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bilten številka 89: marec 2021

Osrednjega koncerta Krščanske kultur-
ne zveze Koroška poje letos nismo do-
živ ljali iz polne dvorane Doma glasbe v 
Celovcu, kot smo bili sicer vajeni, niso 
ga oblikovali zbori iz naših društev in na-
ših treh dolin. 

Oder so napolnili solisti – in kako so ga 
napolnili! Svoje je dodala še iz samega 
zelenja zasnovana scena po zamisli reži-
serke Milene Olip.  

V nedeljo, 14. 3. 2021, se je ob pol treh 
– kot je dolgoletna tradicija – odprl za-
stor za nastopajoče po YouTubeu. Za 
uvod je zazvenela inštrumentalna Pršva 
je ta luba vigred v izvedbi Tonča Feiniga 
(klavir), Edgarja Unterkirchnerja (sakso-
fon) in Benjamina Izmajlova (violina). 
Ta uvod nam je pričaral v sobe pomlad, 
tako kakor nam je vsako leto koncert Ko-
roška poje privabil v srca pomladansko 
ozračje. Kaj bi bila koroška kulturna sce-
na brez tega znanilca pomladi?  

PESEM NAS POVEZUJE je bilo ges-
lo koncerta, na katerega smo povabili v 
tem izrednem letu vsestranskega kultur-
nega zatišja.  

Predsednik KKZ Janko Krištof je v po-
zdravnem govoru še posebej poudaril po-
sebnost koncerta v tem smislu, da ga lah-
ko spremljajo ljubitelji slovenske pesmi 
po vsem svetu. Vse, doma in po svetu, je 
vključil v svoj pozdrav. Solisti in solistke 
ter dueti so ob glasbeni spremljavi zapeli 
tako koroške ljudske kakor tudi umetne 
pesmi. 

S svojimi glasovi so nas očarali, vsak s 
svojim posebnim odtenkom glasu in v  
različnih žanrih Bernarda Fink, Manca 
Izmajlova, Tonč Feinig, Mateja Zwitter, 
Katarina Hartmann, Gabriel Lipuš, Irina 
Lopinsky, Mario Podrečnik ter Gregor 
Einspieler-Springer. Koncert so obogatili 
tudi izjemni glasbeniki, ki so pevce 
spremljali: na klavirju Ana Tijssen, Tatia-
na Pichler, Katarina Hartmann in Tonč 
Feinig, na saksofonu Edgar Unterkirch-
ner, na harmoniki Mihael Strniša, na vio-
lini Benjamin Izmajlov in na kitari Janez 
Gregorič. Razveselili smo se širokega lo-
ka instrumentov. Hvala vsem pevcem in 
glasbenikom za občuteno podane pesmi! 
Za šarmantno moderacijo s primernimi 
besedili izbranih pesnikov je poskrbela 
Monika Novak-Sabotnik. Spregovorila 
je tudi o treh glasbenikih, ki smo se jih 
spomnili na koncertu: Antona Nageleta, 
čigar 110-letnice rojstva se spominjamo 
letos, Josipa Ipavca, ki je umrl pred           
100-timi leti, ter Franceta Cigana, ki nas 
je vse prezgodaj zapustil pred 50-imi leti. 
Ravno prva obletnica Ciganove smrti je 
botrovala ideji osrednjega koncerta 
Krščanske kulturne zveze, ki si je pozne-
je utrl uspešno pot do publike pod ime-
nom »Koroška poje«. 

Za zaključek je še v izvedbi vseh nasto-
pajočih pevcev in instrumentalistov za-
zvenela skupna pesem »Ne čakaj na maj«.  

Glasbene nastope je v Kulturnem do-
mu v Pliberku v kamero ujelo podjetje 

Artis, za zvočni zapis pa je skrbel Stu-
dio4. Za odrsko sliko, projekcijo in reži-
jo je bila odgovorna Milena Olip. 

Razveselili smo se veliko pozitivnih 
odmevov na koncert, ki nas je dejansko 
povezal čez vse meje.  

Koroška naj vedno poje! 

Koroška poje 2021: Pesem nas je povezala

Vsem društvenikom, odbornikom, 
kulturnim ustvarjalcem, 
doma in po svetu želimo 

vesele velikonočne praznike! 
 

SODELAVCI IN ODBORNIKI 
KRŠČANSKE KULTURNE ZVEZE                  

in SNI URBAN JARNIK
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čestitamo:

Franci Spitzer – 60 let  
3. februarja je 
na Plešerki ob-
hajal okrogli ju-
bilej predsednik 
SPD Zvezda 
Franci Spitzer. 
V Slovenskem 
p r o s v e t n e m  
društvu v Hodi-

šah skupaj z društveniki že dolga le-
ta skrbi za bogat kulturni utrip. Kot 
član tamburaške skupine Stara ban-
da doprinaša svoje k bogati kulturni 
podobi slovenske narodne skupnosti 
na Koroškem. Ob osebnem prazniku 
mu čestitamo in želimo sreče, zdrav-
ja in zadovoljstva! 
 

Tischlerjeva nagrada 

Za letošnjo 
Tischlerjevo na-
grado, ki jo po-
deljujeta Narod-
ni svet koroških 
Slovencev in 
Krščanska kul-
turna zveza, je 
bil izbran prav-

nik in dolgoletni politični predstav-
nik koroških Slovencev Matevž 
Grilc. Nagrado bo prejel »za živ-
ljenjsko delo na narodno-političnem 
področju in zavzemanje za samo-
stojno politično gibanje med koro-
škimi Slovenci«, kot piše v uteme-
ljitvi. Podelitev je bila načrtovana za 
ponedeljek, 25. 1. 2021, a so priredi-
telji podelitev zaradi koronakrize 
morali preložiti za nedoločen čas. 
Ko bodo razmere to dopuščale, bo 
določen nov termin. Čestitamo in se 
veselimo podelitve!  
 

Srebrna plaketa za              
Rosino in Lenarta Katza 

Med prejemniki plaket Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti sta 
to leto tudi Rosina Katz-Logar in 
Lenart Katz. »Zakonca (…) sta že 
skoraj pet desetletij stebra kulturne-
ga delovanja v Žvabeku, v občini 
Suha na avstrijskem Koroškem,«  
piše v utemeljitvi. Za svoje raznoli-
ko kulturno in narodno-politično      

delovanje prejemata srebrno plaketo 
JSKD. Termin za podelitev priznanj 
in plaket še ni določen, ker je vse 
odvisno od razvoja pandemije v zve-
zi s koronavirusom. Nagrajencema 
pa že zdaj čestitamo ob prejemu sre-
brnega odličja! 
 

Ex tempore –  
velika nagrada za              
Alberta Mesnerja 

V nedeljo, 28. februarja 2021, je       
Albert Mesner prejel veliko nagrado 
na mednarodnem tekmovanju na 
Ptuju. Na tekmovanju Ex-tempore 
Ptuj Karneval je sodelovalo 130 
umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, 
Avstrije, Italije, Madžarske in Ja-
ponske. Mednarodna strokovna žiri-
ja je odločila, da veliko nagrado 
prejme koroški likovni ustvarjalec 
Albert Mesner za svoje likovno delo 
z naslovom MAŠKARADA 2021. 
Mednarodno priznanemu umetniku 
čestitamo in želimo še mnogo uspe-
ha na umetniški poti.   
 

Srebrno športno deželno 
odličje za Dunjo Zdouc 

Za svoje izredno uspešne nastope v 
svetovnem pokalu je biatlonka Du-
nja Zdouc, članica DSG Sele, v sre-
do, 24. 3. 2021, iz rok deželnega 
glavarja Petra Kaiserja prejela srebr-
no športno deželno odličje. To je bi-
la za uspešno športnico le še pikica 
na i, saj je na svetovnem prvenstvu 
letos na Pokljuki v štafeti osvojila 
srebrno kolajno. Za izredni uspeh 
čestitamo in želimo še mnogo na-
daljnjih zmag.

Klub slovenskih študentk in 
študentov na Koroškem 
Po intenzivnem ukvarjanju s koroško zgodovi-
no v lanskem letu se želimo klubaši*nje Kluba 
slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
v sodelovanju s Koroško dijaško zvezo letos 
osredotočati na tematiko manjšin. V sklopu ni-
za »Manjšinske perspektive« ne želimo pred-
staviti le avtohtonih narodnih skupnosti in je-
zikovnih manjšin, temveč tudi marsikatero 
drugo marginalizirano skupino – in se tej pri-
bližati z neposrednega vidika. »Objektivna« 
dejstva, zgodovinopisje, medijska poročanja – 
družba gleda vse, kar smatramo za »objektiv-
no« iz večinske perspektive. S predavanji 
predstavnic in predstavnikov bo publika vedno 
znova dobila možnost širjenja lastnih obzorij 
in spoznavanja raznolikih življenjskih situacij. 
Če si nataknemo druga očala, vse in vsi dobi-
mo možnost vpogleda v novo »manjšinsko 
perspektivo«, ki presega lastno. Doslej so      
obiskovalke*ci lahko prisluhnile*i predavanju 
o zgodovini in vsakdanu gradiščanskih Hrvatic 
in Hrvatov ter se poglobili v usodo otrok z       
migracijskim ozadjem – to tematiko nam je 
predstavila žurnalistka in avtorica Melisa        
Erkurt. 
Tudi novi odbor, ki je bil izvoljen 18. 3. 2021, 
bo v tem slogu 8. 4. 2021 nadaljeval s širje-
njem družbeno zamolčanih perspektiv. Poleg 
tega bomo kljub komunikaciji po spletu osta-
le*i kritične in kritični in natančno opazova-
le*i dogajanja pri nas na Koroškem. 

Odbor KSŠŠK:  
Roman Petek (predsednik) 
Lara Hobel (podpredsednica) 
Aleks Smolnik (blagajnik) 
Helena Reichmann (namestnica blagajnika) 
Lisa Mikl (tajnica) 
Rok Selan (namestnik tajnice) 

Roman Petek
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poročila: odšli so…

Občni zbor KSŠŠG  

V soboto, 6. februarja 2021, je vabil Klub slovenskih 
študentk in študentov v Gradcu na svoj redni občni 
zbor po spletu. Izvoljen je bil nov odbor študentske-
ga kluba za naslednje delovno obdobje. Predsednica 
je Jera Jagodic, podpredsednica Sara Terbuch, taj- 
nica Ana Moschitz, namestnica tajnice Natalja           
Sadolschek, blagajničarka Mirjam Kazianka in na-
mestnica blagajničarke Katarina Urank. Tako je vod-
stvo kluba v Gradcu trenutno popolnoma v ženskih 
rokah, kar naj bo dobro znamenje za nadaljnje delo. 

Folti Hartmann 
18. 3. 2021 nas je po težki bolezni zapustil nav-
dušeni pevec in veliki kulturnik Folti Hartmann. 
Njegova življenjska pot, ki jo je predčasno prere-
zala kruta bolezen, je navdušenega pevca in izra-
zitega tenorista vodila v razne kraje Koroške in 
sosednje Slovenije, kjer je s svojim žametnim 
glasom prepeval v raznih zborih in skupinah. S 

triom Korotan je leta 1978 gostoval v Kanadi in v ZDA. Petje je v 
družini Hartmann od nekdaj imelo močno vlogo, to tradicijo je živel 
tudi rajni in z ženo Marico dal to naprej hčerkam, ki prepevajo v 
kvartetu kot Hartmann’ce. Od rajnega smo se poslovili v nedeljo, 21. 
3. 2021, v mestni cerkvi sv. Egidija v Celovcu. Žalno slovesnost so 
predvajali po spletu, ker je bil neposredni obisk dovoljen le ožjemu 
družinskemu krogu. Družini in sorodnikom velja naše iskreno soža-
lje, Foltija bomo ohranili v lepem in častnem spominu.   
 
 

Marija Wakounig 
17. 3. 2021 je po težki bolezni umrla Marija Wa-
kounig. Rajna je od 70-ih let dalje z družino ži-
vela v Kotmari vasi, kjer se je takoj vključila v 
kulturno in farno življenje. V Slovenskem pro-
svetnem društvu Gorjanci je sedem let vodila 
mladinsko igralsko skupino in več let pela v dru-
štvenem mešanem zboru. V slovenskem oddelku 

Katoliške akcije je sodelovala nad 25 let in na začetku 90-ih let pre-
vzela vodstvo Slovenskega delovnega odbora. Še posebej se je          
posvečala skrbi za družine. Tako sta kultura in farno življenje         
merodajno usmerjala njeno življenje. Od rajne smo se poslovili           
23. 3. 2021 na pokopališču v Kotmari vasi, kjer je vodil pogrebne 
obrede domači župnik Michael Joham ob podpori drugih duhovni-
kov. Družini in sorodnikom izrekamo sožalje. 
 

Metodij Rigler 
Že 30. 10. 2020 je v bolnišnici na Golniku za po-
sledicami okužbe s koronavirusom v devetinse-
demdesetem letu starosti umrl Metodij Rigler, 
pobudnik Društva prijateljev poti sv. Jakoba, 
podpredsednik Kluba koroških Slovencev v  
Ljubljani in zvesti obiskovalec koroških priredi-
tev. Zmeraj vedrega romarja po Jakobovi poti in 

pozornega spremljevalca kulturnega dogajanja na Koroškem se bo-
mo spominjali s hvaležnostjo. Družini in vsem njegovim najožjim 
prijateljem in sorodnikom izrekamo iskreno sožalje. 
 
 

Berta Klemenčič 
2. 3. 2021 je umrla Berta Klemenčič, vdova po 
prof. Vladimirju Klemenčiču in mati Matjaža 
Klemenčiča. Cela Klemenčičeva družina je bila 
in je tesno povezana s koroško in koroškimi Slo-
venci. Rajna se je rodila v Logi vasi na Koro-
škem v družini Kakl in se po izobrazbi na srednji 
ekonomski šoli v Ljubljani poročila z Vladimir-

jem Klemenčičem, ki je kot mlad asistent ljubljanske Filozofske fa-
kultete raziskoval koroško pokrajino in položaj koroških Slovencev. 
Takrat se je preselila v Slovenijo, njena povezava do Koroške pa je 
vsa leta ostala živa in močna. Bila je tudi članica Kluba koroških Slo-
vencev v Ljubljani. Ob pogrebu 10. 3. 2021 na ljubljanskih Žalah se 
je predsednik Janez Stergar v imenu kluba poslovil od rajne in krat-
ko predstavil njeno življenje. Sinu Matjažu Klemenčiču ob izgubi 
matere izrekamo iskreno sožalje! 

Drabosnjakov pasijon na 
ogled po treh desetletjih 

Pred skednjem 
Drabosnjako-
vega doma v 
Gornji vasi pri 
Kostanjah je 
bila 16. junija 
1990 premiera 
(sledilo je še 
več ponovitev) 

Pasijona bukovnika Andreja Šusterja Drabo-
snjaka v organizaciji Krščanske kulturne zveze v 
sodelovanju s SPD Drabosnjak. 220 let staro be-
sedilo je po starem rokopisu Andreja Šusterja 
Drabosnjaka za predstavo priredila dr. Herta    
Lausegger, dramaturško pa ga je obdelal Marjan 
Belina. V režiji Francija Končana so nastopali  
igralci in pevci iz Roža in z Gur, za vokal je bil 
odgovoren Lajko Milisavljevič.   
KKZ je nato v sodelovanju z Mohorjevo založbo 
in firmo za filmsko produkcijo ARTIS leta 1991 
izdala kaseto, ki dokumentira od domačih igral-
cev uprizorjeni Pasijon na Kostanjah.   
V letošnjem postnem času  smo shranjene posnet-
ke Pasijona digitalizirali in dali na ogled po        
spletni povezavi www.kkz.at. Z digitalizacijo in 
predstavitvijo na spletu smo želeli obuditi spomin 
na dogodek, ki je takrat močno odmeval v jav-      
nosti.  
Ogled bo še mogoč do velike noči. 
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poročila:

V torek, 19. 1. 2021, je na ZG/ZRG za 
Slovence potekalo zaključno tekmovanje 
letošnjega govorniškega natečaja, ki ga 
razpisujeta Krščanska kulturna zveza in 
Narodni svet koroških Slovencev v zvezi 
s Tischlerjevo nagrado. Natečaja se je 
udeležilo pet kandidatk in kandidatov s 
treh izobraževalnih ustanov: Jan Ogris-

Martič, 2.a Dvojezične trgovske akade-
mije v Celovcu, Noa Sabotnik, 7.b 
ZG/ZRG za Slovence v Celovcu, Nika 
Štirn, 5. letnik Višje šole za gospodarske 
poklice Št. Peter, Julija Vogelnik, 2. let-
nik Višje šole za gospodarske poklice        
Št. Peter in Chiara Writz, 8.a ZG/ZRG za 
Slovence v Celovcu. 

Prvo nagrado je prejel Noa Sabotnik za 
svoj govor na temo Ali ti uspe, da kot 
učenka / učenec dvojezične izobraževal-
ne ustanove na Koroškem posreduješ po-
men večjezičnosti tudi svojemu krogu 
zunaj šole, in kakšno vlogo pri tem igra 
slovenščina? Drugo nagrado je prejel Jan 
Ogris-Martič za svoj govor na isto temo, 
tretjo nagrado pa je prejela Nika Štirn za 
svoj govor na temo: Koronakriza je ostro 
zarezala v naš vsakdan. Kakšne so bile 
zate osebno posledice glede socialnega, 
izobraževalnega, kulturnega in gospo-
darskega življenja? 

Člani žirije so bili Vincenc Gotthardt, 
Nanti Olip, Sara Pan in Emanuel Polan-
šek. 

Prireditelji so bili veseli, da so lahko 
natečaj izvedli kljub zaostrenim okolišči-
nam in da so mladi ponudbo sprejeli in 
pripravili svoje prispevke tudi v tem iz-
rednem letu.  

Govoru zmagovalca boste predvidoma 
– če bodo to dovoljevali takrat aktualni 
ukrepi za zajezitev epidemije s koronavi-
rusom – lahko prisluhnili ob podelitvi 
Tischlerjeve nagrade 2021 Matevžu Gril-
cu. Termin za podelitev trenutno še ni ja-
sen.  

Govorniški natečaj je tokrat potekal brez publike

8. februarja 2021 so Slovenska pro-
svetna zveza, Krščanska kulturna zveza 
in Društvo slovenskih pisateljev v Avstri-
ji skupaj z Generalnim konzulatom RS v 
Celovcu vabili na posebno prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazniku. Ker pri-
reditev v živo tokrat ni bila mogoča, je 
bila prej posneta v Kulturnem domu v 
Pliberku in predvajana po spletu ob Pre-
šernovem smrtnem dnevu. Kulturni praz-
nik je bil posvečen spominu na koroške-
ga pisatelja, dramatika in esejista Janka 
Messnerja, čigar 100-letnice rojstva in 
10-letnice smrti se letos spominjamo. Te-
mu primerna je bila vsebina prireditve, 

za katero je režijsko poskrbel Aleksander 
Tolmaier. Skupaj z igralko Laro Vouk sta 
predstavila Messnerjeva raznolika bese-
dila, ki pričajo o kritičnem pogledu slo-
venskega avtorja na svojo domovino in 
njeno družbo. Predstavljen je bil tudi 
odlomek iz posnetka gledališke predsta-
ve JOB, ki jo je pred leti po Messnerje-
vem istoimenskem proznem besedilu 
uresničila mlajša gledališka skupina 
KPD Planina iz Sel. Avtorjevo sliko so 
zaokrožili kratki komentarji njegovih so-
potnikov, ki so Janka Messnerja doživeli 
kot učitelja, pisatelja-kolega in družbe-
no-kritično razmišljajočega človeka.   

Spredaj zmagovalec Noa Sabotnik, v ozadju ostali sodelujoči.

Slovenski kulturni praznik 2021 posvečen Janku Messnerju

Aleksander Tolmaier, 
Lara Vouk, glasbenica 

Nataša Konzilia
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glasba:

»Če je glasba hrana ljubezni, igraj naprej.« William Shakespeare

Mateja Zwitter:  
Ziljanka z jazzovskim  naglasom 

Ta intervju poteka na precej aktualen 
»korona« način s prostoročnim telefo-
niranjem, obe sva na službeni poti v 
Ljubljano (a vsaka v svojem avtu). 

Mateja, kje je vaš mili dom? 
Mateja: Glede na to, da sem do svoje-

ga 21. leta živela v Ljubljani in nato sko-
raj 10 let v Londonu, v obeh državah, ču-
tim neko domačnost, čeprav pravijo, da 
je dom tam, kjer je srce. Torej če se drži-
mo tega »reka«, bo odgovor Zilja, saj 
imam tukaj prekrasno družino.  

Kateri vonji vas predramijo doma v 
Sloveniji in kateri doma na Koro-
škem? 

Mateja: V Ljubljani ogromnokrat rada 
zaidem na tržnico, kjer je bogata mešani-
ca vonjav, ki mi pričarajo domačnost in 
nostalgijo …, od rož, sveže zelenjave, 
kot tudi tradicionalnih slovenskih dobrot.  

Na Koroškem pa seveda obožujem 
vonj gorske svežine in narave, ki mi daje 
notranji mir.   

 Iskrenost vašega srca sem začutila 
ob prvem klepetu, toplino vaše ziljske 
družine pa kmalu zatem. Doma ste vsi 
predani petju. Torej rek: »Kdor poje, 
slabo ne misli« velja, kajne? 

Mateja: Ja, petje je del našega vsakda-
njika. Tisti trenutek, ko poješ, ne razmiš-
ljaš o prihodnosti in preteklosti, ampak si 
enostavno predan tistemu trenutku, kjer 
izraziš to, kar čutiš.  

Umetniška pot je bogato tlakovana, 
pa vendar ..., postane kdaj tudi strma 
ali celo težko prehodna? 

Mateja: Mislim, da je vsaka pot, ki vo-
di k uspehu, postlana s »trnjem« in razni-
mi preprekami in težavami, in tako je tu-
di v umetniškem poklicu. V tem ne vidim 
nič slabega, ampak gledam na te stvari 
kot življenjski test, ki ga moramo opravi-
ti, da smo lahko v svojem poklicu še bolj-
ši in smo kos marsikateri situaciji.  

Seveda je prednost dar, ki ti je položen 
v zibelko, a žal to ni dovolj. Nekako se 
vsak po svoje bori, za svoje mesto v tem 
prostoru in verjamem, da so vztrajnost, 
samodisciplina in pozitivna naravnanost 
pomembni faktorji, da ne »potonemo«, 
kadar je težko. 

Vajeni ste trdega dela, kot tudi 
estradniškega življenja, kaj pa *estra-

da na koncertu Koroška poje? Dejali 
ste, da ste s snemanja odšli z dobrimi 
občutki. 

Mateja: Izjemno vesela sem, da sem 
imela priložnost spoznati tudi ostale 
glasbene kolege in njihovo delo in prav 
tako vas organizatorje, ki ste čudovito iz-
peljali ta projekt v tem zahtevnem času. 
Žal nam trenutna situacija ni pustila pro-
stora za pretirano druženje, a verjamem, 
da bo kmalu tudi čas za to.  

Na omenjenem koncertu smo vsi ob-
čudovali vaš glamur. Imate pred kon-
certi kak določen ritual, od kod navdih 
za tako dovršeno stilsko podobo? 

Mateja: Verjetno so to že leta in leta 
izkušenj izbiranja koncertnih oblek in 
odrskih kostumov, ki so eden mojih naj-
ljubših koncertnih priprav, poleg glasbe-
nega dela.  

Je pa res, da me je MePZ Perpetuum 
Jazzile pred nekaj leti prosil za stilsko 
preobrazbo koncertnih oblek, tako da 
sem istočasno opravljala delo članice 
umetniške vodje in stilistke, in slednje je 
bilo veliko bolj naporno. 

Zase nekega posebnega rituala nimam, 
verjetno pa grem po enakem zaporedju 
kot vsaka ženska. Obleka, čevlji, frizura 
in pol kile pudra za na oder … pa nekje 
se mora kakšen del svetlikati. 😊   

Vaš dom na Zilji, ki si ga delite še z 
možem Jankom in navihanim sinkom 
Jonom, je zgled domačnosti, ki jo nav-
dihuje stik s tradicijo. Katere vrednote 
želite predati mlademu rodu? 

Mateja: Če bi morala izbrati iz obširne 
palete vrednost le nekaj njih, so zame iz-
jemnega pomena iskrenost, spoštovanje, 
empatija, komunikacija in delovne nava-
de.  

Opažam, da ljudje postajajo vse bolj za-
prti vase, predvsem mlajša generacija. Ne 
znajo se več pogovarjati, osredotočeni so 
samo nase, njihova čustva in njihov glas 
je prevzela tehnologija. V naši družbi po-
staja vse bolj navzoča ignoranca, narci-
zem, neiskrenost, kopičenje zamer in 
»pometanje težav pod preprogo«. Mislim, 
da je na nas, ki vodimo in pripravljamo ta 
novi rod za življenje, velika odgovornost, 
da jih naučimo živeti v družbenem okolju. 
Nismo jih namreč rodili za to, da bi bili 
izolirani in sami, da si ne bi upali izraziti 
svojega mnenja. Želimo si, da bi imeli 
tudi oni lepo in bogato življenje in gradili 

dobre in zdrave odnose.  

Če danes ne bi bilo epidemije, kako 
drugače bi potekal vaš službeni dan v 
Ljubljani? Nad mestom bi se gotovo 
tudi zdanilo, a potem ...? 

Mateja: Odpeljala bi se zjutraj ob 6:45 
uri, brez stresa kdaj točno moram biti na-
zaj na mejnem prehodu. Zelo rada opazu-
jem sončni vzhod na poti v Ljubljano, se 
ustavim na bencinskem servisu v Radov-
ljici in si privoščim take away kavico z 
mareličnim rogljičkom. Odkar Jona hodi 
v šolo, učim v Ljubljani le enkrat teden-
sko, prej sva hodila skupaj in ostala dva 
dni, tako da že kar dobro pozna skrivno-
sti Ljubljane😊.   

Učiti začnem okoli 8:30 zjutraj, saj 
učim veliko študentov in pevcev, ki niso 
več v osnovnih in srednjih šolah, tako da 
imam dobro razporejen urnik. Ker učim 
v centru Ljubljane in v Trnovem, bi se 
sprehodila do mojih staršev, ki prav tako 
živijo v centru Ljubljane. Skupaj bi po-
jedli kosilo, poklepetali, nato pa bi nada-
ljevala z učenjem brez mask, testov in 
razkuževanj do približno 19. ure. Zelo 
verjetno bi imela pozno popoldne ali zve-
čer tudi kakšno vajo za kakšen prihajajo-
či projekt, si med kakšno pavzo privošči-
la pijačo s katerim od mojih prijateljev, in 
ko bi noč prekrila Ljubljano, bi se prijet-
no utrujena odpeljala domov na Ziljo.  

Veseli me, da sva poklepetali. Želim 
vam, da čim prej doživite vse opisano in 
uzrete vam ljubo morje, ter začutite 
kraško burjo, vonj borovcev ter cveto-
če sivke. Čisto preproste reči torej. 

 
*estráda -e ž (ȃ)  
1. knjiž. vzvišen prostor, oder: estrado so okrasili z 

girlandami; cesarica je sedela na estradi 
2. zlasti v ruskem okolju zabavna prireditev, sestavlje-

na iz kratkih glasbenih, plesnih in artističnih točk 

Katja Osterc
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  SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Iz Ljubljane je na 
Koroško prišlo ža-
lostno sporočilo, da 
je Vsemogočni od-
poklical v večno sla-
vo Bredo Turk Vil-
har, umetnostno 
zgodovinarko, sode-
lavko etnološkega 

oddelka pri Krščanski kulturni zvezi od 
prve ure naprej in kasneje sodelavko inšti-
tuta Urban Jarnik. 

Že v rani mladosti je v petdesetih letih 
20. stoletja kot študentka prišla na Koro-
ško, v času, ko so študentje pod vodstvom 
prof. Jerneja Šušteršiča, razdeljeni na vse 
tri naše doline, Rož, Podjuno in Ziljo, 
opravljali etnološke raziskave. Med njimi 
so bili Marija Jagodic, por. Makarovič, ki 
je raziskovala »ljudsko medicino« v Pod-
juni, Jerko Bezić, ki je raziskoval ljudsko 
pesem v Podjuni, Breda Vilhar, por. Turk, 
ki je raziskovala sakralno umetnostno zgo-
dovino na Zilji. To je bila enkratna raz-
iskava na Koroškem.  

Ko sem na začetku 80-ih let prejšnjega 
stoletja povabil Marijo Makarovič, da bi 
opravila monografsko raziskavo v Selah, 
je predlagala, da bi ji pri tem pomagala ko-
legica, umetnostna zgodovinarka Breda 
Turk Vilhar, ki je kot strokovnjakinja po-
znala stare cerkvene matrike in jih znala 
prepisovati. Seveda sem to sprejel z vese-
ljem. Tako se je leta 1984 začelo delo v 
Selah. Najprej smo šli v župnišče h kapla-
nu gospodu Ivanu Matku. Dal nam je gra-
divo iz župnijskega arhiva – krstno in 
mrtvaško knjigo ter farno kroniko. Obe sta 
želeli, da bi stanovali na preprosti kmetiji. 
Organiziral sem bivanje pri Mici Hriber-
nik na Srednjem Kotu, s katero sta obe 
»akademičarki« spletli pristno prijatelj-
stvo. Pokojna Breda Turk Vilhar je prepi-
sovala iz knjig, Marija Makarovič pa je 
hodila po terenu, tako dolgo, da je nastala 
obširna knjiga »Sele in Selani«. Tudi pri 
raziskavah oblačilne kulture na Zilji, v 
Rožu in Podjuni je poskrbela zapise iz 
župnijskih arhivov, prav tako iz škofijske-
ga in deželnega arhiva.  

To sodelovanje se je nadaljevalo pri pri-
pravi knjige »Osem stoletij Vogrč«, ki je 
izšla leta 1995. Občudoval sem opis vogr-
ških fresk Brede Turk Vilhar, ki jih je opi-
sala na znanstveni in hkrati poljuden na-
čin. Pisala pa je tudi o »inventarjih in 
urbarjih vogrških podložnikov iz 17. in 18. 
stoletja«. V monografiji »Dobrla vas in 
okolica, iz preteklosti v sedanjost«, ki je 
izšla leto kasneje, je raziskala in objavila 
prispevek »Freske samostanske cerkve v 
Dobrli vasi«, v katerem je opisala za Ko-
roško edinstvene freske o skrunjenju sv. 
hostije v župni in samostanski cerkvi v 
Dobrli vasi.  

Kar na začetku našega sodelovanja mi je 
povedala, da bi rada obiskala nekatere ro-
jake na Zilji, na katere je imela čudovito 
lepe spomine iz študentskih let. Peljala sva 
se na Ziljo, obiskala Nika Kriegla v Za-
homcu in družino Mešnik, p.d. Mež narje-
ve. Ogledala sva si cerkev v Gorjanah, na 
Čajni freske na zunanji strani cerkve na te-
mo »Velika nedelja«. Bila je navdušena 
nad čudovito restavrirano fresko. Nisem si 
mogel predstavljati, kaj pomenijo naslika-
na orodja, Breda pa mi povedala, da npr. 
kosa, srp, grablje itd. predstavljajo, česar 
ne smeš delati v nedeljo. Ko sva šla v cer-
kev, naju je v lepi slovenščini pozdravil 
župnik in dekan Walcher Janez (Johann). 
Slovenščine se je naučil med vojno, ko je 
deloval v fari na Suhi. Nadaljevala sva pot 
k Mariji v Grabnu, obiskala družino Wutti, 
p.d. Vinkl, in Lojzo Jank v Dolah, župnika 
Rudija Safrana v Melvičah. Tudi tam sva 
si ogledala fresko v cerkvi ob vhodu na  
desni strani na temo »Velika nedelja« (bila 
je v bolj v slabem stanju). Pri župniku 
Stanku Trapu je bilo za obisk že prepozno. 
Izrazila je željo, da bi dopolnila svojo prvo 
raziskavo o freskah na Zilji. Idejo sem 
predstavil takratnemu predsedniku KKZ 
Janku Zerzerju in jo je sprejel. Tako sem 
imel večkrat možnost, da sem Bredo 
spremljal po Zilji, ogledovala sva si cerk-
ve in znamenja in tako je nastala čudo-      
vita potopisna duhovna knjiga »Ziljske 
freske«. 

Peljal sem jo tudi v svojo faro Radiše, 
kjer je zanimiva freska poslednje sodbe iz 
druge polovice 16. stoletja. Tu se je rodila 
pobuda za raziskavo fresk na temo posled-
nje sodbe po vsem južnem Koroškem. Ta-
ko je nastala knjiga »Dies irae« na osnovi 
arhivskih in terenskih raziskav. Zadnja 
njena večja raziskava je bila cerkvena         
likovna dediščina v dekaniji Pliberk. Za 
videofilm Naška Križnarja o »Potovanju 
po sledovih Urbana Jarnika« pa je Breda 
Turk Vilhar napisala besedilo. Imela je še 
zamisel, da bi v okolici Kostanj raziskova-
la male podružnične cerkvice, ki hranijo 
nekatere čudovite freske in krasne svetni-
ške kipe, predvsem pa ima vsaka cerkev 
sv. Krištofa. Žal nama to ni uspelo.  

Srečen sem, da sem na pobudo Marije 
Makarovič spoznal res iz srca dobrega člo-
veka, Bredo Turk Vilhar, ki ni bila samo 
strokovnjakinja umetnostne zgodovine, 
temveč tudi globoko verna skromna žena, 
s katero sva bila iskrena prijatelja. Ona je 
bila do moje drage žene ljubeča prijatelji-
ca. Bog ji povrni vse, kar je naredila za naš 
koroški narod, ki ga je tako ljubila od rane 
mladosti do svoje smrti.  

 
Draga Breda, počivaj v božjem miru! 

Bog lonaj Ti! 
Tvoj Nužej

V drag spomin umetnostni zgodovinarki 
prof. Bredi Turk Vilhar

Velikonočna pesem iz Sel 
Iz knjige Ane Jug-Olip »Utihnile so 
ptice, utihnila je vas – Spomini na   
selske šege in navade, na izselitev v 
Nemčijo, na taborišče Ravensbrück in 
na srečno vrnitev domov« 

Poglejte vsi ludi, en čudež se godi 
na gori Kalvariji, kaj tami delajo, 
en križ stoji hori, en čvovik vis hori, 
on iz trnja krono ima, nšir ha kna pozna. 

Poglej, o kristjan, to je on, Jezus sam, 
kralj večne časti za nas matre trpi,  
nagnu je svojo gvavo na to disno ramo,  
Njega catrne oči so pa povhne krvi. 

To pesem je oče Ane Jug-Olip velikokrat 
pel v postu.

Trubarjeva nagrada  
Pavlu Zdovcu 

Narodna in univerzitetna knjižni-
ca od leta 2008 podeljuje Trubarje-
va priznanja za pomembne pri-
spevke k varovanju in ohranjanju 
nacionalne pisne kulturne dedišči-
ne. Prejemnika Trubarjevega pri-
znanja za leto 2020 sta prof. dr. Pa-
vel Zdovc in prof. dr. Michael 
Biggins.  

Iz utemeljitve za Pavla Zdovca: 
»Dr. Pavel Zdovc je s svojo skrom-
nostjo in požrtvovalnostjo odločil-
no prispeval k nepretrganemu raz-
voju slovenistike na Univerzi na 
Dunaju v 20. stoletju, tako da lahko 
morda zapišemo: kar je bil nekoč 
Miklošič slavistiki, je Zdovc mo-
derni slovenistiki na Dunaju. Nje-
gov znanstveni opus je izjemno 
dragocen prispevek k umestitvi 
kulturno pomembnih dokumentov 
v prostor in čas.« 

Pavlu Zdovcu iskreno čestitamo 
za Trubarjevo priznanje, ki je pri-
znanje za izjemno življenjsko delo. 
Njegova knjiga o krajevnih imenih 
je bistveno prispevala k standardi-
zaciji krajevnih imen na Koro-
škem, kot to priporoča ekspertna 
komisija geografov pri Združenih 
narodih. Njegova knjiga je tudi te-
melj za napise na dvojezičnih kra-
jevnih tablah na Koroškem. Na 
Univerzi na Dunaju je Pavel Zdovc 
študentkam in študentom posredo-
val svojo iskreno predanost do slo-
venskega jezika in do koroških 
zemljepisnih imen. Med njimi sta 
bili sodelavki inštituta Urban Jar-
nik, Martina Piko-Rustia in Uši Se-
reinig, ki sta pri njegovih lekcijah 
prejeli znanje, sposobnost in vese-
lje za izvajanje različnih jeziko-
slovnih projektov.



Krščanska kulturna zveza je vabila 
na vsakoletni gledališki in lutkovni        
festival Tribuna, ki se je letos odvijal 
od 1. do 5. marca. 

Prireditev je doslej z gostovanji skupin 
zrcalila večji del slovenskega mladinske-
ga gledališkega ustvarjanja na Koro-
škem. Letos se je Tribuna zaradi zaprtja 
dvoran in omejitve gibanja selila v digi-
talno gledališče. Digitalne predstavitve 
na spletu so novo sredstvo, ki se ga gle-
dališča poslužujejo po vsem svetu, da bi 
vsaj na razdaljo ohranila stik s svojimi 
gledalci. 

V letu pandemije se je v načinu posre-
dovanja kulturne ponudbe posodobilo tu-
di izrazoslovje. Ko smo se včasih veseli-
li prireditev po raznih kulturnih hramih 
in v domačih dvoranah, smo se danes 
znašli v digitalnem svetu z ogledi priredi-
tev z domačega kavča. Izreden čas kuje 
nove izzive in od nas kulturnih ustvarjal-
cev terja preusmeritev in prilagajanje ča-
su. Sicer so naše digitalne prireditve po 
spletu odprte vsemu svetu, vendar se 
kljub vsemu vsi zopet veselimo analogne 
prihodnosti. Prihodnosti, ko se bomo lah-
ko zopet brez strahu srečavali, prihodno-
sti, ko bomo začutili povezanost med iz-
vajalci in občinstvom, prihodnosti, ko 
bosta zadovoljstvo in beseda pohvale iz 
obraza v obraz zopet razgrela srca. 

K sodelovanju in 
ogledu predstav smo 
povabili dvojezične 
izobraževalne usta-
nove in vse občin-
stvo. V času, ko do-
življamo kulturno 
zatišje, je tem po-
membneje, da ohra-
njamo stik z bogato 
ustvarjalnostjo naših 
gledaliških skupin, ki 
delujejo v društvih. 
Na gledaliških delav-
nicah, ki lani zaradi 
pandemije niso pote-
kale kot že ustaljeno v Ankaranu, so v 
slovenskih kulturnih društvih za uprizo-
ritev pripravili 14 predstav. Nekatere 

predstave so lani septembra in oktobra že 
doživele krstno uprizoritev na odru, ne-
katere pa še čakajo uprizoritve. 
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gledališče:Milan Piko

Tribuna letos v digitalni obliki

Lani poleti je Krščanska 
kulturna zveza pričela s 
pripravami gledališkega 
projekta ob 100-letnici 
plebiscita in ob 45-letnici 
organizirane lutkovne in 
mladinske gledališke de-
javnosti. Predstava »Veter 
v grapah Korotana« kritič-
no kaže presojo in razvoj 
sobivanja obeh narodnih 
skupnosti na osnovi zgo-
dovinskih iztočnic zadnjih 
100 let in spodbuja s pozi-
tivnimi nastavki k trudu za 
dobro sožitje.  

Letos se po osmih letih 
smemo veseliti lastne predstave v Mestnem gledališču, je na prvi strani Biltena štev. 
87 lani zapisala tajnica Zalka Kelih-Olip. Pandemija je lanske načrte strla, ni jih pa 
zaustavila. Kljub še vedno zaprtim dvoranam želimo z zgodbo, ki se zgleduje po zgo-
dovinskih dejstvih, najti možnost za razumevanje vedenja posameznikov v zgodovin-
sko napetih časih in za presojo in razmislek o družbenem razvoju na Koroškem v mi-
nulih 100 letih.  Krstno uprizoritev zaenkrat načrtujemo – upamo, da bodo okoliščine 
to dopuščale – letos maja, na praznik Gospodovega vnebohoda (13. 5. 2021) v Mest-
nem gledališču v Celovcu. Ponovitev igre je načrtovana od 20. do 22. 5. v Kulturnem 
domu v Pliberku.  

Jubilejna gledališka predstava 
»Veter v grapah Korotana«

Druženje in delo 
ob obali 

Krščanska kulturna zveza že pri-
pravlja gledališko delavnico za gleda-
liške in lutkovne skupine, ki jo bo iz-
vedla avgusta v Ankaranu. Zopet 
imamo zagotovljen prostor v lepem 
obmorskem ambientu v Ankaranu, 
kjer se gledališke in lutkovne skupine 
lahko temeljito in brez vplivov doma-
čega vsakdana pripravljajo na novo 
gledališko sezono. Prvi termin bo po-
tekal od 15. do 21. avgusta, drugi pa 
od 21. do 27. avgusta. Razpis za prija-
vo je objavljen na spletni strani 
www.kkz.at. Vsi se že veselimo pisa-
ne kulturne jeseni z neštetimi premie-
rami od Zilje do Podjune. 

Spletne predstave profesionalnih gledališč 

Gledališke hiše v Sloveniji  in v Trstu ponujajo nakup e-vstopnic za spletne pred-
stave. Dobra priložnost, da od doma vstopiš v svet profesionalnega gledališča … 
Povezave na gledališča, kjer se lahko pozanimate za nakup e-vstopnic in za pred-
stave po spletu. 

Drama: https://www.drama.si/ 
Mestno gledališče Ljubljana: https://www.mgl.si/sl/ 
SSG Trst: https://www.teaterssg.com/ 
Slovensko narodno gledališče Maribor: https://www.sng-mb.si/



IMPRESUM: Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Viktringer Ring 26/3, 9020 Celovec. Odgovorni urednik Martin Kuchling

KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA 

Viktringer Ring 26/III 9020 Celovec 

Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79 
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at

Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at 
Martin Kuchling -12 kuchling@kkz.at 
Katja Osterc -13 osterc@kkz.at 
Sabina Anderwald -21 anderwald@kkz.at 
Gitti Neuwersch -11 neuwersch@kkz.at 
Milan Piko -15 piko@kkz.at

Prispevki: Martin Kuchling, Katja Osterc, Martina Piko-Rustia, 
Zalka Kelih-Olip, Gitti Neuwersch, Milan Piko 
Slike: Nedelja, KKZ, SNI Urban Jarnik, Sabrina Schütt

termini:

Poletna glasbena delavnica 
OD JAZZA DO BOSSA NOVE 

8. – 12. 8. 2021 
Dom prosvete v Tinjah 
Sklepni koncert: 12. 8. 2021 
Prireditelja: Dom prosvete v Tinjah 
in KKZ 
Vodi: Ana Bezjak 

MOJSTRSKI TEČAJ  
MEISTERKLASSE 
MASTERCLASS 2021 
Mezzosopran – BERNARDA FINK 
Bassbariton – MARCOS FINK 

16. – 21. 8. 2021 
Dom prosvete v Tinjah 
Prireditelja: Dom prosvete v Tinjah 
in KKZ

Lutkovna in gledališka 
delavnica v Ankaranu 
15. – 21. 8. 2021 
21. – 27. 8. 2021
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napovedi:

Srečanje otroških in 
mladinskih zborov 
malo drugače 

Z veseljem napovedujemo retro-
spektivni spletni koncert srečanj otro-
ških in mladinskih zborov z naslovom        
Nikoli slabe volje. Pobrskali smo po 
arhivih in našli čudovite posnetke 
zborovskih skladb. Spletni koncert je 
režijsko zaupan Mileni Olip, računal-
niška animacija Nejcu J. Pavliču, idej-
na zasnova in scenarij pa Katji Osterc. 

Naši mladi pevci bodo lahko podo-
živeli, kako dobro so peli, pojejo in 
bodo spet kmalu. 

Koncertu boste lahko prisluhnili 
konec aprila na spletni strani KKZ, 
www.kkz.at  

Prireditvi ob 30-letnici  
samostojne Slovenije 2021 

Okrogla miza na temo                    
»Dogodki pred 30-imi leti« 

Odprtje razstave slik Marjana Fera               
o vojni med RS in SFRJ 

v sredo, 30. 6. 2021, ob 16.30                 
v Tischlerjevi dvorani v Celovcu 

Sodelujejo: Lojze Peterle, Karel 
Smolle, Rudi Merljak in Raimund 
Grilc 
Glasbeni okvir: Aleksander Mežek in 
pianist Blaž Podobnik 
 

Finisaža in Okrogla miza 

na temo »Kakšen je odnos med RS       
in koroškimi Slovenci« 

v četrtek, 15. 7. 2021, ob 17.00              
v Tischlerjevi dvorani v Celovcu 

Sodelujejo: ministrica Helena 
Jaklitsch, Karl Hren, Olga Voglauer, 
Milan Piko 
Moderacija: Hanzi Tomažič 
Glasbeni okvir: Učenci Slovenske 
glasbene šole dežele Koroške 
 
Prireditelji: Krščanska kulturna zveza, 
Mohorjeva, Narodni svet koroških 
Slovencev, SNI Urban Jarnik in 
Generalni konzulat RS v Celovcu

Festival Europa Cantat 
bo od 16. do 25. 7. 2021  
gostila Slovenija.  
To je največji kulturni dodgodek v samo-
stojni Sloveniji (trenutno je prijavljenih 
2600 aktivnih udeležencev) 
Festival je razdeljen na dop., pop. in ve-
černi čas. Dopoldanski čas bo namenjen 
izobraževanju v ateljejih, enodnevnih 
ateljejih, pulsih in študijskih turah. Večer-
ni pa raznim koncertom in prireditvam. 
Zanimiva bo tudi ponudba glasbenih za-
ložnikov, predavateljev, koncertov, vsa-
kodnevnega skupnega petja, kot tudi 
možnost sodelovanja vokalnih zasedb na 
delavnicah, kjer bodo lahko deležni indi-
vidualne nadgradnje. 
Obstaja tudi možnost obiska posamezne-
ga dne (glede na našo oddaljenost do     
Ljubljane, je to res lepa priložnost). 


