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16. KOROŠKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI
od 16. do 23. aprila 2018

NEKAJ JE V ZRAKU
RAZSTAVLJA
SLIKAR

HANZI MLEČNIK
iz avstrijske Koroške,
Celovec

Razstavo bo odprla njena ekscelenca,
avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka.
16. KKD bo odprl gospod Gorazd Žmavc,
minister Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
O umetniku in razstavi bo spregovorila gospa Mateja Rihter
Glasbeni okvir: Trio harmonik Glasbene šole Franc Šturm, Ljubljana
(Žan Kajzar, Neža Žagar, Filip Žebovec)

Ljubljana, 16. aprila 2018, ob 18. uri,
Galerija Družine, Krekov trg 1

HANZI MLEČNIK
Hanzi-Jani Mlečnik se je rodil leta 1967 v Celovcu. Živi v Celovcu in na stari kmetiji v Selah, kjer
tudi ustvarja. Po maturi na Slovenski gimnaziji je zaključil šolo za knjigotržce v St. Pöltnu. Izučil se
je v knjigarni Drava - Naša knjiga (zdaj informacijski center Haček). Od leta 1992 je zaposlen kot
knjigotržec v Mohorjevi knjigarni – v Slovenskem knjižnem centru v Celovcu.

Leta 2015 je od Društva slovenskih
založnikov prejel ugledno priznanje za naj
knjigotržca. V obrazložitvi so med drugim
zapisali: »Mlečnik v Mohorjevi knjigarni v
Celovcu, eni od dveh slovenskih knjigarn
na avstrijskem Koroškem, kot knjigotržec
deluje že več kot 20 let. Kupcem vešče
svetuje pri izbiri knjig in druge knjigarniške
ponudbe. V knjigarni s svojo ekipo skrbi tudi
za neobičajne knjižne predstavitve, branja
ter druge literarne in kulturne dogodke, ki
jih deloma tudi sam vodi. V obliki potujoče
knjigarne postavlja knjižne police tudi zunaj
knjigarne – v šolah, kulturnih domovih in
drugod.«

Likovnemu izražanju se je približal kot
samouk ter v številnih tečajih (med drugim
upodabljanje aktov pri Fritzu Langhammerju,
Friederiki Schipek, študijski tečaj na
Zakynthosu). Izobraževal se je pri kiparju in
restavratorju Lorenzu Tschertou, sodeloval
pri Ad fontes na gori Sv. Heme, pri Slikarskem
tednu v Svečah, udeležil se je Mednarodne
likovne delavnice v Lonjerju.
Je pobudnik projekta »Upaj si, preko katerega
se srečata mlada in starejša generacija, ki
skupaj ustvarjata. Svoje delo je predstavil že
na več samostojnih in skupinskih razstavah.

O RAZSTAVI
»NEKAJ JE V ZRAKU«
Hanzi Mlečnik se v svoji novi razstavi ukvarja
z nasprotji, harmonično združuje dva pola, na
primer moderno in staro, mesto in podeželje,
pozitivno in negativno, s čimer stvarnosti ne
želi samo predstaviti, ampak bi rad preko
svojih instalacij izpostavil sodobne družbene
probleme. Preko predmetov, ki se nam zdijo
čisto običajni, odpira nove perspektive. Stare
lesene deske s svoje domačije v Selah Hanzi
Mlečnik s svojim ustvarjalnim potencialom
kombinira z novim. Z deskami pa slikarsko
umetnost povezuje z literaturo in gledališčem,
saj se z izbiro materiala zavestno navezuje na
znano Schillerjevo misel: Deske, ki pomenijo
svet (Die Bretter, die die Welt bedeuten).
Pomembno se mu zdi, da se za vsako sliko
skriva zgodba, ki jo lahko vsak interpretira
po svoje, saj jih doživlja subjektivno in jih
neposredno uvršča v svoj doživljajski svet.
Predmeti, kot so žlica, kamen, knjiga, žebelj,
pismo v njegovih predstavitvah dobivajo
nove odtenke.

Še bolj izrazno močan pa je drugi pomen, ki
nakazuje ozračje. Le-tega umetnost zaznava
in ga v določenih primerih preko kritičnih
uporabnic in uporabnikov s svojimi pristopi
tudi usmerja.

Tudi v naslovu razstave »Nekaj je v zraku«
je zaznavna dvojnost, saj je naslov mogoče
vzeti dobesedno – predmeti, ki običajno niso
v teh pozicijah, se tokrat nahajajo v zraku.

Hanzi Mlečnik tako tudi s svojo novo
razstavo instalacij dokazuje, da je ustvarjalec,
ki razmišlja o svetu, časti barve ter ima
spoštovanje pred svinčnikom in pred delom.

Mateja Rihter

DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA
SE ZAHVALJUJE ZA SODELOVANJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani
Avstrijskemu kulturnemu forumu v Ljubljani
Galeriji Družina, Ljubljana
Družbi MORO & KUNST, Ljubljana
Krščanski kulturni zvezi v Celovcu
Slovenski prosvetni zvezi v Celovcu
Podjetju Medex d.o.o., Ljubljana
Inštitutu za narodnostna vprašanja Ljubljana

avstrijski kulturni forumlju

Izdalo in založilo: Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, zanj predsednik Lovro Sodja, prof., za organizacijo
Lovro Sodja; Sedež društva: Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, www.dsap.si , Ljubljana, april 2018; Oblikovanje in tisk:
Nonparel d.o.o., Škofja Loka

