Leto 2020: jubilejno leto dežele Koroške
Dežela soglaša! Koroška bo s projektom CARINTHIja 2020 pričela praznovati obletnico
plebiscita 10. oktobra 1920. Skozi vso leto bo ta dogodek zaznamovalo več kot 300 prireditev,
potujoča razstava bo potovala skozi okrajna mesta, jubilejni dan pa bomo praznovali na »Praznik
dolin«.
Leta 2020 mineva 100 let od koroškega plebiscita. 10. oktober 1920 je bila določena državna
meja med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Avstrijo. Na plebiscitu je skoraj 60 odstotkov
volivcev, med katerimi so bili tudi številni slovensko govoreči Korošice in Korošci, glasovalo za
priključitev k Avstriji. Ta dogodek je imel močan odmev in z njim se je pisala zgodovina.
S projektom »CARINTHIja 2020 - Dežela na potovanju skozi čas in prostor« bo temu dogodku
izkazana čast. V središču pozornosti ni le en kraj, temveč celotna Koroška, tamkajšnji prebivalci,
še posebej pa nekdanje glasovalno območje. Jubilejno leto temelji na treh stebrih: uradnih
praznovanjih koroške regije, na 89 izbranih projektih lokalnih umetnikov in ustvarjalcev kulture
ter na potujoči razstavi skozi okrajna mesta. Vsebinski okvir je sestavljen iz naslednjih osrednjih
petih tem: povezovanje, sosedski odnosi in dialog (1) na eni strani ter identiteta in kultura
spomina (2), razvoj demokracije (3), migracije (4) in infrastruktura, (gospodarski) razvoj ter
(prostorsko) načrtovanje (5).
Impresivna raznolikost koroške kulturne regije
89 projektov, ki so srce projekta CARINTHIja 2020, je izbrala strokovna žirija in obsegajo vse od
znanstvenih konferenc pa do umetniških predstav ter vseh vej kulturnega življenja. Predstavljeni
bodo projekti kategorij »Kultura: umetnost ter šege in navade«," »Šola oz. izobraževanje« ter
»Znanost«. Deležniki bodo uprizarjali prireditve na najrazličnejših lokacijah in se ob tem
osredotočili na impresivno raznolikost Koroške kot kulturne regije.
»Praznik dolin« in potujoča razstava
Uvod predstavlja slavnostna seja v veliki Dvorani grbov v Deželni hiši Celovec 3. marca 2020.
29. aprila 2020 se začnejo razpisani projekti, kulturni program ter potujoča razstava v Velikovcu,
ki bo potovala skozi koroška okrajna mesta Volšperk, Št. Vid ob Glini, Špital ob Dravi, Trg,
Celovec, Šmohor in se zaključila v Beljaku. V edinstveni arhitekturi bo na 40 metrov dolgi
razstavni ploščadi predstavljeno 100 let koroške zgodovine. Z inovativnimi oblikami
posredovanja, ob uporabi avdiovizualnih in interaktivnih elementov bo enakovredno
nagovorjenih čim več ciljnih skupin ter generacij. Jubilejno leto se bo v Celovcu praznovalo s
»Praznikom dolin«. Skozi vse leto se bo odvilo več kot 300 prireditev, zaključna prireditev 23.
oktobra 2020 v Podkloštru pa bo s prisego vojakov Avstrijske zvezne vojske poskrbela za
slovesen zaključek.

Decentralizacija in udeležba
S CARINTHIja 2020 je bil razvit nov format deželnih razstav, ki združuje različne sektorje in
oblike dogodkov in ga v veliki meri sooblikujejo lokalni deležniki. Glavni ključni besedi tega
novega formata sta decentralizacija in udeležba. V ospredju je celotna regija. V prostorih, na
trgih in odrih ni dejavna dežela Koroška, temveč združenja, umetnice in umetniki, znanstvenice
in znanstveniki, državljanke in državljani ter lokalne skupnosti. Tako razgibano so povezani vsi
kulturni sektorji in jezikovne ovire, ki bodo izrazili povezovalnost, brezmejnost ter domačnost
južne strani Alp. Da bomo zavestno stopali po starih poteh. Gradili nove mostove. Za vso deželo,
združeno v svoji raznolikosti.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam z veseljem na razpolago:
Urad koroške deželne vlade
Oddelek 14 - Umetnost in kultura
Burggasse 8
9021 Celovec ob Vrbskem jezeru
+43 50 536 34002
carinthija2020@ktn.gv.at
Vse informacije o posameznih prireditvah najdete na strani
www.carinthija2020.at.

