Koroški e-vestnik - 46. teden

Iz prejšnje e-okrožnice najprej ponovimo, da bo v ponedeljek, 13.11.2017 ob 18.00 v
prostorih Galerije Družina v Ljubljani (Krekov trg 1) – tudi v soorganizaciji našega
kluba – zaprtje razstave "Stvarstvo" avstrijskega slikarja in kiparja Reinholda
Pratschnerja. Finisaža je združena z martinovanjem, na katerem nam bodo poleg
pečenega kostanja ponudili vina Barkola. - Galerija Družina z drevišnjim dogodkom
odpira »Teden kulinarike«, v katerem bo do 18.11. predstavljala vrhunske kuharske
knjige, v četrtek, 16.11.2017 ob 11.00 tudi »99 kuharic z dušo«; kot smo že opozorili
je v tej svoji knjigi Iztok Ilich, Schwentnerjev nagrajenec, ki je nedavno obhajal svojo
70-letnico, predstavil tudi rokopisno kuharsko knjigo, ki jo je dr. Angela Piskernik
(naša nekdanja klubska podpredsednica) zbrala v koncentracijskem taborišču
Ravensbrück.
V torek, 14.11.2017 ob 12.00 bo Slovenska matica v svoji dvorani v Ljubljani
(Kongresni trg 8/I.) predstavila štiri knjige, dve od njih z zamejsko tematiko. Tržaški
pesnik Marko Kravos bo predstavil zbornik s posveta »O slovenski književnosti v
Italiji in Avstriji« (ur. Katja Kleindienst), profesorica Marija Pirjevec pa »Tržaško
knjigo«, v kateri je (prvič že 2001) zbrala pesmi, zgodbe in pričevanja o tem mestu.
Nadalje bo umetnostni zgodovinar dr. Damir Globočnik predstavil svojo novo knjigo
»Likovno in simbolno«, prevajalec Uroš Gabrijelčič pa drugi del »Zgodovine
starega Egipta – Od Velike piramide do zatona Srednjega kraljestva« avtorja Johna
Romerja.
V torek, 14.11.2017 ob 18.00 bo zelo zanimivo v galeriji Kulturnega doma v Gorici (ul.
I. Brass 20 – Italija), kjer bodo odprli skupinsko razstavo Društva beneških
umetnikov »Mi smo tu«, na kateri sodelujejo: Silvana Buttera, Elena Guglielmotti, Manuela
Iuretig, Giacinto Jussa, Teresa Lendaro, Federica Manzini, Sandra Manzini, Luigi Moderiano, Gianni
Osgnach, Dario Pinosa, Claudia Raza, Mariarosa Scoziero, Adriana Scrignaro, Luisa Tomasetig,
Moreno Tomasetig, Nadia Tomasetig, Barbara Tomasino, Antonio Trinco ter Lucia Škejcova
Trusgnach. Na otvoritveni slovesnosti bo spregovoril Hijacint Jussa, predsednik

Društva beneških umetnikov, za glasbeni utrinek pa bosta poskrbela David
Tomasetig in Igor Černo. Razstava bo odprta do 10.12.2017 od ponedeljka do petka:
od 9.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00 ter v večernih urah med raznimi kulturnimi
prireditvami.
V sredo, 15.11.2017 ob 11.00 bomo v dvorani Društva slovenskih pisateljev in
Slovenskega centra PEN (Tomšičeva 12, Ljubljana) predstavili knjižni dar
Slovenske prosvetne zveze iz Celovca. V "Koroškem koledarju" (ur. Irena
Destovnik) je mdr. objavljenih več slavnostnih nagovorov s spominskih prireditev in
podelitev nagrad kulturnikom, gradivo z letošnjega pisateljskega srečanja na
Obirskem (jubilanti Florjan Lipuš, Jani Oswald in Reginald Vospernik, s katerim je
objavljen tudi intervju). V reviji "Rastje 11" (ur. Miha Vrbinc) pa objavlja svoje pesmi,
prozo, dramatiko in eseje cvetober 34 sodobnih koroških literatov in gostov. Knjiga
Ivane Kampuš »Polet v moj svet« je zbirka avtobiografsko obarvanih zgodb pesnice,
pisateljice in prevajalke z idilične Tešinje pri Šentjakobu v Rožu. V zbirki je še otroška
slikanica, CD pevskega zbora »Bilka«, filmski DVD in posodobljeno besedilo
Dalmatinove Biblije.

V sredo, 15.11.2017 ob 17.00 bodo v Grošljevi galeriji Družbenega doma na
Prevaljah odprli razstavo Mohorjanove slikarske kolonije; med razstavljavci je tudi
koroški Slovenec Kristijan Sadnikar.
V sredo, 15.11.2017 ob 20.00 bo k&k centru v Šentjanžu v Rožu gostovalo Mestno
gledališče Ljubljansko z igro »Zimski Sončev obrat« nemškega dramatika Rolanda
Schimmelpfenniga.
V četrtek, 16.11.2017 ob 11.00 bomo v dvorani Slovenske matice v Ljubljani
(Kongresni trg 8/I.) predstavili nov knjižni izbor besedil dr. Reginalda Vospernika
»Varljiva bližina – Fremde Nähe« (izd. Feliks J. Bister in Dietmar Larcher); knjigo
bo predstavila urednica Jerneja Jezernik. Nova knjiga je avtobiografsko obarvana kulturna
zgodovina koroških Slovencev, ki izhaja ob 80-letnici izjemnega kulturnega, političnega in
pedagoškega delavca, dolgoletnega ravnatelja na Gimnaziji za Slovence v Celovcu, avtorja številnih
kulturnozgodovinskih knjig, urednika Celovškega Zvona, aktivnega na področju manjšinske politike
(mdr. predsednik NSKS - Narodnega sveta koroških Slovencev ter mednarodne manjšinske federaciji
FUENS, sedanjega podpredsednika SKS – Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk itd.

V četrtek, 16.11.2017 ob 18.00 bodo v Mali galeriji v Kranju (Glavni trg 4) odprli
razstavo »Utopia« Tanje Prušnik, ki živi na Dunaju in kot koroška Slovenka
povezuje slovensko in avstrijsko kulturo. Njena tokratna razstava je likovni prikaz
dogodkov, ki jih je v svoji avtobiografski knjigi »Gamsi na plazu« zapisal njen stari
oče, znani voditelj koroških partizanov Karel Prušnik – Gašper.
V četrtek, 16.11.2017 ob 18.00 bodo v prostorih Generalnega konzulata RS v
Celovcu odprli razstavo, na kateri se predstavljata Boni Čeh in Boštjan Kavčič.
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