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Intervju se je začel …



Novinarka (jaz) : Ali radi opravljate svoj poklic ?

Miro Gavran :  Seveda, saj me to veseli in rad pišem zgodbe.

Novinarka (jaz) : Kateri so vaši hobiji?

Miro Gavran : Branje novic in knjig, iskanje idej za novo knjigo. Potovanja in obiski 

gledališč širom sveta.

Novinarka (jaz): Vaša dela so prevedena v več kot 40 jezikov in ste edini živeči 

pisatelj, ki ima svoj gledališki festival – Gavranfest, prejeli ste veliko mednarodnih 

književnih nagrad. To kaže, da so kvaliteto vaših del prepoznali tudi izven vaše 

države. Kako se počutite ob tem?

Miro Gavran: Lepo. Občutek je res lep. Vendar najpomembnejše je to, da delam 

to, kar me veseli. Moje delo je tudi moj hobi.



Novinarka (jaz): Opišite situacijo, ko ste vodja ekipe in vas vsi v ekipi ne 

poslušajo.

Miro Gavran: Pomagal bi si s svojim talentom za gledališče. V vsakem pisatelju je 

tudi nekaj igralca. Zaigral bi jim nekaj zanimivega in tako pritegnil njihovo 

pozornost.

Novinarka (jaz): Imate svoje lastno gledališče Gavran. Kako ste prišli do tega?

Miro Gavran: To je bil čisto logična pot. Moja žena je igralka, moj sin je igralec, 

sam pa zelo veliko pišem za gledališče. Naše življenje se vrti okoli gledališča.

Novinarka (jaz) : Ste se tudi vi kdaj preizkusili v igralskih vodah?

Miro Gavran : Sem. Vendar le za zabavo – doma in na družinskih srečanjih, med 

prijatelji ...



Novinarka (jaz): Pišete tudi za otroke. Je lažje pisati literaturo za otroke kot za odrasle?

Miro Gavran: Sploh ne. Nasprotno. V sebi moraš najti otroka, se vživeti v današnjo 

mladino, da je zgodba prepričljiva. Rad pišem tudi za otroke. Otroci ste zelo iskreni. 

Vaši pozitivni odzivi mi zelo veliko pomenijo.

Novinarka (jaz): Napisali ste vsaj 10 knjig za otroke, v slovenščino pa sta prevedeni le 

dve. Je kakšna možnost, da bodo prevedli v slovenščino še kakšno?

Miro Gavran: Da. Pravkar tečejo pogovori z založbo Mladinska knjiga. V jeseni bodo 

izdali knjigi Zaljubljen do ušes in Profesorica iz sanj.

Novinarka (jaz): To me zelo veseli. Komaj čakam, da ju bom lahko prebrala. Gospod 

Gavran, hvala, da ste si vzeli čas zame – mlado novinarko.

Miro Gavran: Za mlade bralce zmeraj najdem čas. Hvala tudi tebi za izkazano 

zanimanje za mojo literaturo. 


