
Odprtje razstave bo v torek,
17. oktobra, ob 18. uri

v galeriji Družina, Krekov trg 1 v Ljubljani.

Razstava 

Reinhold Pratschner

Galerija Družina
od 17. oktobra do 10. novembra 2017

 Vabljeni 
na odprtje razstave 

akademskega slikarja 

Reinholda Pratschnerja

Stvarstvo
O slikarju in njegovem delu bo govorila 

Nataša Stergar.

Razstavo bo odprla Damjana Pečnik, 
državna sekretarka na ministrstvu za kulturo.

 Glasbeni program bodo oblikovali mladi talenti 
Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava.

 

Stvarstvo

Metamorfoza

Uomo (človek)



Velo (tančica) Anima

Rhizom A/B/C

Aria (zrak)

Stella (zvezda)

 Reinhold Pratschner se je rodil leta 1966 na Tirol-
skem v Avstriji. Njegov talent je že v osnovni šoli 
prepoznala in spodbujala umetnica Evi Fersterer. Po 
srednji šoli je Reinhold prvič odpotoval v Pariz. Leta 
1986 je v tirolskem Innsbrucku začel študirati arhi-
tekturo. Med svojim drugim bivanjem v Parizu leta 
1987 se je podrobneje seznanil z mnogimi izvirnimi 
umetniškimi deli.  V Innsbrucku je vzpostavil stik s 
profesorico likovne umetnosti, slikarko Inge C. Pohl, 
ki je pomembno vplivala na njegov umetniški razvoj. 
Zaradi povezovanja slikarstva in arhitekture se je za-
čel vedno bolj zanimati tudi za kiparstvo. V Avstriji 
je imel več razstav.

Po končani diplomi iz arhitekture je Pratschner  od 
leta 1998 do 1999 živel in deloval v bolgarski pre-
stolnici Sofiji. V začetku leta 2000 se je vrnil v Av-
strijo, kjer je ostal dve leti. Od leta 2002 do 2005 je 
živel in deloval v Beogradu. Razstavljal je v Beogra-
du in Novem Sadu ter sodeloval na likovnem sim-
poziju. Leta 2005 se je preselil v ukrajinsko glavno 
mesto Kijev, kjer je svoje izkušnje delil s krajevnimi 
umetniki. Med drugim je imel  v Soledarju razsta-

vo v sklopu »Solne simfonije« (Salt Syphony). Leta 
2007 se je vrnil na Dunaj. Med letoma 2012 in 2015 
je Reinhold Pratschner živel v Milanu, kjer je tesno 
sodeloval z avstrijskim kiparjem Rudijem Wachom. 
Septembra 2014 je imel v milanski Galeriji Francesco 
Zanuso svojo drugo samostojno razstavo, tretjo pa 
v Rimu, spomladi 2016 (od aprila do junija), ko je 
avstrijski kulturni forum predstavil njegova najnovej-
ša dela. Lani je razstavljal v Avstrijskem kulturnem 
forumu v Rimu, marca letos je imel odmevno raz-
stavo v Boznu/Bolzanu in prav zdaj še na Dunaju.

Poleti 2016 se je Reinhold Pratschner preselil v Lju-
bljano, kjer trenutno živi in ustvarja.

V prvem delu razstave v Ljubljani so njegove abstrak-
tne slike, prepoznavne po močnih barvah, kot so rde-
ča, rumena, črna in oker. V drugem delu pa so risbe in 
skulpture iz žic, ki so prepletene kot pajčevine.


