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Florjan Lipuš – dobitnik avstrijske državne nagrade 2018 
Cankarjev dom, Štihova dvorana petek, 23.11., 19.30 – 20.30 
Glasbeno-literarni dogodek. Sodelujejo: 
Florjan Lipuš z branjem odlomkov iz romanov Zmote dijaka Tjaža, Mirne duše in Gramoz (vse založba Litera) 
Gabriel Lipuš, tenor 
Saksofonski kvartet 4Saxess (Lev Pupis, Oskar Laznik, Jan Gričar, Dejan Prešiček) 

 
Pisatelju z avstrijskega Koroškega Florjanu Lipušu so oktobra letos na Dunaju izročili avstrijsko državno nagrado, 
najvišje avstrijsko priznanje za dosežke s področja umetnosti in kulture - zamejski pisatelj je postal prvi 
Slovenec, ki prejme to nagrado za svoj književni opus v slovenskem jeziku. Javna agencija za knjigo in založba 
Litera na letošnjem knjižnem sejmu skupaj z družino in prijatelji Florjana Lipuša prirejata dogodek v počastitev 
avtorja. Glasbeni del dogodka je pripravil Gabriel Lipuš v sodelovanju s kvartetom 4saxess.  

 
O sodelujočih: 
Lipuševo delo odraža posebno kakovost literature v 
manjšinskih jezikih, zato je ta nagrada več kot 
priznanje osebnosti, so povedali ob razglasitvi 
letošnjega dobitnika nagrade. 
Kot je v utemeljitvi zapisal odbor za nagrado, je že v 
delu Zmote dijaka Tjaža (1972), ki sta ga leta 1981 v 
nemščino prevedla Peter Handke in Helga Mračnikar, 
tematsko nakazal svoj pripovedovalski opus, ki ga je 
razvil v številnih romanih in zgodbah: "V svoji 
literaturi Lipuš obravnava upor proti 
nacionalsocializmu, izgon in poboj koroških 
Slovencev, podcenjevanje slovenske manjšine s strani 
večinskega prebivalstva, pa tudi reševanje izginevanja slovenskih besed in besednih zvez kot osnovo za novo 
samozavestno identiteto." 
Lipuš pa je v odzivu povedal, da avstrijsko kulturno priznanje za književnost "sprejema z zadoščenjem, saj z njim 
slovenščina na Koroškem dobiva enakopravnost". 
 
Pevec in skladatelj Gabriel Lipuš že dolgo ne slovi več 
samo kot sin pesnika Florjana Lipuša. Živi in ustvarja v 
Celovcu, kjer je pred leti ustanovil tudi Glasbeno 
gledališče Gabriel, s katerim sodelujejo številni 
vrhunski slovenski in avstrijski glasbeniki in pedagogi. 
Seznam dosedanjih solističnih nastopov, zlasti po 
srednji Evropi, je dolg; čedalje daljši pa tudi izbor 
njegovih glasbenih del, zlasti za gledališča. 
 

 
Ensemble 4Saxess 
Saksofonski kvartet 4Saxess je moderna klasična 
glasbena skupina, ki se poleg izvajanja klasičnih in 
avantgardnih kompozicij rada spoprijema tudi z 
drugimi glasbenimi žanri; etno, jazz in crossover.  
Glavno vodilo zasedbe je izvajanje del, napisanih ali 
prirejenih izključno za 4Saxess, zato skupina stalno 
sodeluje s skladatelji in aranžerji. Nekatere 
kompozicije, posvečene kvartetu 4Saxess, se redno 
uvrščajo na koncertne programe zasedb doma in v 
Evropi. 


