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Knjigav deielnihterikih

cer odpadla, zato je Platforma Memo-
rial Kärnten-Koroika/MKK v petek,
24. aprila 2O2O, ob 11. uri dopoldne
polotila4T vrtnic pri steli in se tako tiho
poklonila ärtvam.

>>75let po koncu druge svetovne voj-
ne in razsulu nacionalsocialistiöne dik-
tature, ki jo veöina poznale öe iz zgo-
dovinskih virov in knjig je öe kako
pomembno, da se spominjamo Zrtev
upora proti tej strahovladi, da zgo-
dovino tudi emocionalno dojamemo
in razumemo. Iz krutih usod naj bi se
uöili, da se upoütevanju in spoötovanju
ölovekovih pravic vselej, tudi v kriznih
obdobjih, ne smemo odpovedati,< je de-
jal predsednik deäelnega sodiööa Bernd
Lutschounig. Lutschounig se je skupaj s
predsednikom platforme Aleksandrom
Petrilzem, Tomom Oberhauserjem,
predstavnikom mladine, in predsed-
nikom koroökega deäelnega zbora Rein-
hartom Rohromv zapovedanem razma-
ku udeleZil tihega spominjanja.

Reinhart Rohr je povedal: >Pandemi-
ja covid-19 kot najhujöa krizapo koncu
druge svetovne vojne se tiöe nas vseh in
v spomin na naSo osvoboditev pred 75-
imi leti izpod jarma morilskega faSizma
in nacizma pa je predvsem pomemb-
no, da ne zanemarjamo solidarnosti in
ölovekovih pravic.<

>Doma,/daheim<< fotografa in novinarja Karheinza Fessla je prvi
veödimenzionalni projekt v slovenskem in nemSkem jeziku in ob-
sega knjigo, filme in razstavo. Nastala je pisana in raznolika slika o
koroikih Slovenkah in Slovencih. Podobna knjiga je izöla leta 1970 z
naslovom. >>Koro5ka znamenja. Danaönji in jutriSnji dan koroikih Slo-
vencev((. Slovenski novinar. publicist in prevajalec Jo2e Sircelj je te-
daj obiskoval koroike Slovence in jih portretiral. Ob 9O-letniii Nedel-
je je leta 2016 iz5el zbornik z 90-imi obrazi Koro5ke, kjer se zrcalijo
Zivljenjske zgodbe koroikih Slovenk in Slovencev itirih generacij.'t,i.

Pred spominsko stelo: predsednik deZelega sodiSöa v Celovcu Bernd Lutschounig, dijak
dvojeziöne TAK Tom Oberhauser, predsednik Memorial Kärnten-Koro5ka Alexander
Petritz in predsednik deZelnega zbora Reinhart Rohr wAKouNrc

V SP0MIN na ü.rtvenacizma

KARttl El NZ FESST je izdal knj)

K aza
>>Doma/daheim< je naslov knji-
ge in nima niö opraviti z ukrepi
avstrijske driavne vlade za ome-
jevanje koronavirusa je poudaril
koroöki fotograf in novinar Karl-
heinz Fessl ob videopredstavitvi
dvojeziöne knjige z Zivljenjskimi
zgodbami 45 koroökih Slovenk in

Slovencev.
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Tih poklon z vrtnicami
ALrxluonl PnlsrrR

Pravoöasno ob l00-letnici plebiscita in
2O-letnici podjetja ilab crossmedia je vod-
ja projekta Franz Tomaäiö na predstavit-
vi v medmreäju (premiera za zaloLbo) ve-
sel, >da imam knjigo v rokah. To je bil zame
najlepöi trenutek.<
Ob rojevanju knjige je nastal multimedij-
ski projekt z videoposnetki in razstavo, ki
je naörtovana za jesen, v obeh deZelnih je-
zikih. V sedmih letih se je nemöko govoreöi
avtor knjige pogovarjal in portretiral 23
koroökih Slovenk in 22 koroökih Slovencev.

Letos je bilo vse drugaöe. No-
bene spominske hoje v Celovcu.
A kljub temu je bilo izvedeno
''ho spominjanje pri spominski
sröli za Zrtve nacistiönega krivo-
sodja pred deZelnim sodiööem v
Celovcu.

Vsakoletna spominska hoja za ärwe
nacionalsocialistiönega krivosodj a po-
nazarja pot trpljenja med dvema spo-
minskima krajema: Pot od bivöega
sedeäa gestapa v celovökem gradu do
deZelnega sodiööa, kjer sta nemöko voj-
no sodiööe in nacistiöni Volksgerichts-
hof s predsednikom Rolandom Freisler-
jem na öelu od letalg{l do leta 1945 na
smrt obsodil a 47 oseb, ki so jih nato ob-
glavili v Berlinu, na Dunaju in v Grad-
cu. Spominska ploööa pod arkadami na
dvoriööu celovökega gradu in pa spo-
minska stela pred deZelnim sodiööem
sta te ärtve upora proti nacistiöni tira-
niji in njihova imena spoötljivo umesti-
li v spominskem kanonu deäele in pre-
bivalstva.

Ta ustaljena spominska proslava,
naörtovana v zadnjem tednu aprila,
je letos zaradi pandemije covid-l9 si-



q

Z razliönih vidikov
>>Knjiga doma,/daheim je z vidika Mohorjeve zaloäbe
zelo pomembna,< je poudaril Karl Hren. ravnatelj Mo-
horjeve v Celovcu pri prvi videopredstavitvi in dodal,
r>da je nastala slika Stevilnih oseb, ki zelo zavestno in
vztrajno ohranjajo sloven5öino v deZeli. Hkrati pa ima
marsikdo oböutek, da jezik v deZeli izginja. Ta dvojnost
dobro zrcali trenutno situacijo slovenSöine v deZeli.
Knjiga naj je tudi pobuda za razmislek. o prihodnosti
koroökih Slovenk in Slovencev v deZeli in to ravno ob

1OO-letnici plebiscita.<< Vodja projekta Franz Tomaäiö
je vesel multimedijskega sodelovanja z avtorjem, ki ga
je spoznal kot >izredno empatiönega öloveka, ki se vZivi
v tiste, ki so ob robu in ga kot öloveka izredno cenim.<<
Knjiga je iz5la v nakladi l.OOO izvodov, stane 42 evrov.
lz nemSöine so besedila prevedle Jerneja Jezernik, lvana
Kampui in Seta Oblak. Videoposnetki skoraj vseh sogo-
vornic in sogovornikov fotografa, avtorja in raziskoval-
ca Karlheinza Fessla si lahko ogledate na spletni strani:
www.doma-daheim.at

FESSL

'koroökih Slovenk in Slovencev

rnedseboj en0 raTurnevan
Na 3OO straneh Zeli pribliZati utrip sloven-
ske narodne skupnosti predvsem nemöko
govoreöemu prebivalstvu, poudarja Fessl:

>Projekt je nastal iz novinarsko-umetniöke
raC rdnosti in prepriöanja, da lahko pade-
jo za.rirje ovire, öe sliöimo, beremo in vidi-
nro konkretne Zivljenjske zgodbe. Pri no-
benem prejinjem projektu se nisem toliko
nauöil o svoji deäeli in o ljudeh okoli sebe.

Pogovori so potekali v dobi öestih let. Upo-
dabljajo seveda samo trenutne posnetke in
individualna mnenja.<

Fessl se je od leta 2013 naprej podajal v
Podjuno, Roä in naZiljo, pa tudi v Celovec,
Gradec in na Dunaj, tja, kjer Zivi najveö
koroökih Slovenk in Slovencev. Priölo je do
pogovorov, nastale so fotografije in video-
posnetki, pravi o delu z ljudmi. >Ob koncu
vsakega pogovora sem simboliöno predal
ötafetno palico naslednji Slovenki oz. na-
slednjemu Slovencu, dokler nisem spletel
mreZe po vsem dvojeziönem ozemlju. Pro-
minentni predstavniki narodne skupnosti
naj bi prepustili prostor tiöjim, tistim, ki jih
sliöimo redkeje.<
Kn' r >Doma/daheim. Na poti h koroökim
Slovenkam in Slovencem< Iahko kupite v
knjigarnah ali naroöite v spletni trgovini
Mohorjeve.

DOBESEDTTIO O KNJIGI

Christine Ratschnig (grafiöna
oblikovalka):
>Hvala, Karlheinz Fessl, za to öudovito
in mnogoglasno knjiäno delo.<

Igor ogris (branj evec) :

>Kljub temu da smo bili vsi v bist-
vu sluöajno izbrani, sem se poöutil
poöa5öenega, da sem delöek takönega
edinstvenega projekta o koroökih Slo-
vencih v taki izredno lepi knjigi.<

Taqia PruSnik (umetnica, arhitektka):
>Zelo sem bila navduöen4 ko sem po
poöti dobila teäek paket. Ze naslovnica
me je veö ko navduöila, slike v notra-
njosti so genialne, izbor slik pove ve-
liko o portretirani osebi. Pogled v
notranjost, kaj pomeni biti Slovenka/
Slovenec danes, je moöno poglobljen.
To je knjiga za boljöe medsebojno ra-
zumevanje. Zelo se veselim, da me je
Karlheinz Fessl povabil k sodelo-
vanju.<

Zdr avko Haderlap (gle daliSö nik,
kmet):
>Postal je izjemno lep katalog ki zelo
dobro prikazuje raznolikost prebival-
cev iuZne Koroöke in njihovih svetov.<<

Hanzi Toma-äiö (solastnik ilab cross-
media):
>Ta knjiga dokumentira öasovni pre-
lom na Koroökem. Ne iz notranjega
samoogledovanj a slovenske narodne
skupnosti, temveö iz soöutnega pogle-
da avtorja Karlheinza Fessla, ki sega
daleö prek fotografskega in ujame tako
tudi koööek Zivljenjskega oböutenj a,

dela duöe. To je samoumevnost
äivljena in öutenja v dveh kulturah in
jezikih, ki se zrcali v 45 portretih.<

Laura Praster:
>>Ko sem imela knjigo prviö v rokah,
sem bila radovedna, ker sem jaz tudi
fotografirana. Ponosna sem na druäino
in da imam slovenske korenine.<
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