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Za nami so praznovanja in obeleževa-
nja 100-letnice plebiscita. Tudi večina         
tistih rojakov, ki so bili še dokaj skeptični 
do očitnih znamenj dežele, da želi ob tej 
visoki obletnici spoštljivo vključiti tudi 
koroške Slovence, se je dalo prepričati 
ob vidnih znamenjih ponujene roke. Bili 
smo priče mnogih dostojnih in do nas 
Slovencev prijaznih prireditev. Mnoge 
smo oblikovali sami ali smo bili povab -
ljeni k sodelovanju. Ob vsem tem se mi 
je osebno zdelo celo škoda, da na dan 
100-letnice ni moglo priti do načrtovane-
ga »praznika dolin«, kjer bi vsa Koroška 
mogla pokazati svoje kulturno bogastvo 
in bi v Celovcu mogli doživeti tudi lep 
del kulture nas koroških Slovencev. Kot 
predsednik KKZ pa sem bil na ta dan 
vendarle povabljen v stolnico k dvojezič -
nemu ekumenskemu bogoslužju ter na- 
to v Dvorano grbov na osrednjo sloves-
nost. Prevzet sem bil nad lepim bogo- 
služjem, kjer slovenščina ni imela le vlo-
ge mašila. Slučajno je naneslo, da sva se 
na poti tik pred vhodom srečala s škofom 
in sva skupaj prispela v Deželni dvorec 
in tam doživela slavnostni akt ob spreje-
mu državnih predsednikov s slovensko 
himno, s pesmijo Rož, Podjuna, Zila ... 
Pa tudi prireditev sama, ki jo je prenašala 
avstrijska televizija v živo, je bila v mno-
gih ozirih zelo drugačna od doslejšnjih 
plebiscitnih obletnic. Nemški sobrat, ki 
je v Dvorani grbov sedel ob meni, me je 
vprašal, če mi Slovenci obhajamo plebis -
cit, pa sem mu odgovoril, da ga doslej  
nismo mogli, da ga pa odslej morda le 
bomo ... Če odmislim masko, ki smo jo 
tam morali že nositi, sem se ob tej slo-
vesnosti kar dobro počutil in brez po -
mis lekov aplavdiral govornikom in na-
sto pajočim. V tem razpoloženju sem bil 
še kar nekaj časa. Resnici na ljubo pa mi 
je bila pri tem v oporo napoved, da bomo 
odslej Slovenci dobivali za naše redno 
delovanje dvojno finančno podporo. Ta-
ko se mi je porodila misel, da se moramo 
Slovenci na Koroškem na to vendar od-
zvati. Nekako medel se mi je zdel tudi 
odziv na besede opravičila Republike 
Avstrije iz ust predsednika Van der        

Bellna. Ali ni zdaj posebej ugoden trenu-
tek za nas? Za nas in za našo slovensko 
stvarnost? Za naš slovenski jezik? S to 
mislijo sem najprej šel v pisarno KKZ in 
jo tam izpovedal. Ko neke noči nisem 
mogel prav dobro spati (kar se mi zgodi 
zelo redko), so se mi misli vrtele naprej 
in sklenil sem sklicati skupino, ki bi z 
mano premišljevala o tem. Zbral sem 
imena, ki bi jih rad imel v iniciativni sku-
pini in prišlo je do prvega srečanja. Pri 
vseh je bilo zaznati veliko mero odobra-
vanja, nekateri pa so že kar prišli s kon-
kretnimi predlogi. Šlo naj bi torej za slo-
venščino. Ozračje v deželi je ugodno za 
kampanjo promocije našega jezika. Od 
začetnikov, ki bi radi malo povohali v naš 
jezik, do poklicnih izpopolnjevanj naj bi 
segala ponudba. Z raznimi simpatičnimi 
iniciativami in ukrepi naj bi še stopnjeva-
li ugled našega jezika. Na celotnem dvo-
jezičnem ozemlju in prek njega naj bi bi-
lo dovolj ponudb za učenje na vseh 
stopnjah znanja. S pomočjo novih medi-
jev naj bi bilo učenje slovenščine nekoli-
ko olajšano. Pripomočke za učenje naj bi 
s strokovnim spremstvom prilagajali no-
vim potrebam. V Sloveniji iščemo part-
nerje, ki nas bi pri tem podpirali. Toliko 
le nekaj misli, ki so privrele na dan. Med-
tem smo stopili v stik z vsemi političnimi 
predstavniki, ki so iniciativo z veseljem 

pozdravili in hkrati obljubili, da jo bodo 
podprli. Zmenili smo se, da bosta nosilki 
projekta obe osrednji kulturni organiza-
ciji SPZ in KKZ. Skupno bomo sedaj uti-
rali pot tej zamisli, ki se je porodila kot 
sad letošnjega dogajanja na Koroškem. 
Prosimo tudi vas, dragi kulturniki, drage 
kulturnice, da skupno z nami pomagate 
zagnati ta vlak, ki naj nas pelje v dobro in 
boljšo prihodnost naše slovenske besede 
na Koroškem.  

Janko Krištof, predsednik KKZ 
 
 

Skupno za slovenščino in njen večji ugled

V Dvorani grbov, 10.  oktobra 2020

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

blagoslovljene božične praznike 
ter srečno novo leto 2021! 

 
SODELAVCI IN ODBORNIKI 

KRŠČANSKE KULTURNE ZVEZE                  
in SNI URBAN JARNIK
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Janko Zerzer – 85 let  

7. novembra je obha-
jal 85. rojstni dan 
dolgoletni predsed-
nik, od leta 2010        
častni predsednik 
Krščanske kulturne 
zveze. Janko Zerzer 
se vse življenje kul-
turno udejstvuje, več 

desetletij pa je aktivno sooblikoval kul-
turno življenje koroških Slovencev, ne-
šteto pobud in idej v zadnjih petih deset-
letjih lahko pripišemo njemu. Vzporedno 
se je angažiral kot predsednik SPD Koč -
na, kot pevec Moškega pevskega zbora 
Kočna in kot član cerkvenega zbora v 
Svečah. Bil je med pobudniki Slovenske 
glasbene šole na Koroškem, Koroških 
kulturnih dnevov in etnološkega oddelka 
pri Krščanski kulturni zvezi. Janka Zer-
zerja poznamo kot dobrega predavatelja, 
vnetega publicista, urednika, avtorja dol-
ge vrste prispevkov, komentarjev in re-
cenzij za slovenske in nemške časopise 
in revije ter prevajalca slovenskih tu-         
rističnih vodnikov. Nešteto je število nje-
govih precizno pripravljenih govorov za 
prireditve KKZ, lavdacij pri nagradah 
KKZ in NSKS. 
Janko Zerzer je že dolgo upokojen, a ne 
miruje. Pred desetimi letih je zaradi za-
skrbljujočega znanja slovenščine med 
šolarji obveznih šol priklical v življenje 
pobudo Slovenščina v družini, ki je med-
tem izdala že več publikacij in zgoščenk. 
Iniciativa poudarja pomen družine kot zi-
belke jezika.  
Redno se Zerzer oglaša v pisarni Krščan-
ske kulturne zveze in v drugih pisarnah 
Mohorjeve hiše in se pozanima, kaj je 
novega in kaj ravno pripravljamo. Za       
rubriko na zadnji strani Nedelje tedensko 
zbira različne narečne oblike za sloven-
ske besede. Pri Mohorjevi je letos izšel 
aktualiziran ponatis njegovega priročni-
ka Po koroških poteh.  
Trenutno je Zerzer dnevno na poti po Ce-
lovcu, kjer zbira in slika vse slovenske 
napise na poslopjih, tablah in ustanovah. 
Ne gre mu v glavo trditev županje, da je 
Celovec nemški, ko pa se najde toliko 
slovenskih sledi! Rad tudi poudarja po-
men zdrave prehrane, ki ji pripisuje svo-
jo telesno prožnost. Seveda pa tudi skrbni 
negi zasebne zdravnice, žene Marije, ki 
je prav letos praznovala 80-letnico življe-
nja in ga vse življenje podpira pri njego-
vem kulturnem udejstvovanju.  
Leta 2004 je predsednik RS Janez           
Drnovšek Janka Zerzerja odlikoval s          
srebrnim častnim znakom svobode Re-
publike Slovenije. Za življenjsko delo na 
kulturnem, političnem, publicističnem in 
pedagoškem področju sta mu Krščanska 
kulturna zveza in Narodni svet koroških 
Slovencev leta 2019 podelila Tischlerje-
vo nagrado.  

Janku Zerzerju kličemo na mnoga zdrava 
leta v krogu najdražjih, da bi ostal skrben 
dedi, ki ima vedno čas za svojo družino, 
vnuka in vnukinje, obenem pa tudi 
skrbno spremlja dogajanje v slovenski 
narodni skupnosti. 
 
Valentin Oman – 85 let  

14. decembra 2020 
je praznoval osebni 
jubilej akademski 
slikar Valentin 
Oman, znani koroški 
likovni umetnik. 
Oman, ki živi v Bek-
štanju pri Beljaku in 
na Dunaju, ustvarja 

v raznolikih slikarskih, grafičnih in ki-
parskih likovnih tehnikah, s svojimi 
umetninami pa je posebej zaznamoval 
koroški javni prostor z monumentalnimi 
likovnimi deli v šolah, kulturnih ustano-
vah, cerkvah, pokopaliških vežicah in 
parkih. Vzklik Ecce homo! oziroma Glej-
te človek! je Omanov likovni in idejni 
program, zato je simbolno upodobljena 
človeška podoba v njegovem opusu prev-
ladujoča. Ob tem pa je Valentin Oman tu-
di kulturna avtoriteta in velik borec za 
pravice Slovencev na Koroškem. V pe-
tek, 11. 12. 2020, so v Galeriji Rožek od-
prli razstavo njegovih del. Pri Mohorjevi 
založbi je izšla knjiga o njegovi umetno-
sti »Valentin Oman. Posegi v javnem in 
sakralnem prostoru«. Besedila sta obli-
kovala arhitekt Boris Podrecca in Christi-
ne Wetzlinger-Grundnig, direktorica Mu-
zeja moderne umetnosti Koroške 
(MMKK).  
Ob njegovi 85-letnici mu RTV Slovenija 
posveča dokumentarni film ECCE HO-
MO – ECCE OMAN, premiera filma je 
bila v nedeljo, 20. 12. 2020, na TVSLO.  
Ad multos annos! 
 

Martin Kuchling– 50 let 
V soboto, 28. no-
vembra 2020, je 
praznoval 50. rojstni 
dan naš sodelavec 
Martin Kuchling iz 
Štriholč. Svojo žilico 
za jezik vnaša v šte-
vilne projekte KKZ, 
kot je to urejanje bil-

tena, govorniški natečaj, literarni natečaj 
Pisana promlad, urejanje publikacij KKZ 
itd. Tudi številke mu niso tuje, saj je od-
govoren za knjigovodstvo, v preteklih le-
tih je spremljal tudi evropske projekte 
KKZ. Na hodniku KKZ ima Martin kar 
dosti zahtevno nalogo, saj tu prevladuje 
ženski spol, a se uspešno uveljavlja. V 
domačem kraju je predsednik Prosvetne-
ga društva Lipa, ki vrši pomembno nalo-
go ohranjanja slovenskega jezika in kul-
ture v okolici Velikovca. Martin je 
navdušen pevec Vokalne skupine Lipa v 

Velikovcu in cerkvenega zbora v Štrihol-
čah, njegove tenorske podpore pa so tudi 
veseli pri zboru Mohorjan v Celovcu. 
Znan je tudi kot literat, ki je svoje misli in 
fantazije že razpredal v nekaj objavljenih 
romanih in povestih.  
Ob jubileju v zrelih letih, o katerih je 
Marjan Stare napisal, da so najlepša, mu 
želimo vse najboljše, mu kličemo na 
mnoga zdrava in srečna leta, želimo veli-
ko razumevanja in dobrih idej za KKZ, 
pa tudi družinske sreče in kulturnih nav-
dihov za velikovško Lipo. 
 

Glazerjeva nagrada              
lutkovnima ustvarjalcema 

V četrtek, 8. 10. 2020, je v Viteški dvora-
ni Pokrajinskega muzeja v Mariboru po-
tekala slavnostna podelitev Glazerjevih 
nagrad in listin, ki je bila sicer predvide-
na za 21. marec 2020. Nagrada je name-
njena vrhunskim dosežkom na kulturno-
umetniškem področju.  
Krščanska kulturna zveza in Narodni 
svet koroških Slovencev sta odboru za 
podelitev Glazerjevih nagrad Mestne ob-
čine Maribor predlagala neumorna lut-
kovna ustvarjalca Bredo in Tineta Varla, 
ki sta prejela Glazerjevo nagrado za živ -
ljenjsko delo za leto 2020 na področju 
kulture. Glazerjevo listino pa so prejeli 
fotograf Miran Mišo Hochstätter, filmski 
režiser Matjaž Ivanišin in literarni ured-
nik in založnik Orlando Uršič. 
Slavnostne podelitve v Mariboru sta se 
udeležila predstavnika Krščanske kultur-
ne zveze tajnica Zalka Kelih-Olip ter ne-
kdanji dolgoletni tajnik Nužej Tolmaier, 
ki je hkrati tudi predsednik Slovenskega 
narodopisnega inštituta Urban Jarnik. 



Nova zgoščenka z 
naslovom »Folk 
Song« dveh izred-
nih glasbenikov.  

N e p r i č a k o v a n i  
prosti čas med prvim 
lockdownom vigredi 

2020 sta oba glasbenika izkoristila za to, 
da sta posnela kar 14 pesmi: od Gretl 
Komposch »Radl der Zeit« prek pesmi 

»Rož, Podjuna, Zila« – poklon trem ko-
roškim dolinam – in živahnejše pesmi iz 
Šmihela nad Pliberkom »V Šmihelu no 
kajžico mam« vse do pesmi »Gern hobn 
tuat guat« Hedi Preissegger. Edgar Un-
terkirchner pravi, da je zanj »igranje s 
Tončem eno samo veselje in spoznavanje 
skupnih korenin prava obogatitev«. 

Rezultat tega glasbenega sodelovanja 
je »Folk Song«, album, ki želi razumeti 

melodije naše domovine kot del bogate-
ga in večjega glasbenega vesolja! Zgo-
ščenka je izšla 12. decembra 2020 in jo 
lahko kupite v izbranih prodajalnah – na 
Koroškem na primer v knjigarnah Heyn, 
Mohorjeva in Buch-Kunst San Damiano 
v Wolfsbergu – ali jo lahko naročite po 
spletu www.feinig.org ali e-pošti: welco-
me@feinig.org 

Izšel je zbornik 
prispevkov in spo-
minov o vizionarju 
in sejalcu Vinku 
Zwittru, ki sta ga 
izdali Katoliška ak-
cija in Mohorjeva 
založba. Predstavi-
tev zbornika je bila v 

sredo, 11. 11. 2020, v Tischlerjevi dvo-
rani v Celovcu. Prisotnih je bilo vseh 
šest Zwittrovih otrok, ki so vsak na svoj 
način v knjigi objavili spomine na očeta 
in spregovorili o njem osebno in odkri-
to. 

Dr. Vinko Zwitter (1904–1977), rojen 
v Draščah na Zilji, je vse svoje delova-
nje, naj je bilo to na političnem, cerkve-
nem ali kulturnem polju, posvetil svo-
jim rojakom na Koroškem. Kot tajnik 
Slovenske krščansko-socialne zveze in 
urednik Koroškega Slovenca pred dru-
go svetovno vojno je bil pomemben 
sooblikovalec izobraževalnega in kul-
turnega ustvarjanja Slovencev na Koro-
škem. V drugi polovici 20. stoletja je 
kot prvi predsednik slovenskega dela 
Katoliške akcije s svojim konstruktiv-
nim in spravnim dialogom v času ško-

fijske sinode 1971–1973 veliko prispe-
val k sožitju med slovensko in nemško 
govorečimi verniki v Cerkvi na Koro-
škem. 

Urednica zbornika Marija Gruškov-
njak ugotavlja, da je najpomembnejše 
delo za koroške Slovence Vinko Zwitter 
opravil kot vodja slovenskega dela Ka-
toliške akcije prav s pripravami na ško-
fijsko sinodo. Skupaj z Joškom Tisch-
lerjem je bil soustanovitelj Narodnega 
sveta koroških Slovencev. Bil je med 
najpomembnejšimi obnovitelji v času 
nacizma razpuščene Mohorjeve družbe 
in v letu 1953 soustanovitelj Krščanske 
kulturne zveze. Kot je o njem v zborni-
ku zapisal Danijel Grafenauer, je bil 
Zwitter desetletja steber in gonilna sila 
v kulturnem, verskem, političnem in 
gospodarskem življenju koroških Slo-
vencev. 

Profesor Jožko Hutter je dejal, da je 
bil v času pred drugo svetovno vojno 
glavni kulturnik. 

»Boljšega ne bi mogli imeti. Bil je 
sposoben in idealist v vsakem primeru. 
Lahko bi imel dobro službo kjerkoli, če 
ne bi bil tako zavzet Slovenec«. 
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VINKO ZWITTER 

Z nepremagljivo vero v dobro prihodnost 

Nov dokumentarni film Andrine 
Mračnikar »Vor dem Verschwinden / 
Izginjanje« obravnava vprašanje je-
zika, identitete in spominov 

Režiserka in scenaristka filmov An-
drina Mračnikar je študirala režijo na 
AGRFT v Ljubljani in kasneje režijo in 
dramaturgijo na filmski akademiji na 
Dunaju. Ustvarjala je igrane filme in 
dokumentarce, na primer »Der Kärntner 
spricht Deutsch«. Film »Vor dem 
Verschwinden / Izginjanje« bo premier-
no uprizorjen naslednje leto, toda ob 
100-letnici plebiscita je nastala različica 
filma za projekt CarinthiJA 2020, ki so 
jo predvajali v torek, 27. 10. 2020, ob 
19.30 v kinodvorani »Wulfenia« v Ce-

lovcu ter 30. 10. 2020 v grajski štali v 
Hodišah. 

»Moj film daje glas ljudem, ki jih pre-
dolgo niso poslušali,« pravi Andrina 
Mračnikar in meni, da se je pomembno 
spominjati preteklosti. S filmsko govo-
rico nemim vrača spomin. 

Andrina Mračnikar v svojem novem 
dokumentarcu zelo osebno obravnava 
vprašanje jezika, identitet in spominov. 
Z različnimi ljudmi se je pogovarjala o 
deportaciji, preganjanju, odporu, diskri-
minaciji in prilagajanju. Opazovala je 
uporabo slovenskega jezika danes v 
vsakdanjem, umetniškem in političnem 
kontekstu.  

Nov dokumentarni film Andrine Mračnikar 
»Vor dem Verschwinden / Izginjanje« 

Dominik Srienc je prejel        
pospeševalno nagrado 
dežele Koroške 

»Od pisanja literature ne morem živeti, z 
literaturo lahko,« tako pravi Dominik 
Srienc, pesnik in sodelavec Inštituta Ro-
berta Musila za raziskovanje literature in 
Koroškega literarnega arhiva v Celovcu. 
Za svoje literarno ustvarjanje je prejel le-
tošnjo pospeševalno nagrado dežele Ko-
roške za literaturo. Živel je že v mnogih 
krajih sveta, mdr. v Kirgiziji in Armeniji. 
S slikami iz teh krajev se je vrnil na Ko-
roško. Znebil se jih je v dvojezični pesni-
ški zbirki »Tu je konec / Hier ist 
Schluss«. Prav pisanje je zanj raziskova-
nje sveta in jezika, ki mu odpira poseben 
pogled in razumevanje procesa ustvarja-
nja literature. 
Podelitev kulturnih nagrad je potekala 
zaradi veljavnih ukrepov po spletu in si-
cer v soboto, 19. 12. 2020, ob 10.30 kot 
spletni dogodek. 
 

60 let MePZ Jakob Petelin 
Gallus 

Letos praznuje Mešani pevski zbor Ja-
kob Petelin Gallus iz Celovca 60-letnico 
svojega obstoja. 
V nedeljo, 13. 12. 2020, so vabili pevci 
in pevke na ogled jubilejnega koncerta 
»Ponovno najdeni kraji«, ki so ga pred-
vajali po spletu. Jubilejni koncert so po-
svetili vsem krajem na Koroškem, ki 
imajo slovenska – pozabljena ali ne več 
uporabljena – krajevna imena. Na Koro-
škem je okoli 1500 krajev s slovenskim 
imenom, mnogo imen ni več znanih. Ta 
imena so strnili v rap, ki ga je predstavil 
Konstantin Zwitter, bolj znan pod ime-
nom »I-Razor«. Z rapom, ki je oblika ri-
mane lirike z ritmičnim glasbenim ozad-
jem, je bilo mogoče v najkrajšem času 
zapeti veliko teksta. Tako so lahko v ve-
černem programu obravnavali vse te kra-
je. Pri projektu sta sodelovala glasbenika 
Martin Sadounik in Lan Sticker. Ob jubi-
leju je zbor, ki ga vodi Mario Podrečnik, 
prejel celovški mestni grb. Podelila ga je 
celovška županja Mathiaschitz predsed-
niku društva Mihu Kampušu.  
Več na: www.jpgallus.com

Tonč Feinig & Edgar Unterkirchner



4
poročila:

Film TIHI VEČERI 

V četrtek, 22. 10. 2020, je bil v Tisch-
lerjevi dvorani filmski večer s predvaja-
njem dokumentarnega filma o Ksaverju 
Mešku. Film je produciral in režiral David 
Sipoš, za izvršno produkcijo sta bila pri-
stojna Boštjan Rihtar in Alen Prelesnik.  

Prireditelji večera KKZ, Mohorjeva, 
KSŠŠK, Mlada EL, KDZ, Katoliška mla-
dina, NSKS, Celovška univerza in Sodali-
tas so bili veseli, da je uspelo izvesti večer. 

Franc Ksaver Meško, slovenski pisatelj, 
duhovnik in domoljub, je danes spregle-
dan biser pisane slovenske besede. Skozi 
tančico zaprašene zgodovine nam film 
razkriva življenje in delo pisatelja, duhov-
nika ter velikega domoljuba, ki ga nista 
zlomila preganjanje tujih oblasti in vojna 
vihra. Tihi večeri je dokumentarec z ob-
sežnim igranim delom, ki je izšel tudi kot 
kratki film Onkraj poljan. Film je nastal v 
široki podpori poleg drugih ustanov tudi s 
strani Sodalitas. Sicer pa v filmu ni bilo  
jasno pokazano, kaj je Franc Ksaver         
Meško pomenil za koroške Slovence. V 
povojni Jugoslaviji je bil žal zamolčan in 
njegovih dram niso izvajali. 

Tudi v tem izrednem letu 2020, ki je 
za vse kulturne ustvarjalce prineslo ce-
lo vrsto posebnosti, je Krščanska kul-
turna zveza v sodelovanju s sopriredi-
telji, to sta Slovenska prosveta v Trstu 
in Zveza slovenske katoliške prosvete 
v Gorici, pripravila vsaj skrčen spored 
kulturne izmenjave. Ker veliko stvari 
zaradi aktualne koronakrize ni bilo mo-
goče izvesti, so se prireditelji dogovori-
li za en dogodek tako v Gorici kot v 
Trstu. 12. oktobra dopoldne je Krščan-
ska kulturna zveza v Gorici predstavila 
svoje najnovejše publikacije. V katoli-
ški knjigarni, v Galeriji Ars Na travni-
ku, sta Zalka Kelih-Olip in Martin 
Kuchling spregovorila o knjigah, ki so 
v zadnjem času izšle pri Krščanski kul-
turni zvezi ali je bila KKZ soizdajatelj. 
To so bili: zborniki čezmejnih srečanj 
in zgoščenke, ki so nastali v okviru po-
bude Slovenščina v družini, Zbornik 
KKZ ob občnem zboru v letu 2019, 
brošura o 40-letnici Tedna mladih 
umetnikov na Rebrci ter knjiga s slika-
mi in pesmimi Gustava Januša iz prve 

ustvarjalne dobe, ki sta jo uredila Janko 
Zerzer in Franc Kattnig (izdajatelji: 
KKZ, KPD Planina in Mohorjeva). Za 
Narodni svet koroških Slovencev pa je 
Marko Oraže predstavil Zbornik Na-
rodnega sveta koroških Slovencev, ki je 
izšel ob 70-letnici v letu 2019. Isti dan, 
zvečer, pa je bila v Peterlinovi dvorani 
v Trstu predstavitev publikacij KKZ ter 
knjige Majde Starman Ostali smo na 
Koroškem, v kateri avtorica objavlja 
spomine na beg iz Jugoslavije in prihod 
na Koroško. Posebnost predstavitve te 
knjige je bila, da je potekala po spletu. 
Pogovor z njo je vodil Ivo Jevnikar. 
Zalka Kelih-Olip in Martin Kuchling 
sta v živo predstavila publikacije KKZ. 
Zaradi zaostritve situacije s koronavi-
rusom pa je izpadla predstavitev zbor-
nika Narodnega sveta, ki je bila načrto-
vana za 26. oktober 2020.  

Tako je uspelo uresničiti vsaj del si-
ceršnje kulturne izmenjave med Koro-
ško in Primorsko, in upamo, da bo to v 
letu 2021 spet mogoče pod bolj »nor-
malnimi« pogoji.  

Koroški kulturni dnevi na Primorskem

V prvih decem-
brskih dneh smo 
koroški prijatelji 
dobili sporočilo, 
da je v noči na        
1. december 2020 
umrla gospa Do-
rica Makuc, čas-
nikarka, novinar-
ka, publicistka, 

avtorica knjig in dokumentarcev na 
RTV-TV v Ljubljani. Na Koroškem 
smo jo spoznali, ko so z režiserko Mijo 
Janžekovič in z nepozabnim snemal-
cem koroških zborov Slavkom Nem-
cem pripravljali šest celovečernih         
dokumentarnih filmov o koroških Slo-
vencih in njihovi germanizaciji do dru-
ge avstrijske republike pod naslovom 
Žive naj vsi narodi. Nastajanje filmov 
sem organizacijsko spremljal tu na Ko-
roškem, snemali pa so tudi na Štajer-
skem, kjer je bil organizator pokojni 

Erich Prunč, ter na Dunaju v sodelo- 
vanju z zgodovinarjem Feliksom     
Bistrom.  

Še pred Koroško pa so snemali tudi v 
Kanalski dolini. Tam sta bila organiza-
torja pokojni župnik Mario Goriup in 
zgodovinar prof. Salvatore Venossi. S 
primorskimi Slovenci je bila pokojna 
Dorica Makuc zelo povezana, saj je po 
upokojitvi živela v Gorici, sodelovala 
pri tržaškem radiu in pri Novem glasu 
pisala strokovne članke. Kot je zapisal 
Novi glas 3. decembra 2020, je pri Go-
riški Mohorjevi izdala vrsto publikacij, 
»s katerimi je segla v najbolj temna ob-
dobja primorskega človeka sredi hudih 
življenjskih in gospodarskih razmer v 
prvih desetletjih prejšnjega stoletja«. 

Tisti, ki smo jo poznali, jo bomo 
ohranili v dragem in prijateljskem spo-
minu. 

Nužej Tolmaier  
 

Zapustila nas je Dorica Makuc

Univ. prof. dr. Franz Glaser 
izbran za Einspielerjevo 
nagrado 2020 

Narodni svet koroških Slovencev 
(NSKS) in Krščanska kulturna zveza 
(KKZ) sta sklenila podelitev letošnje Ein-
spielerjeve nagrade arheologu univ. prof. 
dr. Franzu Glaserju za njegova prizadeva-
nja za raziskovanje zgodnje slovanske 
zgodovine na Koroškem ter njegov pozor-
ni in prijateljski odnos do slovenske na-
rodne skupnosti na Koroškem. 

Podelitev s slavnostnim govornikom 
deželnim konservatorjem mag. Gorazdom 
Živkovičem je bila napovedana za 16. no-
vember 2020, v Tischlerjevi dvorani Mo-
horjeve. Žal podelitev zaradi ukrepov za 
zajezitev koronavirusa ni bila mogoča, a 
upamo, da bo kmalu v novem letu. 

Narodni svet koroških Slovencev in 
Krščanska kulturna zveza od leta 1988 da-
lje podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da 
počastita osebnosti javnega življenja, zna-
nosti, umetnosti in kulture iz večinskega 
naroda na Koroškem in prek meja Koro-
ške za njihovo razumevanje in njihova pri-
zadevanja za slovensko narodno skupnost 
na Koroškem.  

Peterlinova dvorana, TrstKatoliška knjigarna, Gorica
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poročila:

Nad štiri desetletja me povezujejo s 
Krščansko kulturno zvezo, 1. februarja 
1979 sem začela delati kot karenčno za-
stopstvo in potem ostala. Do danes. 
Vmes je bilo nekaj prekinitev, posvetila 
sem se družini in otrokom. Vnovič je pri-
šel klic za karenčno zastopstvo in spet 
sem vstopila in ostala. Ker sem bila ved-
no tudi vključena v društveno in kulturno 
življenje v domači vasi, je bil moj poklic 
zame tesna povezava s tem, kar itak de-
lam v zasebnem življenju. Pri KKZ sem 
bila dolga leta tajnica v smislu dela v 
ozadju, tajniškega dela kot tipkanja, ko-
respondence, telefoniranja, organiziranja 
in vsega, kar k temu spada. Čas je prine-
sel tudi to, da sem prevzela tajniško funk-
cijo v odboru Krščanske kulturne zveze v 
smislu vodenja pisarne in zastopanja or-
ganizacije na zunaj. V pisarni stoji za 
menoj dober team, na katerega se vedno 
lahko zanesem, na terenu sem imela sre-
čo, srečavati vse predsednike in odborni-
ke društev, predstavnike drugih organiza-
cij, ministrstev in uradov. Do funkcio- 
narjev društev pristopam s spoštovanjem 
do njihovega dela. Mislim, da imam to 
razumevanje prav zaradi tega, ker sama 
prihajam iz teh vrst in sem kulturo vsrka-
vala od malih nog in vem tudi, kaj pome-
ni delati za kulturo za boglonaj. Spoštu-
jem vse tiste, ki – nekateri vse svoje 
življenje – delajo, razmišljajo, razvijajo 
in uresničujejo ideje za lokalna društva in 
s tem v kraju ohranjajo slovensko bese-
do. In to je pravzaprav glavni in globlji 
smisel našega dela. Društva vršijo svoje 
poslanstvo na lokalni ravni, osrednja or-
ganizacija jih pri tem podpira, tke nitke 
med njimi, do drugih organizacij in usta-
nov na Koroškem, v vseavstrijskem pro-
storu, prek meja držav in kontinentov. 
Zelo pomembna je ta povezava, kar potr-
jujejo dnevni telefonski klici in elektron-
ska pošta. Celo zdaj v časih pandemije, 
ko se je vse ustavilo, so stiki živi.  

Nekatera društva imajo srečo, da imajo 
lastne kulturne domove ali vsaj prostore, 
kar se mi zdi izredno pomembno. Kakor 
potrebuje vsak človek svoj dom, tako je 
pomembno, da ima društvo prostore, kjer 
se društveniki počutijo doma. V teh pro-
storih je doma tudi slovenska beseda, ki 
jo hočemo ohranjati prav s kulturo. V le-
tošnjem letu ob 100-letnici plebiscita in v 
naslednjih letih imamo možnost, da bo-
mo s strani BKA črpali sredstva iz plebis -
citnega daru, v katerem je posebna vso- 
ta namenjena prav kulturnim domovom. 
V izredno zadoščenje mi je, da bodo dru-
štva imela možnost zaprositi za te podpo-
re. Sicer sredstva ne bodo neomejena, da 
bi vsak lahko financiral vse, kar bi bilo 
potrebno, en del potreb pa bo pokrit. Za 

ostalo bo mogoče črpati sredstva tudi iz 
drugih virov, pri čemer bosta osrednji 
kulturni organizaciji radi pomagali in 
svetovali, za kar se z društvi že dogovar-
jamo.  

Ko s koncem tega meseca in leta me-
njavam iz polnega poklicnega življenja v 
delno oz. minimalno, se izredno veselim 
dejstva, da nam je usoda poslala v zad-
njem letu nekaj sposobnih in kvalificira-
nih ljudi, ki pri KKZ prevzemajo nove 
naloge in delovna področja. Ostaja dol-
goletna sodelavka Sabina Anderwald, 
službeno najstarejša, ki jo poznajo vsi 
otroci južne Koroške s Tedna mladih 
umetnikov na Rebrci, prav tako vsi, ki 
redno prihajajo v naše pisarne ali se jim 
oglaša po telefonu. Ona je tudi naslov za 
tiste, ki potrebujejo letake za razne prire-
ditve. Vodstvo pisarne bo prevzel Martin 
Kuchling, ki KKZ na globoko in široko 
spoznava že 12 službenih let. On tudi 
spremlja razne projekte in jezikovne ini-
ciative, je urednik biltena, urednik publi-
kacij in knjigovodja.  

Letos spomladi se nam je pridružila 
Katja Osterc, po izobrazbi glasbena pe-
dagoginja, ki bo zdaj prispela v svoji 
stroki – pri KKZ bo prevzela glasbeno 
dejavnost. Moja dolgoletna želja je bila, 
da bi tako kot imamo gledališko referent-
ko, imeli tudi glasbeno referentko/glas-
benega referenta. Vsem zborom in njiho-
vim vodjem, od otroških pa tja do 
odraslih v vseh formacijah, po tej poti 
sporočam, da imajo možnost vsestran-
skega sodelovanja z glasbeno referentko 
Katjo Osterc, od nabave literature, za kar 
so sicer imeli zborovodje možnost tudi 
doslej, prek svetovanja pri izbiri le-te, tja 
do raznih povezav med zbori, udeležb pri 
tekmovanjih in festivalih. Njen kontakt: 
osterc@kkz.at. Znova opozarjam na bo-
gat notni arhiv KKZ, ki je kljub vsakda-
nji uporabi morda nekaterim le premalo 
znan in obsega okoli 30.000 pesmi. Stal-
no ga polnimo z novimi skladbami in pri-
redbami glasbenikov s to- in onstran me-
je. Notni arhiv ureja Marija Gruškov- 
njak. Odslej bo na voljo tudi svetovanje z 
uporabo instrumenta, s katerim lahko 
vsak na kraju samem preizkusi skladbo, 
ki jo začutiš res šele, ko jo slišiš.  

Novembra se je 
našemu timu pri-
družila Gitti Neu-
wersch, kulturnica, 
ki ima kot dolgolet-
na odbornica in 
zdaj predsednica 
SPD Srce v Dobrli 
vasi tudi potreben 
smisel za kulturno 

delo in ga prinaša v pisarno osrednje or-
ganizacije. Odslej vas bo dosegla njena 
elektronska pošta, vaša pa njo, na voljo 
vam bo v vseh pisarniških in organizacij-
skih zadevah.  

Decembra je v 
naš tim prispel še 
Milan Piko, dobro 
znan kulturnik iz 
Pliberka, ki je do-
slej vodil niti Kul-
turnega doma v 
Pliberku. Pri KKZ 
bo prevzel gledali-
ško dejavnost in 

bo pogovorni partner za vse gledališke in 
lutkovne skupine. Vrhu tega je vstopil v 
letošnji gledališki projekt KKZ in bo 
spremljal do konca našo jubilejno pred-
stavo Veter v grapah Korotana, katere 
premiera bi sicer že morala biti za nami 
(8. decembra), a iz znanih razlogov vsi 
akterji nestrpno čakajo tako rekoč na po-
novni začetek vaj in izpeljave do cilja. 
Vsi upamo, da nam bo razvoj pandemije 
to omogočil in bomo predstavo izpod pe-
resa Martina Kuchlinga z domačimi 
igralci pod režijskimi napotki Mihija 
Kristofa Kranzelbinderja lahko postavili 
na oder Mestnega gledališča. Za zdaj je 
novi datum uprizoritev 13. maj 2021. 
Vse pa je odvisno od faktorjev okoli co-
vida-19, ki nam trenutno zavirajo oz. na-
rekujejo delo.  

Kar se tiče moje osebe, sem doživljala 
čase, ko je bilo včasih toliko prireditev in 
dela, da sem si želela samo odpočiti, le-
tos se je to obrnilo tako, da sem že raz-
mišljala, če si ne bi želela nazaj prejšnje-
ga stresa, samo da bi spet prišel normalen 
čas in bi se lahko srečavali na ustaljenih 
prireditvah in bi naša kultura spet zacve-
tela.  

Ne vemo, kaj nam bo prineslo novo le-
to. Upam, da bomo doživeli pravo mero 
vsega: da bomo mogli ustvarjati pri pol-
nem zdravju, da se bo kolesje kulture 
spet zagnalo, da bodo kulturne prireditve 
spet mogoče, da se bomo lahko neomeje-
no srečavali. Mogoče je pa tudi, da bomo 
morali iskati čisto nove oblike posredo-
vanja kulture, tudi po spletu. 

Vsem, s katerimi sem v zadnjih deset-
letjih sodelovala, se zahvaljujem za do-
bro sodelovanje in se veselim, da se to ne 
bo čisto prekinilo. Hvaležna sem, da sem 
smela spoznati in srečati toliko zanimi-
vih in angažiranih ljudi. Ostajamo pove-
zani. Naj živi kultura! Naj med nami ne 
utihne slovenski jezik! Na nas je, da ga 
ohranjamo. 

Zalka Kelih-Olip 

KKZ stopa z novim timom v novo leto
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  SNI Urban Jarnik: Martina Piko-Rustia

Slovenska ledinska in hišna imena so 
del kulturne dediščine koroških Sloven-
cev in nemško govorečih prebivalk in 
prebivalcev regije. Ledinska in hišna 
imena so tudi pomemben dejavnik iden-
titete dvojezične Koroške in čezmejne 
regije v Unescovem globalnem Geopar-
ku Karavanke-Karawanken. Da bi spo-
znali kulturno dediščino naših krajev in 
jo v prihodnje ohranili za nas, za naše 
otroke in za naše goste, je inštitut Urban 
Jarnik v nedeljo, 25. oktobra 2020, vabil 
na pohod po mestu Pliberk. Pod vod-
stvom Valentina Kumra so udeleženci 

spoznavali zgodovino hiš in hišnih imen 
mesta Pliberk. Valentin Kumer, ki je tes -
no povezan z mestom Pliberk, je udele-
žencem približal razvoj mesta Pliberk in 
z njim povezan razvoj mestnih hiš. Moč -
na je bila v zadnjih desetletjih predvsem 
sprememba odnosa do slovenščine v sa-
mem mestu Pliberk, kjer je bila sloven-
ščina dolgo nezaželena znotraj nevidne-
ga mestnega zidu, danes pa je pomemben 
dejavnik »kulturnega mesta« Pliberk.   
Hišna imena bodo zabeležena tudi na 
zemljevidu občine Pliberk, ki je v pri- 
pravi. 

Carinthija 2020

Pohod po mestu Pliberk 

Slika: Damijan Smrečnik

Delavnica »Naša hišna in ledinska 
imena« na Slovenski gimnaziji 

Konec septembra 2019 je na Slovenski 
gimnaziji v Celovcu v 3.a in 4.b razredu 
potekala delavnica na temo »Naša hišna 
in ledinska imena«. Dijakinje in dijaki so 
v šolskem letu 2019/2020 zbirali hišna in 
ledinska imena v svojih domačih krajih 
na Koroškem in v Sloveniji. Predstavitev 
rezultatov delavnice je bila načrtovana    
5. 11. 2020 v avli Slovenske gimnazije. 
Pri prireditvi bi bili odprli tudi razstavo o 
ledinskih in hišnih imenih na Koroškem. 
Zaradi »lockdowna« sta prireditev in od-
prtje razstave preložena na leto 2021. 

Cultural Heritage in Action –  
Katalog primerov dobre prakse 

Čezmejni projekt dokumentacije slo-
venskih ledinskih in hišnih imen na      
Zgornjem Gorenjskem in Koroškem je bil 
na razpisu Cultural Heritage in Action        
izmed 121 prispelih vlog izbran med 32 
primerov dobre prakse, ki jih je evropska 
komisija »Commission SWD – European 
Framework for Action on Cultural Herita-
ge« predstavila v svojem katalogu. Pro-
jekt so projektni partnerji na Zgornjem 
Gorenjskem vložili skupno s SNI »Urban 
Jarnik« in partnerji na Koroškem. 
Link: https://issuu.com/yourculturalherita-
geinaction/docs/cultural_heritage_in_            
action_catalogue_of_good_prac

Je žavost prevelika 
Marije Device, 
se njej u srce smilə 
nje lubo detece. 
Je celo še nedovžno, 
star’ šele osem dni, 
pa mora že trpetə, 
prelitə svojo kri. 
 

Ano srečno novo leto, 
vsam skupaj vunšamo, 
zato ker mi kna viəmo, 
kdaj mi umrjemo. 
Zato pa mormo bitə 
prpravleni vsolej, 
al hočmo zadobitə 
nebeško veselje. 

 

Pesmi za božič in novo leto

Ta koledniška pesem se poje samo na Radišah 
in sicer tri dni oz. tri večere pred novim letom. 
Svojčas so jo po vsaki vasi peli moški, v pre-       
teklih desetletjih je to vlogo prevzel moški        
pevski zbor SPD Radiše. Besedilo prve kitice je 
zapisano že v »Tinjski rokopisni pesmarici«            
iz leta 1839, pod naslovom Bienahtna pesem.           
V 19. stoletju je pesem pel npr. že Urh Tolmajer 
(1840–1911), praded Nužeja Tolmajerja. Izvor 
druge kitice ni znan, prav tako je neznano porek-
lo melodije. Pri koledovanju krajani darujejo za 
potrebe domačega prosvetnega društva. Koled-
nike obdarujejo z domačimi dobrotami, ki se po 
navadi použijejo pri zadnji hiši.

Je žavost prevelika –  
novoletna kolednica z Radiš

Tiha zemlja – božična pesem iz Medgorij 
 
Tiha zemlja noj nabiəse, morje tudi tih stoji; 
tih sviət s svojim nepokojam. Zdaj počiva naš Gospod. 
Od ljubezni je premagan, leži v jaslih močno zmražan,  
kaj pa on mraza trpi! Nam pa vsem milost deli. 
 
Le počivaj lubo Dete, sedaj še brezskrbno spiš, 
te b'jo ujeli dans bol jutri, spanje tvoje bo bridkost.  
Tam boš moral gajžuan stati, svoje spanje plačevati,  
od tvojga sovražnika bo tabe ta noč bridka. 
 
Jezus, ljubeznivo Dete, pa le mirno sladko spiš, 
da maš glih mrzle plenice noj na svamici ležiš. 
Vselej je ta mrzva zima za otroke huda biva, 
tebi mraz pa nič ne diə, v ljubezni ti srce gori. 

 
Pesem »Tiha zemlja« je sredi petdesetih let zapisal France Cigan na 

Radišah. Zapela mu jo je Elizabeta Kordasch, p.d. Martinc v Habru v 
Medgorjah. Ciganovo priredbo pesmi pojejo skoraj vsi cerkveni            
zbori na Koroškem. Priredili so jo tudi razni skladatelji, kot so Egi  
Gašperšič, Samo Vremšak in Ambrož Čopi. Mezzosopranistka Ber-
narda Fink-Inzko je pesem »Tiha zemlja« zapela na božičnem kon-
certu Christmas in Vienna leta 2009 skupno z dunajskimi slavčki.        
Pesem najdemo tudi v rokopisu Marije Ogris (p.d. Tavarjeva) iz leta 
1862 ter v zbirki Oskarja Deva, ki je leta 1909 zapisal posvetne in du-
hovne pesmi Jurija Drobivnika (p.d. Martinc) v Habru v Medgorjah.  

Naslov Tiha zemlja je za svojo zbirko radiških pesmi izbral tudi   
Nužej Tolmajer. Zbirka, ki je izšla leta 2017, vsebuje pesemsko izro-
čilo z Radiš in iz okolice. Zbirka vsebuje tudi številne pesmi za bo-        
žični in novoletni čas. Risbo na naslovnici je prispevala Mirijam Lam-
pichler, simbolizira pa življenje in smrt. 

Udeleženci pohoda 
po Pliberku
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gledališčeKatja Osterc

Krščanska kulturna zveza je za uprizori-
tev lastne avtorske predstave Veter v gra-
pah Korotana avtorja Martina Kuchlinga, 
angažirala priznane strokovnjakinje in 
umetnike, to so: Mihi Kristof-Kranzel-
binder (režija), Majda Krivograd (scena), 
Katarina Zalar (kostumi) in Tonč Feinig 
(glasba). Zastavili smo jim nekaj vpra-
šanj. 
  
a. Če bi se morali predstaviti v petih stav-

kih. Kaj bi napisali? 
b. Gleda(l)išče. Kaj vam pomeni gleda-

lišče? 
c. Zaupajte nam, prosim, svoje prve za-

četke, ki so povezane z gledališčem? 
d. Publika v gledališču navadno pričaku-

je estetsko, osebno in socialno dožive-
tje. Na kakšen način jim lahko to pri-
bližate? 

e. Kako bi sistemsko vzpostavili večje 
zanimanje za gledališče, oziroma v 
čem vidite strategijo razvoja gledališča 
za prihodnost? 

f. Kje črpate navdih za svoje umetniško 
delo? 

g. Kdo in zaradi česa je vaš najljubši          
režiser? (Mihi) / scenograf? (Majda) / 
kostumograf? (Zala) / glasbenik? 
(Tonč) 

h. Kaj bi zaželeli našim bralcem kot vo-
ščilo ob novem letu 2021? 

 
  
Mihi Kristof-Kranzelbinder (režija) 

a. Rojen sem bil v Bilčovsu, kjer sem tu-
di doraščal. Po srednji šoli sem študiral 
dramsko igro na AGRFT v Ljubljani. 
Delam kot igralec in ustvarjalec na 
Koroškem. Ljubim vse, kar razširja 
človekov horizont in prinaša lepoto v 
njegovo življenje. Želim si imeti ved-
no dovolj časa za razmislek. 

b. Gledališče je velik del mojega vsakda-
na. Zdi se mi, da tudi, kadar ne delam, 
delam. Vedno spet me fascinira, kako 
sleherno svoje doživljanje, občutenje, 
razmišljanje lahko vpletem v gledali-
ško ustvarjalnost. 

c. Začel sem z gledališkim ustvarjanjem 
s štirinajstimi leti v domačem bilčov-

škem društvu Bilka. Takrat so na novo 
ustanovili mladinsko gledališko skupi-
no, pri kateri sem sodeloval. Prva igra, 
ki smo jo igrali, pa se je imenovala 
»Kralj v časopisu«. Režirala jo je Ber-
narda Gašperčič. 

d. Gledališče je prostor, kjer igralke in 
igralci upodabljajo svet prek sveta 
svoje lepe duše. Čar te umetniške 
zvrsti je, da lahko opazujemo in 
spremljamo živo bitje v obliki igral-
ca/igralke v dramskem dogajanju ne-
posredno in skupaj z drugimi. Ta mes-
nati značaj gledališča ponuja publiki 
posebno kvaliteto doživljanja. 

e. Nič se ne bojim za splošni obstoj gleda-
lišča. Želim si pa – predvsem s strani 
politike – večjega zavzemanja za to, da 
gledališče in umetnost na splošno ne bi 
smela biti podrejena gospodarskim na-
čelom. V gledališču samem je po mo-
jem pomembno, da se zopet osredoto-
čimo na pripovedovanje zgodb in da 
nas pri delu vodi načelo borbe proti 
splošnemu poneumljanju in surovosti. 

f. Črpam iz svojega emotivnega doživlja-
nja in iz opazovanja sveta in ljudi. Se-
veda pa so tudi različna umetniška dela 
vedno spet vir novih idej za lastno 
ustvarjanje. 

g. Mnogo jih je, katerih delo je impresiv-
no. Ne bi mogel poimenovati posa-
meznega umetnika ali umetnice, ker je 
tudi paleta tega, kar me zanima in mi 
je všeč, zelo široka in raznolika. 

h. Vsak dan dovolj časa za razmislek in 
čim manj strahu in negotovosti. 

 
  
Majda Krivograd (scena) 

a. Doraščala sem v Šmihelu, na vasi pol-
ne kulture, kot mlada lutkarica. Štu-
dentska leta sem preživela v Gradcu, 
kjer sem spoznala arhitekturo. Ta me je 
popeljala v Pariz, v mesto, kjer sem 
brskala po starih arhivih in knjigah         
ter vsrkavala francoski savoir-vivre. 
Ljubljana mi je omogočila prvi korak v 
scenografijo uličnega gledališča in od 
leta 2009 naprej uživam v vlogi sceno-
grafke. 

b. Trenutke radosti, žalosti, veselja, tes-
nobe in upanja doživeti s tujimi ljud-
mi. 

c. S sedmimi leti sem gledala lutkovno 
predstavo »Zvezdica zaspanka«. Tedaj 
mi je Komet repatec stegnil roko in še 
vedno se skupaj potepava po vesolju. 

d. Približam lahko le to, o čemer sem sa-
ma prepričana. 

e. Dojenčki, otroci, mladinci. Če navdu-
šimo najmlajše, bodo kot odrasli naj-
večji feni. 

f. Delo v gledališču je zame delo v skupi-
ni. Pogovori poganjajo domišljijo in 
lahko nastane nekaj čisto novega, česar  
se prej sama zagotovo ne bi spomnila. 

g. Ni jih, mislim najljubših. Ogromno jih 
je. Največja scenografka pa je zagoto-
vo narava. 

h. Dogodivščine. Dogodivščine. Dogo-
divščine. 

 
 
Katarina Zalar (kostumi) 

a. Sem samozaposlena v kulturi, za di-
plomsko delo Električne invazije, ko-
stumografija in scenografija v javnem 
prostoru sem prejela študentsko Pre-
šernovo nagrado. Sem ustanovna čla-
nica skupine LJUD, s katero sem dolga 
leta soustvarjala projekte v javnem 
prostoru. Rada sodelujem z različnimi 
ustvarjalnimi ekipami. Verjamem v 
timsko delovanje, ker je čas renesanč -
nega človeka, ki je sam lahko imel vse 
vajeti v roki, mimo. 

    Rada pretvarjam idejni svet v vizualno. 
b. Gledališče mi ponuja možnost, da svo-

je ideje umestim v nekaj, kar je večje 
od mene same in se pri tem učim. 

   Širše gledano pa je to priložnost, da se 
skupaj z različnimi ustvarjalci in 
umetniki lotevam vsebin, ki se mi oz. 
se nam zdijo pomembne za vzeti pod 
drobnogled ter jih interpretirati z neko 
kritično maniro. 

c. To bi bile lahko kar naše prve modne re-
vije v času študija v ljubljanski K4. Tam 
se mi je začelo dozdevati, da mi je po-
membna širša umeščenost mojega dela. 

(dalje na strani 8) 

Jubilejna predstava »Veter v grapah Korotana«

foto: Peter Just

foto: Erich Goldmann, die Fabrikanten
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d. Le z dobrim delom, kjer so vsi ele-

menti gledališkega dogodka smiselno 
povezani. Ter seveda, da doživetje po-
nuja material za domov. 

e. Kvalitetne uprizoritve, ki so v stiku s 
časom, v katerem živimo in obravna-
vajo teme pomembne za ljudi v kon-
tekstu prostora, v katerem bivamo, bo-
do vedno zanimale en določen 
segment ljudi. Sama v veliki meri iz-
hajam iz ulične scene, tako da verja-
mem, da bi javni prostor moral biti 
poln kvalitetnih in premišljenih pro-
jektov, tudi gledaliških. Tako so vsebi-
ne dostopne tudi ljudem, ki imajo mor-
da vnaprej zasejan strah pred vstopom 
v tako »resno« institucijo, kot je teater. 
Še en nivo možnosti pa vidim v aktivni 
participaciji publike – to je nekaj, če-
sar npr. produkcijsko noro dobre nada-
ljevanke ne morejo ponuditi. Še kaj bi 
se našlo, vsekakor pa je potrebno v 
svojo publiko vlagati in jo vedno hra-
niti s kvaliteto. 

f. Moj gledališki prijatelj Ravil Sultanov 
- klovn, izumitelj in režiser, je enkrat 
rekel, da dela 24 ur na dan. Mislim, da 
to velja zame in za večino ljudi, ki ima-
mo priložnost »živeti delo«. Ko berem 
novice, se vsebina kopiči v moj kritični 
del možganov, ko berem Walterja 
Moersa, s tem hranim otroka v sebi, na 
razstavi drugih sprejemam njihovo in-
terpretacijo sveta, dokumentarci W. 
Herzoga me učijo, kako prepletati fik-
cijo in realnost. Ko potrebujem podat-
ke, pa vprašam Googla, kje to najdem. 

g. Joj, nimam! Tako kot nimam nič naj-
ljubšega. Spoštujem pa vsakega kostu-
mografa, ki se zlije z ustvarjalnim pro-
cesom, ter pomembno prispeva k 
vsebini. Ko sem v procesu s super eki-
po, tako kot zdaj, pa lahko rečem, da 
imam trenutno najljubšega režiserja in 
najljubšo scenografko. 😉 

h. V 2021 vam želim, da vidite najboljšo 
predstavo, da greste na najbolj super 
koncert, da preberete najbolj hudo 
knjigo, in da se družite z najbolj fajn 
ljudmi. 

   
Tonč Feinig (glasba) 
a. Sem samostojen glasbenik, pevec, 

komponist in producent. Živim v Sve-
čah, in ko ne vadim ali se ukvarjam z 

glasbo, grem v naravo, kjer hodim po 
gorah ali delam v gozdu. Dosti se 
ukvarjam tudi s filozofskimi vprašanji, 
kakor npr.: Kdaj bom spet stal na 
odru? 

b. Pomembna je vsebina, to, kar hoče po-
vedati predstava, avtor in vsi, ki sode-
lujejo. Seveda tudi kakovost prikaza-
nega. Pomembno je tudi, da je snov 
validna, se pravi, da je zasnovana na 
način, ki je veljaven tako v sedanjosti 
kakor tudi v prihodnosti. 

c. Ko sem bil otrok, mislim, da v osnovni 
šoli, sem sam pisal »Kasperltheater« 
predstave, iz škatle sem zrezal sceno in 
potem je morala družina seveda biti 
publika! 

d. Skušam s kvaliteto. 
e. V bistvu to, kar sem že napisal, z va-

lidnimi, se pravi s snovjo, ki se ukvar-
ja z dejanskostjo, s tem, kar še manjka 
ravno za to dejanskost, torej naj bi se 
gledališče ukvarjalo z razliko, pri-
manjkljajem med tem, kar mislimo, da 
smo, in kar mogoče res smo, z vsemi 
dobrimi in slabimi stranmi. 

f. V knjigah, naravi in v pogovorih. 
g. To vprašanje ... hm, to se menja vsake 

toliko časa, trenutno je Pat Metheny 
dosti poslušan (izjemen kitarist in 
komponist), Keith Jarrett, Brad Mehl-
dau, kaj pa vem, ogromno jih je. Po-
membno je zame, da čutim iskrenost 
in nekako slišim človeka v glasbi. 

h. Da si ohranimo in krepimo zadovolj-
stvo v tem, kar delamo, kar smo, da 
morda na ta način doprinesemo tudi 
nekaj za bolj socialno družbo. 

Iskrena hvala za sodelovanje!  
Katja Osterc  
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gledališče

Novi stari božič.  

Smisel božiča je, ko v srcih ču-
timo smejoč nemir, hvaležnost in 
ljubezen. Dolgi večeri nas nehote 
popeljejo v meditacijo, vero in 
hrepenenje, kot tudi v ohranjanje 
tradicije, s katero navdihujemo  
tudi svoje družinske člane in pri-
jatelje, predvsem pa nam je po-
membno, da v te šege vedno zno-
va vključujemo svoje otroke. 

V zadnjem času se skupaj z nji-
mi učimo novih običajev. Vsak 
dan z ljubeznijo skuhamo kosilo, 
beremo tisto dobro, že pozabljeno 
in zaprašeno knjigo, igramo bo-
žično Glorijo in v toplem objemu 
domačih gledamo romantično ko-
medijo.  

Ti – novi časi – nas učijo, da je 
ohranjanje starih, kot tudi odkri-
vanje novih običajev, še kako po-
membno. Prenašamo jih namreč 
na nove generacije, ki bodo z na-
šim zgledom ljubezni, upanja in 
vere lahko bolj sproščeno stopale 
v svet.  

Katja Osterc 


