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V nedeljo, 2. februarja, bo ob 14. uri po-
svečenje škofa Marketza v celovški stol-
nici. V šotoru in v Mohorjevi bo mogoč 

ogled neposrednega prenosa, nato bo 
pred stolnico skupna agapa.                                                                    
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Molitev – Gospa Sveta 

Sedaj je tako daleč, Jože Marketz bo posve-
čen za 66. krškega škofa. Na predvečer, v 
soboto, 1. februarja, bo ob 19. uri v stolnici pri 
Gospe Sveti molitev z novim škofom »Z vami 
sem kristjan.« Prav prisrčno vabljeni!
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Kako je, če pokrajina izgubi svoj nekdanji 
obraz, se lepo vidi v Nemčiji v Lužici, kjer ži-
vijo Lužiški Srbi. Tam kopljejo za energijo 
rjav premog in kjer so napoti vasi, jih odstra-
nijo, izselijo pa ljudi, ki so v večini pripadni-
ki narodne skupnosti Lužiških Srbov. Za te 
ljudi se ne spremeni le pokrajina, ki jo vidi-
jo, temveč izgubijo tudi sosede, s katerimi so 
se lahko pogovarjali v svoji materinščini. Karl 
Vouk, pobudnik razstave »Podobe pokrajine«, 
ki je na ogled v Muzeju moderne umetnosti 
v Celovcu, je o pokrajini, kjer bivajo Lužiški 
Srbi, dejal: »Tu se ni spremenila samo pokra-

jina, temveč tudi narodna skupnost.« Kako 
je mogoče dojemati različne pokrajine, na to 
opozarjajo do srede aprila umetniki iz Koro-
ške, Slovenije in Lužice. Fotograf Marko Li-
puš je v središče svojega dela postavil zbledeli 
spomin na babico, Zorka L-Weiss je iz pokra-
jine izrezala drevo in ga postavila kot abstrak-
cijo v prostor, Karl Vouk pa je mesece dolgo 
živel v svoji pokrajini povezovanja in organi-
ziranja. Da sta pokrajina in domovina tudi je-
zik, je dokazalo odprtje razstave. Večjezič-
nost je bila samoumevna in del razstave.  
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RAZSTAVA  »Podobe pokrajine« odpira pogled na prehode med pokrajino, kulturo in družbo

Ko kopanje premoga vzame domovino

Visoko avstrijsko odliko-
vanje za Andreja Rahtena 
Nekdanji slovenski veleposla
nik na Dunaju Andrej Rahten 
je prejel veliki zlati častni znak 
na traku za zasluge za Republi
ko Avstrijo. Visoko odlikova
nje mu je na sprejemu v ljubljan
ski rezidenci 21. januarja 2020 
izročila avstrijska veleposlanica 

Sigrid Berka, ki je v svojem na
govoru poudarila dosežke odli
kovanca pri krepitvi dvostran
skih odnosov med sosednjima 
državama. Andrej Rahten se je v 
nagovoru zahvalil za veliko čast 
in izpostavil svojo dolgoletno 
povezanost z Avstrijo, še zlasti 
s Celovcem, kjer je nekaj časa 
tudi študiral in raziskoval. 

Z veliko naglico se je pre-
tekli torek zjutraj, 21. ja-
nuarja, širila novica, da 

je ponoči za vedno zaspal Jožko 
Kovačič. Težko je bilo verjeti, 
saj je nedolgo tega s svojimi 
»Rožanskimi muzikanti« še ve-
selo prepeval. Odložil je klobuk 
in njegova roka, tako vešča di-
rigiranja, je omahnila. Nič več 
pel ne bo …

V dijaških letih so se v »Haim- 
      lingerju« najine poti prvič križale, 
ti si bil v domu gojenec, jaz pa 
pri stricu Francetu Ciganu veli-
kokrat na obisku. Študijske klo-
pi si gulil v Gradcu, jaz v Ljub
ljani. Po stričevi smrti februarja 
1971 si moral takoj po diplomi 
na Slovenski gimnaziji zapolni-
ti vrzel, ki je nastala po njegovi 
smrti. Tej ustanovi in dijakom 
si ostal zvest vse do upokojitve. 

Tvoja »glasbeno ustvarjalna 
žilica« te je pripeljala  k MePZ 
Gallus in tukaj sva se spet 
srečala. Prve obletnice smr-
ti Franceta Cigana se je Gallus 
spomnil s koncertom v Domu 
glasbe v Celovcu in od takrat 
vsako pomlad Koroška poje, 
osrednji koncert KKZ, ki si ga 
ti velikokrat vsebinsko pripra-
vil in vodil združene zbore. 
Z Gallusom smo pod tvojim 
vodstvom prepevali v Rimu, 
leta 1974 pa na drugi strani ve-
like luže kot prvi zbor orali ledi-
no in peli slovenskim izseljen-
cem. V letu pred potovanjem v 
Ameriko se je zboru pridružila 
Anneliese in spletle so se prija-
teljske vezi, ki so ostale tudi po 
tvojem odhodu od Gallusa.

Dolga je vrsta pevskih zbo-
rov, ki si jih vodil: od gimnazij-
skih zborov, Gallusa, Vaščanə 
pojo, Otroški zbor v Bilčovsu 
in končno pred dobrimi deseti-
mi leti »Rožanski muzikanti«. 
Po koncertu v Vrbi ob prazno-
vanju desetletnice sem zapisa-
la: Njihova predanost in ljube-

zen do glasbe ter petja je gotovo 
poroštvo, da bodo tudi v pri-
hodnje še zmešali marsikateri 
»Glasbeni Cocktail« in ga nam 
ponudili s svojo kvalitetno za-
gnanostjo. Na žalost je Gospo-
dar življenja in smrti odločil 
drugače in te odpoklical. 

Prejel si Janežičevo prizna
nje Krščanske kulturne zveze v 
Celovcu za svoje delo na glas-
benem področju in srebrno pla-
keto Javnega sklada Republike 
Slovenije. Tvoje delo ni bilo za 
»lovljenje« nagrad in priznanj, 
gnala te je ljubezen do glasbe, 
petja in slovenske besede, kar 
si prinesel že od doma in si ob 
tvojem vzgojitelju Ciganu to še 
utrjeval. 

V soboto smo se v Št. Ilju s 
sveto mašo za vedno poslovili. 
Prišli so sošolci, kolegi, prija-
telji in znanci od blizu in daleč. 
V imenu fare in Krščanske kul-
turne zveze se ti je za vse tvoje 
delo zahvalil tvoj župnik Jan-
ko Krištof, pred mikrofon sta 
stopila, kot tolikokrat pri Glas-
benih Cocktailih, Monika No-
vakSabotnik in Hans Mosser, 
in Roman Verdel z zahvalo v 
imenu Slovenske gimnazije in 
MePZ Sele.

Odšel si tja, kjer ni ne bolečin 
ne trpljenja, k Njemu, tja, kjer 
te je pričakala tvoja Anneliese.
V krogu prijateljev, ki smo se 
zadnja leta družili tostran in 
onstran meje, je nastala veli-
ka vrzel. Vidva skupaj prepe-
vata v nebesnih višavah, mi tu-
kaj »v dolini solz« vaju ne bomo 
pozabili. 

M a r i j a  G r u š k o v n j a k

P o d e l i t e v  41. Tischlerjeve nagrade

Za šolo z žilami 
v narodno skupnost

Najnovejša razstava 
v Muzeju moderne 
umetnosti v Celovcu 
združuje pod naslovom 
»Podobe pokrajine« dva-
najst umetnikov. Med 
njimi je tudi Karl Vouk, 
ki pa ni le eden izmed 
razstavljajočih umetni-
kov, temveč je pobudnik 
te razstave, ki povezuje 
umetnike iz Slovenije, 
Nemčije in Avstrije. 
 Umetniki iz Nemčije so 
vsi pripadniki narodne 
skupnosti Lužiških Srbov. 

v i n c e n c  G o t t h a r d t

V enajstih prostorih gre za 
različna razmišljanja na te
mo pokrajina. Pokrajina je 
narava, prav tako je kraj, kjer 
ljudje živijo, v katerem raz-
vijajo svojo kulturno in jezi-
kovno identiteto. V primeru 
Lužiških Srbov je pokrajina 
v Lužicah tudi kraj, ki spre-
minja svojo podobo. Ker tam 
kopljejo rjav premog, je izgi-
nilo 136 vasi in 30.000 pre-
bivalcev, pripadnikov luži
š kosrbske narodnosti si je 
moralo poiskati nov dom, 
največkrat v mestih. Vzeta 
jim je bila dobesedno domo-
vina, v kateri so živeli svojo 
kulturo in se pogovarjali v 
svojem maternem jeziku. S 
preselitvijo se je spremeni-
la tudi njihova pokrajina je-
zika in kulture. Prav to dej-
stvo je našlo svoj odmev v 
umetnosti, literaturi in glas-
bi. Karl Vouk: »Razstava ust-
varja lok napetosti, ki po eni 
strani opozarja na specifično 

problematiko, po drugi pa 
poudarja prehode med po-
krajino, kulturo in družbo.« 
Razstava v MMKK v Celov-
cu je tretja postaja. Prva je 
bila v Serbskem muzeju v 
Budyšinu, druga v Koroški 
galeriji likovnih umetnosti v 
Slovenj Gradcu. 

Razstava je projekt treh dr
žav. V Nemčiji med Luži     š ki-
mi Srbi niso izbirali umetnic 
in umetnikov. Razpisali so 
natečaj in ob tem odkrili tudi 
še neznane, vendar že priz-
nane umetnice in umetni-
ke. Izbrali so jih štirje in raz-
stavili njihova dela. Michael 
Kruscha, Iris Brankatschk, 
Frauke Rahr in Hella Stoletz-
ky soočajo obiskovalce s po-
krajino, v kateri živijo Lužiški 
Srbi. Michael Kruscha, ki ga 
fascinira puščava, je ta mo-
tiv našel tudi doma. Na svojih 
veliko formatnih slikah pri-
kazuje dnevno odkopavanje 
v lužiški pokrajini brez vsa-
ke otožnosti. Njegov pogled 
je osredotočen na kruto moč, 
s katero se stroji brezkompro
mis no žrejo v pokrajino. Frau 
ke Rahr je leta 2016 po sne la 
film »Obisk v domovini« in 
ga predstavlja v dveh verzi-

Umetnice in umetniki iz treh 
držav. Povezal jih je kurator 
razstave Karl Vouk.     gotthardt

jah. Enkrat v črnobeli teh-
niki z izborom formata, bar-
ve, načina govora, tipografije, 
naslova in drugimi elementi 
sugerira, da so posnetki zgo-
dovinski iz 1950ih let. Ob ta 
film pa postavi barvni film v 
formatu 16:9. Vedno isti film 
pa je kot iz drugega časa. 
In kakšen je prispevek ko
roških umetnikov na tej raz-
stavi? Karl Vouk spregovori 
o spreminjanju pokra jine na 
najrazličnejših po dročjih s 
filmom »Narava«, v katerem 
prikazuje umetno jezero, ka-
mor je bilo presel jenih več 
tisoč nižinskih urhov (Rot-
bauchunken). Idila jezera 
vara. Glasni klici nižinskih 
urhov, ki se izmenjujejo z 
avdioposnetki industrijske-
ga hrupa, zazvenijo kot sva-
rilo pred izginotjem dolnje 
lužiščine. Pri tem se umet-
nik sprašuje, ali pridobivanje 
energije upravičuje uničenje 
pokrajine in kulturne dedi-
ščine. Zorka LWeiss je vze
la  iz pokrajine drevo in jo  
pre nesla v prostor kot ab-

straktno geometrijsko sliko 
in skulpturo. Marko Lipuš 
se je podal v pokrajino spo-
minjanja. Odstira spomine 
na svojo babico. Na fotogra-
fijah je šele po pozornem gle-
danju mogoče spoznati obri-
se taborišča Ravensbrück, 
kjer je bila umorjena. Dru-
gi cikel slik pa je koža njego-
vega očeta. Pokrajino kože je 
spraskal in tako rekoč praska 
v njegovi zgodbi. Četrta med 
koroškimi umetniki je Melit-
ta Moschik, ki se ukvarja z di-
gitalnimi pogledi na Zemljo.  
Slovenijo zastopajo na raz-
stavi Nika Avtor, Jošt Fran-
ko, skupina IRWIN in Mar-
ko Peljhan. 

Za pobudnika razstave Kar
la Vouka je bilo predvsem 
pomembno, da poveže vizual-
no umetnost še z literaturo in 
glasbo. Tako bosta na sporedu 
v spremljevalnem programu 
k razstavi tudi koncert in lite-
rarno branje. Marko Lipuš bo 
6. marca vodil umetniški ate-
lje. Udeleženke in udeleženci 
bodo skupaj z njim iskali me-
rila za dobro fotografijo. Slo-
venskega vodstva po razstavi 
se bo mogoče udeležiti 30. ja-
nuarja, ob 18. uri.

Prešernovi nagrajenci
Nagrado za življenjsko delo bo prejel koreograf 
in baletni plesalec Milko Šparemblek. Drugi veli
ki Prešernov nagrajenec je fotograf Stojan Kerbler. 
Nagrade Prešernovega sklada bodo na slovesni po
delitvi prejeli igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka 
Juhart, oblikovalec Nejc Prah, režiser Rok Biček, 
prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan 
Hranitelj. Za letošnje nagrade so prejeli 104 pred
loge, od tega 63 za malo in 41 za veliko nagrado. 

Marija Perne – višja 
študijska svétnica
Iz rok deželnega glavarja Petra 
Kaiserja je prejelo 23 zaslužnih 
osebnosti zvezna in deželna odliko
vanja. Poklicni naziv »višja študijska 
svetnica« je prejela Marija Perne, 
profesorica na Višji šoli za gospo
darske poklice v Št. Petru pri 
Št. Jakobu. 

Višja šola za gospodarske 
poklice v Št. Petru je šola, ki 
je del narodne skupnosti in 
dežele Koroške. 41. Tisch-
lerjevo nagrado je prejela za 
svoja »prizadevanja za oh
ranitev slovenske jezikovne 
in narodne identitete, za po-
vezovalno vlogo med nemško 
in slovensko govorečimi na 
Koroškem kot tudi med obe-
ma sosednjima državama«. 

Na podelitev v Tischlerjevo dvo-
rano Mohorjeve hiše v Celovcu v 
petek, 24. januarja, sta vabila Na-
rodni svet koroških Slovencev in 
Krščanska kulturna zveza. Pred-
sednik Narodnega sveta koroških 
Slovencev Valentin Inzko je v 
pozdravnih besedah opozoril 
na dolgoletno delo šolskih ses-
ter, »ki so desetletja delovale na 
izobraževalnem področju in s 
svojim neusahljivim idealizmom 
in neskončno energijo priprav
ljale pot današnji šoli«. 

V svojem slavilnem govoru je 
tudi predsednik Krščanske kul-
turne zveze Janko Krištof opo-
zoril na šolske sestre. Spomnil  
se je 4. Tischlerjeve nagrade leta 
1983, ki je bila podeljena šolskim 
sestram. »Z današnjo podelit-
vijo želimo ponovno izraziti 
hvaležnost ene   mu izmed otrok, ki 
je izšel iz njihovega prizadevan-
ja. Hkrati želimo izpovedati svo-
je pri znanje vsem, ki so v zadnjih 
tridesetih letih pomagali ohran-
jati in razvijati Višjo šolo za gos-
podarske poklice, da je sedaj tako 
ugledna, sodobna in inovativna 
izobraževalna ustanova.« Krištof 

je poudaril, da ta šola prav dobro 
kaže na nekatere značilnosti, ki 
zaznamujejo koroške Slovence 
in tako omogočajo ohranjati na-
rodno identiteto. Šola je izraz 
samopomoči koroških Slovencev 
in je izraz trdoživosti slovenskih 
struktur na Koroškem. Sploh pa 
je šola izraz inovativnosti med 
koroškimi Slovenci.

Ravnatelj šole Štefan Schel-
lander se je zahvalil za nagrado, 
»ki so jo prejeli vsi, ki se trudi-
jo za dobro vzgojo v Št. Petru«. 
Kakovostno delo na šoli pa je 
mogoče predvsem zaradi tega: 
»Mi učitelji se zavedamo, da de-
lamo za pomembno ustanovo slo-
venske narodne skupnosti in za 
nas delo z mladino ni samo na-
vadno delovno mesto, temveč 
srčna zadeva.«

Zastopnica šolskih sester s. Ve-
ronika Supan vidi v Tischlerjevi 
nagradi »spodbudo, da se vedno 
spet trudimo mladim posredovati 
to, kar nam je dragoceno – mater-
ni jezik; to, kar življenju daje smi-
sel in oporo – vero; in to, kar naše 
skupno življenje naredi lepše in 
toplejše – srčno kulturo«. 

Kako utripa ta šola tudi zunaj 
šolskega vsakdanjika, je dokazal 
Zbor Višje šole (vodita Sonja Ko-
schier in Marta Habe), v katerem 
niso bili vidni le dijaki, ampak je 
to bila tako rekoč tudi skupinska 
slika učiteljev te ustanove. Na po-
delitvi je nastopil absolvent šole 
in operni pevec Gregor Einspie-
ler. Svoj govor pa je ponovil zma-
govalec letošnjega govorniškega 
natečaja Luka Podlipnik. vg

Štefan 
Schellander 
in s. Veronika 
Supan sta 
prevzela  
nagrado.                                                   
gotthardt
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»Nič več pel 
ne bom …«
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