je pod njęovimvodswom iz te.'I\rď ko je postaluhunski
zborovski dirĘent v slovenin ustvžlľr
zagate ur
kadrovske .46qL!
MUVVOAg

E jďne krize števitčnoin kvalitebro'raaasel

V domači tlirski Bistrici je Slosar vodil Moški pevski zbor Dragotin Kette.

KoPER

. Prqajalec

AIeš Berger

skem prostonl je ostal zelo
priljuden in dobrodušeď se

mu komornemu zboru Vox

Iliricą ki

ga je

ustanovila in

dolgo vodila niegova sestra
Marija Slosar Lenaľčič.o

je postal časfni član ftankofonskega Kulturnega društva Peter Martinc

Mojster' ki "upa" tľeti pľevajalske orehe
Polna čitďnica Fulvia Tomizzeje zaploskala
novemu častnemu članu Kulturnega društva
Peter Martinc - prevajďcu Alešu Bergerju.

pojasnil, kako je trl prevajalske orehe - kadar sode-

. AľnnłŽ Gounĺč

obudil še spomine na ukvarjanje z nadrealizmorĺL v
katerega se je začel pogla.
bljati kot študent pľimerjalne književnosti in francoščine:"V tistih časib ko

blasfemičnih, sarkastičnih
besedilľ je dejď Berger. "V
Aleš Berger' ki gaje v Kopru pesmih, ki so bolj znane in
prejšnji torek ponosno go- priljubljene, je preprost in
stilo frankofonsko drušwo, speverL seia tudi po obraje bil tri desetletją vse do bljenih rimďĹ V nekaterih
upokojitve leta zoo8, ure- pesmih pa slišimo odmeve
dnik za prevodno književ- nadrealizma, v daljših annost na Mladinski knjigi. gažiranih tudi križa različne
Prejel je vrsto nagrad, od resničnosti. Včasih imamo
sovretove, Župančičevein pred sabo skoľaj pesem v
prozi, nikoli kake stroge verRožančeve do Schwentnerzne oblike, obenem pa je ta
poezija zelo melodiozną na
noEanje rime nďetimo' kjer
s prevodom Prévertovega jih sploh ne pričakujemo."
Besede so po drugi sveprvenea Besede iz leta t946,
izđanimv zbirki Nova lirika tovni vojni nagovorile
pri Mladinski knjigi.
ogronrno bralcev - so največja pesniška prodajna uspešnica 20. stole$ą ne samo
Poeziią kĺ gre za med
v Franciji. V Kopru so nekaj
'Doslej je biltacques Prévert pesmi v izvirniku in prepri nas, tudi po moji krivdi, vodu prebrali študenta s Fa-

jeve in Prešernove, mogo$pp
opus pa je ta whunski prevajalec nedavno obogatil še

predstavljen predvsem kot kultete za humanistične
pesnik ljubezni, minevanją študije Ana Novak in Lan

sentimenta, zbirka Besede

pa je polna fudi anarhičnih'

Rahne ter gimnazijka Nikolina Trendov, Berger pa je

lujejo znanje, izkušnje indomišljiją počijo še tako trdi.

Vpogovoru z ľnnoZajcje

naj bi literatura čim zvesteje

odslikavala resničnosĘ me
je privlačila svobodna upo-

raba jeziką ki ne pristaja na

vzročno-posledičnezakonitosti in logiko. Takrat sem
oporo imel tudi v izvirnem
ustvarjanju wstnikov - lesih, Svetirĺą Medved in drugi so jezik Že uporabljali na

drugačen način- S tem so mi

pomagali

pri

prevajanju,
marsikomu pa sem uslugo
verjetno wnil, ko je bral kaj

prevedenegď

Naš jezik je Berger bogatil

in širil še z mnogimi drugimi prevodi, nadvse us-

pešno in odmevno je ponašil
tudi Queneaujeve Vaje v slo-

gu, v sobice več generacij
mladih pa je pospremil Go-

Aleš Berger je v pogovoru z lvano Zajc predstavil tudi svoj prevod Prévertovega prvenca Besede.

scinnyjevegr in UderzojevěgaAsterixa.

Veselie ob pador meie
Napisal je več avtorskih
knjig ťudi Arles, večkĺat,v
kateri podoživlja svoja mnoga bivanja v provansďskgm

r ednarodnem središčule-

poslovnih prevajalcev.
Na koprskem druženju je
pripovedoval še o rodni Lju-

bljani in o Solkanu, kamor se
je priženil'Pľimorska mi je
ljuba \6eč sta mi drug temperament in druga govoricaSprrra sem bil večkrat osupel

zaradi nekaterih dialektizmov, ki jih kljub romanski

izobrazbi nisem razumel.

Dokler se nisem navadil, me
jě presenetilo, ko me je žena
Nada vprašďa: 'A upaš vstat
in mi prinest tisto?' Zakaj si
ne bi upď?! Po primorsko.pa

si še ne upam zavijati in
bon Ne znam
še, poleg tega se mi zdijo
najbrŽ niti ne

smešni tisti,

ki oponašajo
bi tudi oni

domačine, da

zveneli bolj domače."
Na Primorskem je dożivel
tudi pa.dec schengenske meje. "Norel sgm od veselją? se
spominja z nasmehom.
"Včasih so bili prehodi meje
travmatični - potem pa greš
v Gorico nenadoma Peš!" o

