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heit. Theaterstück
Nichts als die reine WahrPro
duktion von VADA
aus dem sowjetischen GULag. Eine

Logo Slovenska prosvetna zveza incl. claim
CMYK 83/60/51/53 RGB 29/29/27
CMYK 0/100/100/0 RGB 227/6/19

Logo Slovenska prosvetna zveza
CMYK 83/60/51/53 RGB 29/29/27
CMYK 0/100/100/0 RGB 227/6/19

Gastspiel des Theaters Vada
Jugendstiltheater
Klagenfurt/Celovec
Gostovanje
gledališča Vada
Sreda/
Mittwoch
16. | 19. | 20.12.02.2020,
| 21. | 22. | 26. |18:30
27. | 28.h|
Kraj/Ort:
Knjižni2019
center/Buchzentrum
, Beginn jeweils HAČEK
20 Uhr
29. November
Payulitschgasse 5-7
Goethepark
2 (neben dem Künstlerhaus)
9020 Klagenfurt/Celovec

Ticket & Info: 0680 / 206 14 92 www.vada.cc

Aufführung in deutscher Sprache

PODPORNIKI / GEFÖRDERT VON

Logo Slovenska prosvetna zveza incl. claim
Grayscale
CMYK 0/0/0/85 RGB 38/38/38
CMYK 0/0/0/70 RGB 77/77/77

Logo Slovenska prosvetna zveza
Grayscale
CMYK 0/0/0/85 RGB 38/38/38
CMYK 0/0/0/70 RGB 77/77/77

Logo Slovenska prosvetna zveza
incl. claim (temno ozadje/dunkler Hinterg.)
CMYK 0/0/0/5 RGB 246/246/246
CMYK 0/100/100/0 RGB 227/6/19

Logo Slovenska prosvetna zveza incl.
claim Grayscale (temno ozadje/dunkler Hinterg.)

KONTAKT
Knjižni center / Buchzentrum HAČEK
Paulitschgasse 5-7
9020 Klagenfurt/Celovec
www.hacek.at
T: 0463 / 55 464
office@hacek.at
Slovenska prosvetna zveza
Slowenischer Kulturverband
Gabelsbergerstr. 5/2
020 Klagenfurt/Celovec
T: 0463 / 51 43 00 - 22
spz.slo.at
spz@slo.at
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DE TOREK | DIENSTAG

10. 3. 2020 18.30
Knjižni center HAČEK

Predstavitev knjige / Buchvorstellung:
Weißer Rahmen, Weißes Bild / Bel okvir,
bela slika / Fehér keret, fehér kép (Helwig Brunner)

Moderation / Moderacija: Daniela Kocmut

Der neue Band der literarischen Reihe des Pavelhauses ist eine Auswahl an Gedichten Helwig
Brunners, die ins Slowenische und Ungarische übersetzt wurden.
Helwig Brunner, *1967, wurde in Istanbul als Sohn österreichischer Eltern geboren. Er studierte
Musik und Biologie in Graz, wo er heute als Herausgeber einer Lyrikreihe in der edition keiper und als
Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Lichtungen tätig ist. Seine literarischen Arbeiten sind in
zahlreichen Zeitschriften und Anthologien in und außerhalb Europas erschienen. Brunner hat elf
Gedichtbände (zuletzt Vsakdanje vrane, Tägliche Krähen, Beletrina 2017, und Denkmal für Schnee,
Berger 2015) sowie Romane, Erzählungen und Essays (Journal der Bilder und Einbildungen, Droschl
2017) publiziert. Er hat einige Literaturpreise in Österreich und Deutschland erhalten.
Nova knjiga literarne zbirke Pavlove hiše je izbor pesmi Helwiga Brunnerja, ki so prevedene v
slovenščino in madžarščino.
Helwig Brunner, *1967, rojen v Istanbulu avstrijskim staršem, je študiral biologijo in glasbo v
Gradcu, kjer je trenutno urednik zbirke pozije pri založbi edition keiper in sourednik literarne revije
Lichtungen. Njegova literarna dela so bila objavljena v številnih revijah in antologijah v Evropi in
drugod po svetu. Izdal je enajst pesniških zbirk, nazadnje Vsakdanje vrane (Beletrina 2017) in
Spomenik snegu (Denkmal für Schnee, Berger 2015) ter nekaj romanov, zgodb in esejev (Žurnal podob
in prispodob, Journal der Bilder und Einbildungen, Droschl 2017). Za svoja delo je v Avstriji in Nemčiji
prejel več nagrad.
SL TOREK | DIENSTAG

31. 3. 2020 18.30
Knjižni center HAČEK

Predavanje in razprava / Vortrag und Diskussion:
Plebiscit na Koroškem 1920: Slovenska
»nacionalna« tragedija ali »nemška« zmaga?

Obe označbi (ali oba pogleda) sta zaznamovali odnose med obema narodoma na Koroškem kot tudi
med obema državama. »Proslavljanje« oziroma »žalovanje« sta, namesto da bi na Koroškem
spodbudila sožitje med obema narodoma, v veliki meri prispevala k njuni ločitvi. Ali je po sto letih
napočil čas za spremembo tovrstnega razumevanja plebiscita?
Dr. Boris Jesih, politolog in znanstveni sodelavec na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) v
Ljubljani. Proučuje politološke razsežnosti manjšinske problematike, še zlasti na avstrijskem Koroškem
in Štajerskem.

DE DONNERSTAG | ČETRTEK
SL

2. 4. 2020 10.30
Knjižni center HAČEK

Andersenov dan (otroški program) / Andersentag:
Pravljična ura z Nikom Kupprom

Niko Kupper, rojen leta 1966, diplomirani inženir elektrotehnike, je maturiral na Slovenski gimnaziji
v Celovcu, nato pa zaključil študij elektrotehnike v Ljubljani. Od leta 1992 je sodelavec Slovenskega
sporeda avstrijske radiotelevizije ORF v Celovcu, kjer je leta 2019 pripravil tisočo otroško oddajo
Bibabo - veseli vrtiljak. Kot avtor otroških slikanic se je leta 2000 javnosti predstavil s knjižnim
prvencem. V slikanicah prireja znane koroške pravljice, v zbirki Kamenčki zgodovine pa se posveča
znanim slovenskim zgodovinskim temam. Nastopa tudi na šolah, poleg tega se ukvarja tudi z odrsko
dejavnostjo za otroke. Živi in deluje v Konžentavri pri Borovljah.
Dela: "Iz roda v rod": soavtorja Ciril Rudolf in Lenčka Kupper. Ilustracije Walter Jäger. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva,
1998. "Koroške pravljice": ilustracije Mojca Cerjak. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2000. "Na krilih domišljije":
ilustracije Mojca Cerjak. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 2001. "Po pravljičnih stezah": ilustracije Mojca Cerjak. Celovec:
Mohorjeva, 2002. "Kralj Samo": ilustracije Katarina Štrukelj. Celovec: Mohorjeva, 2008. "Primož Trubar": risbe Tinka
Tomazin. Celovec: Mohorjeva, 2008. "Modest Gosposvetski": risbe Katra Štrukelj. Celovec: Mohorjeva, 2009. "Skriti zaklad Brižinski spomeniki", Celovec, Mohorjeva 2009 "Zgodba o čarobni prisegi - Knežji kamen", 2012.

SL
SL TOREK | DIENSTAG

5. 5. 2020 18.30
Knjižni center HAČEK

Pisatelj je Požganico (1939) podnaslovil kot "roman iz prevratnih dni", čeprav bi mogli podnaslov
prilepiti tudi obema drugima njegovima romanoma, ki sta se vpisala v slovensko književno klasiko,
tj. romanu Doberdob (1940) in romanu Jamnica (1945), ki ga je sam sicer podnaslovil kot "roman
soseske". V njih Prežih namreč tematizira prelomne zgodovinske dogodke in dejanja (v Požganici je
to plebiscit), hkrati pa njegovi romani nosijo močno avtobiografsko in dokumentaristično noto. Vse
tri romane bi lahko preprosteje označili tudi kot kolektivne zgodbe, za katere je značilno sprepletanje nacionalnega in socialnega vprašanja. Predavanje se bo osredotočilo prav na še vedno
aktualni vprašanji socialne in nacionalne emancipacije v Požganici.
Dr. Urška Perenič, literarna zgodovinarka in profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Specialistka na
področju empirične literarne znanosti, med drugim proučuje značilnosti socialnega realizma pri Prežihovem Vorancu.

DE DONNERSTAG | ČETRTEK

14. 5. 2020 18.30
Knjižni center HAČEK

SL SREDA | MITTWOCH

22. 4. 2020 18.30
Knjižni center HAČEK

Predstavitev zbornika / Sammelbandpräsentation
Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane.
Vinko Möderndorfer: Učitelj, politik in raziskovalec

Zbornik o Vinku Möderndorferju st., ki se je leta 1894 rodil v Dolah na Zilji in se zaradi izida
plebiscita leta 1921 umaknil v Mežico, je razdeljen na več tematskih sklopov. Zaradi naprednega
razmišljanja in delovanja v prid zatiranih je bil vse svoje odraslo življenje trn v peti tako predvojni kot
povojni oblasti. Ta ga je leta 1951 poslala na Goli otok in ga po vrnitvi povsem izbrisala iz javnega
življenja. Bolan in izčrpan je leta 1958 umrl v Celju. Kljub izključenosti iz javnega življenja je za seboj
zapustil izjemen opus v pedagogiki, narodopisju in politiki, o čemer v zborniku pišejo avtorice in
avtorji devetnajstih člankov.
Zbornik je nastal na podlagi triletnih raziskav Möderndorferjeve vnukinje Vite Mavrič, ki je, ker se v
njeni družini o dedku ni govorilo, zase in za vse njegove potomce o njem želela izvedeti čim več, hkrati
pa javno obuditi spomin na njegovo izjemno široko in bogato delovanje.
Z Vito Mavrič, eno od avtoric članka v zborniku Martino Piko-Rustia in zgodovinarjem Avguštinom Mallejem se bo pogovarjala Irena Destovnik.

Predavanje in razprava ob 70. letnici smrti Prežihovega Voranca
Požganica: Roman iz prevratnih dni (Dr. Urška Perenič)

Predstavitev knjige / Buchpräsentation
Geistes Arbeit: Eine Erzählung (Harald Jele)

Arnold Geist und Felix Bräuner sind seit Jahrzehnten enge Freunde und in vielerlei Hinsicht eng
miteinander verbunden. Dass dies sowohl privat als auch beruflich so ist, war stets ihr Geheimnis,
und sie setzten in der Vergangenheit viel daran, dass dies auch so blieb. Eines Tages taucht Bräuner
mit einem ganz besonderen Wunsch auf, dessen Umsetzung seinen Freund Geist einmal mehr
herausforderte. Geist macht sich daraufhin zu einer Reise in den Süden Italiens auf, die nicht bloß
Vergnügungen mit sich bringt, dafür beide, Bräuner wie Geist, über den Rand des Legalen
hinausführt.
Harald Jele, geb. 1965 in Lienz, arbeitet seit 1994 an der Universitätsbibliothek in Klagenfurt. Zur
Zeit koordiniert er dort Projekte zur Digitalisierung älterer Druckwerke. Mit dieser Erzählung liegt
seit 2019 sein erster literarischer Band vor. Mehr zum Autor findet sich unter
https://wwwu.aau.at/hjele

Več informacij / Nähere Informationen: www.hacek.at & spz.slo.at

