
Koroški e-vestnik - 49. teden 2017 

Tokratno e-okrožnico sem nameraval nasloviti s »Sejm bil je živ...«. S tem se boste 
strinjali vsi, ki ste obiskali 33. Slovenski knjižni sejem s težko pregledno množico 
dogodkov, med katerimi so bili močno opazni tudi tisti z zamejsko in sosedsko, tokrat 
posebej avstrijsko tematiko (Lev Detela o tem poroča v celovških »Novicah« 1.12.; v 
ljubljansko Šiško jih je poštar sicer prinesel šele z današnjo »miklavževo« pošto...). 
Moje »prebavljanje« knjižnih darov je eden od razlogov za to, da sem izpustil e-
najavljanje čezmejnih dogodkov preteklega tedna dni. Zdaj pa je tu Miklavžev izbor... 

Pretekli petek v Galeriji Vorspann/Vprega v Železni Kapli odprto 12. mednarodno 
dobrodelno prodajno razstavo malih umetniških del si lahko ogledate še do 
pomladi 2018. Nad 200 slik, grafik, risb, fotografij in malih plastik – vse po ceni 150 € 
– so mdr. razstavili tudi znani koroški slovenski umetniki (Rudi Benétik, Helmut Blažej, Gustav 

Januš, Albert Mesner, Karl Vouk) in njihovi kolegi iz Slovenije (Franc Berhtold, Klementina Golija, 
Cvetka Hojnik, Dušan Kirbiš, Bojana Križanec, Eva Petrič, Luka Popič, Gregor Pratneker, Jur Samec, 

Tanja Špenko, Katja Sudec, Klavdij Tutta in Aleksandra Zalokar). Do božiča je razstava odprta 
ob sobotah od 10:00 do 12:00, sicer pa po dogovoru po telefonu 0(043)-664-
5659599. 

Čeprav je že minil 3. december s pestrim programom ob slovenskem veselem dnevu 
kulture, si v Muzeju novejše zgodovine v Celju (Prešernova ulica 17) lahko še do 
nedelje, 31.12.2017 ogledate razstavo »Čim enotnejši, tem močnejši!« o 90-letnici 
prihoda (prej celovške in prevaljske) Mohorjeve družbe v Celje. 

Če si boste še do nedelje, 7.1.2018 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki 
ogledali – enkrat v Koroškem e-vestniku že najavljeno – razstavo »Narava v nebo, 
človek vase: Mojstrovine iz zbirke Koroškega muzeja moderne umetnosti«, boste 

lahko videli tudi več umetnin, ki sicer niso v stalni zbirki omenjenega muzeja, ter morda lahko dobili še 
kak izvod razstavnega kataloga z izvrstno pregledno študijo kustosa/kuratorja dr. Roberta Simoniška. 
Katalog odseva tudi posebnost razstave, ki ob likovna dela postavlja še pesmi in prozne odlomke 

koroških avtorjev, med njimi seveda tudi več slovenskih. 

Na kratko naj ponovimo še vabila na tri druge razstave: 

- v galeriji Kulturnega doma v Gorici (ul. I. Brass 20 – Italija) bo do nedelje, 
10.12.2017 odprta skupinska razstava Društva beneških umetnikov »Mi smo tu« 
(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 Mali galeriji v Kranju (Glavni trg 4) je odprta razstava »Utopia« koroške Slovenke 
z Dunaja Tanje Prušnik; 

- v prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu je še do marca 2018 odprta 
razstava slikarja Bonija Čeha in kiparja Boštjana Kavčič (več o obeh umetnikih v 
že omenjenih »Novicah« 1.12.). 

Že včeraj se je v Amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (Koroška cesta 
160) pričel tridnevni mednarodni simpozij »Prelomni dogodki leta 1917«. Zaradi 
soške fronte in deklaracijskega gibanja je jasno, da referenti posebej upoštevajo tudi 
obrobje slovenstva in narodnostni vidik: Tamara Griesser Pečar ter Vinko Skitek Koroško, 



Gregor Jenuš spodnještajerske Nemce, Matjaž Klemenčič in David Hazemali pa ameriške Slovence v 
1. svetovni vojni. Primorske Slovence zastopata Gorazd Bajc in Renato Podbersič.  

V sredo, 6.12.2017 ob 18.00 bo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa, 
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana (vhod iz pasaže Name, 4. nadstropje) celovška 
Mohorjeva predstavila knjigo dr. Mirka Bogomirja Mikliča »Sredi krute sile nežno 
trajam« o idejno-politični dediščini Edvarda Kocbeka in slovenskih kristjanih. 

V četrtek, 7.12.2017 ob 16.30 bodo v veliki predavalnici Fakultete za šport Univerze v 
Ljubljani pričeli posvet »Sokol in narod«; med referenti bosta tudi slovenska 
Dunajčanka Tamara Griesser Pečar s temo »Razdvajanje slovenskega naroda« ter 
naša klubska članica Jasna Nemec Novak, ki je za tisk že pripravila svojo novo knjigo 
s koroško tematiko (o delovanju Sokola med koroškimi Slovenci), na tokratnem 
posvetu pa bo predstavila »narodno buditeljske vsebine sokolskih pesmi«. Ob koncu 
simpozija bodo predstavili monografijo Ivana Čuka in Aleksa Vesta »Prevarani 
Sokoli«. 

V četrtek, 7.12.2017 ob 18.00 bo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani 
(Cekinov grad, Celovška c. 23) Pavel Car predaval o temi »Slovenci – junaki 
avstrijskih armad in njihova odlikovanja«. 

V četrtek, 7.12.2017 ob 18.00 bo imel naš partnerski Klub Korošcev – Ljubljana 
prednovoletno srečanje v centru kulinarike in turizma v Šentvidu – KULT 316 
(Prušnikova 74). 

- V začetku adventa se vrstijo družabna novoletna srečanja (npr. 12.12. ob 12h 
članov Zveze kulturnih društev Ljubljana, 12.12. ob 18h slovenskih koroških 
gospodarstvenikov na Generalnem konzulatu RS v Celovcu, 14.12. ob 18h našega 
partnerskega Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva – Ljubljana itd.itd.), hkrati 
pa tudi administrativno-finančno zaključevanje letnih poročil ter sestavljanje in 
prijavljanje letnih programov za 2018. V pripetku »Program KKS 2018« je na eno 
stran strnjen okvir našega klubskega delovanja v bližajočem se letu. 

V četrtek, 7.12.2017 ob 18.00 bodo pri Podnarju v Slovenjem Plajberku na literarnem 
večeru "Med Svinško planino in Obirsko 39“ ob mednarodnem dnevu gora 
predstavili več knjig: „Ebriach 39, vulgo Jereb - Überleben zwischen Gestapo und Partisanen“ 

(Vinzenz Olip), „Die Saualpe - Eine beschauliche Wanderung durch Kultur und Geschichte“ (Valentin 
Hauser), „Karavanke in Alpska konvencija – priložnosti regionalnega razvoja“ (knjigo predstavljata: 
Taja Ferjančič Lakota s stalnega sekretariata Alpske konvencije Innsbruck-Bozen in Günther Rautz z 

Evropske akademije EURAC v Boznu); uvod: Karl Hren; pevski okvir: MoPCZ iz Slovenjega 
Plajberka. 

- Kar tu dodajmo še vest, povezano posebej s tematiko tretje omenjene knjige: dobro 
kaže, da bodo do bližnje 50-letnice smrti naše (23.12.) nekdanje podpredsednice dr. 
Angele Piskernik na predlog našega kluba v Ljubljani sprejeli sklep o poimenovanju 
novega parka po tej zaslužni koroški botaničarki in naravovarstvenici, pobudnici 
zamisli o čezmejnem naravnem parku Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. 

V četrtek, 7.12.2017 ob 19.00 bo v Hrvaškem centru na Dunaju (Schwindgasse 14) 
predstavitev Panonskega inštituta in Porabskih Slovencev. Po pozdravnem 
nagovoru pokroviteljice – veleposlanice RS mag. Ksenije Škrilec bo o inštitutu z 



Gradiščanskega informiral njegov predsednik dr. Robert Hajszan, o Porabskih 
Slovencih pa predsednik njihove Zveze Jože Hirnök. Koncert bodo izvedli pevci 
Komornega zbora Zveze Slovencev na Madžarskem. 

V petek, 8.12.2017 ob 19.00 bo na vsakoletni praznični osrednji gledališki predstavi 
KKZ - Krščanske kulturne zveze v Mestnem gledališču Celovec gostoval slovenski 
ansambel TMK z uspešnico – muzikalom »Vesna«. Koroški gledalci in poslušalci 
ansambel že poznajo s predstave »Cvetje v jeseni«, tokrat pa je okrepljen še z nekaj 
znanimi pevci/kami. Podrobnosti o predstavi so na spletni strani www.kkz.at , 
vstopnice pri KKZ, v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, pri krajevnih društvih, na 
office@kkz.at in po telefonu 0(043)-463 516 243. -- KKZ pa se naj kar takole 
zahvalim za prijazno vabilo našemu klubu za skupno praznovanje; tokrat najbrž res 
ne bo šlo... 

V soboto, 9.12.2017 ob 9.00 bo iz ljubljanskega Tivolija kustos dr. Andrej Smrekar 
odpeljal izletnike z Narodno galerijo v Trst in Štanjel. Mesta v avtobusu so že 
razprodana. Pač pa je v Narodni galeriji Slovenije podaljšana razstava, ki je bila 
povod za izlet - »Helena Vurnik, slikarka in oblikovalka«. 

V nedeljo, 10.12.2017 ob 17.30 bo v Kulturnem domu v Gorici koncert mladega 
ženskega pevskega zbora Carmen manet iz Kranja. Na zmagovito pot v Evropo je 
zbor letos popeljal Primož Kerštanj, ki je tudi zborovodja koroških pevk iz Šentjakoba; 
te pa 23.4.2018 pričakujemo v Cankarjevem domu na zaključni prireditvi Koroških 
kulturnih dnevov v Ljubljani... 

V nedeljo 10.12.2017 ob 18.00 in ob 19.30 gostuje v celovškem Jugendstiltheatru 
(Goethepark 2) z lutkovno predstavo "Little Night Tales" Matija Solce (Teatro 
Matita); režija: Vida Cerkvenik-Bren; prijave so potrebne na ticket@vada.cc ali na tel. 
0680-2061492; s klikom še več... . 

V ponedeljek, 11.12.2017 ob 18.30 bo v celovški knjigarni Haček odprtje razstave 
karikatur akademskega slikarja Mirka Malleja in predstavitev družabne igre 
„Memory z miniaturnimi akvareli“. Naš ljubljanski Korošec bo slikal v živo na 
improvizirano glasbo svoje družice Teje Vidmar. (Stari starši pa bodo medtem pazili 
na njunega malega Rudija.) 

V torek, 12.12.2017 ob 18.00 vabi generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk v TKS - 
Tržaško (slovensko) knjižno središče na Trgu Oberdan na predpraznično srečanje 
»Književnost kot ustvarjalka enotnega slovenskega kulturnega prostora«. Po 
nagovoru ministra za kulturo RS, pisatelja Toneta Peršaka bo predsednik SM - 
Slovenske matice akademik prof.dr. Milček Komelj bo s soavtorji in uredniki 
predstavil zbornik »O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji«, ponatis »Tržaške 
knjige« in nove izzive ob nedavnem sprejemu Zakona o SM. 

Tu se ustavim in pričnem razpošiljati – z lepimi pozdravi! 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
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