovenska zbirka leta, nagrado
zlata ptica za posebne dosežke v poeziji in bila nominirana za kritiško sito. Piše tudi kritike in eseje ter
aktivno promovira poezijo, ki jo pišejo ženske. Sodelovala je v uredništvih Nove revije in Apokalipse, bila
članica PEN. Od leta 2013 organizira redna mesečna srečanja ob branju novih zbirk slovenskih pesnic
Pesnice za pesnice, za kar je leta 2020 dobila nagrado mira slovenskega centra PEN. Kot recitatorka
pesmi Srečka Kosovela je sodelovala z vsestranskim glasbenikom, tolkalistom Zlatkom Kaučičem, pri
nastajanju CD-ja Vibrato tišine, režirala pa je tudi monodramo, priredbo Cankarjeve Gospe Judit, z Lenčo
Ferenčak. Njeno pesniško delo je bilo objavljeno v štirinajstih samostojnih knjižnih prevodih in v preko
osemdesetih antologijah v več kot dvajsetih jezikih. Je tudi dobitnica dveh italijanskih mednarodnih
nagrad – Leandro Polverini (2014) in Regina Coppola (2016). Njena šesta zbirka pesmi, Vmes, je izšla leta
2016 in bila nominirana za Veronikino nagrado, pred kratkim pa je izšla sedma z naslovom Idioritmija.

O MENTORICI
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