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ORGANIZIRANE PRIREDITVE,
TRŽNO KOMUNICIRANJE TER
ODZIV MEDIJEV IN OBISKOVALCEV

PRIREDITVE
1.
2.
3.

Število razstav
Število muzejskih prireditev
Število ponovitev muzejskih prireditev (brez vodstev)

10
31
130

Skupaj:

172

OBJAVE
1.
2.
3.

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih
Število radijskih objav
Število TV objav

318
124
64

Skupaj:

506

Lastna produkcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katalog, knjiga
Plakat
Vabilo
Informacijski bilten
Število publikacij pridobljenih z nakupom
Število publikacij pridobljenih v knjižnico z izmenjavo
Drugo promocijsko gradivo

število
12
3
21
13
41
156
13

naklada
12800
130
7848
650

1203

Skupaj:

OBISKOVALCI
1.
2.
3.
4.
5.

Stalne razstave
Občasne razstave
Medinstitucionalne razstave
Razstave drugih ustanov
Muzejske prireditve

5892
3103
6891
1177
9415

Skupaj:

26478
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RAZSTAVE
6
ZAČETKI
stalna razstava
7
BASTION
stalna razstava
8
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Nakit, ličenje in modni dodatki skozi čas
občasna razstava
9
UPODOBITEV VINSKIH SORT BRATOV CONRADA IN VINCENZA KREUZERJA
občasna medinstitucionalna razstava
10
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
občasna razstava
11
NA ZDRAVJE! VINSKO POSODJE IZ SLOVENSKIH MUZEJEV
občasna medinstitucionalna razstava
12
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Dišeči čajnik
občasna razstava
13
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
V modnem koraku skozi čas – obutev in torbice
občasna razstava
14
JOŽE PLEČNIK
občasna gostujoča razstava
15
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Slike na steklo in modeli za lecet
občasna razstava
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ZAČETKI
stalna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, Grajski trg 4

Pokrajinski muzej Maribor

* za leto 2006 glej Prilogo k letnemu
poročilu 2006

tedenska objava v
Prireditvenem vodniku časopisa
Večer

objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si

objava na internetni strani
www.napovednik.com

objava na internetni strani
www.museums.si

objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si

objava na internetni strani
www.pohorje.si

objava na internetni strani
www.maribor-on.net

AVTOR RAZSTAVE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Drago Oman

5892 (Začetki in Bastion)

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

Razstava Začetki je postavljena v
pritličnem prostoru gradu, v katerem so
ohranjene stenske poslikave Mateja
Sternena
iz
leta
1940.
Razstava
pripoveduje več vzporednih zgodb. V prvi
se
srečamo
z
rekonstrukcijo
dela
muzejske razstave, kakršna je bila pred
sto leti. Druga kaže začetke muzejstva v
Mariboru in jih kronološko umešča v
globalni, regionalni in lokalni razvoj
muzejstva. V sto let starih razstavnih
vitrinah so na depojski način prikazane
vse muzejske zbirke. Enajst muzealij, ki
so opremljene s podatki in razstavljene v
sodobnih vitrinah, pa pokaže na bistvo
muzejskega zbiranja. Izbrani so namreč
tisti predmeti, ki zelo veliko povedo o
preteklosti: na primer majolika iz leta
1863 z napisom Mar i bor ali pa
florentinski zlatniki iz 14. stoletja, ki
posredno
govorijo
o
Judih
v
srednjeveškem
Mariboru.
Obiskovalci
lahko slišijo zvok potresajoče palice
(glasbilo turške godbe) ter z otipom
preizkusijo svoje znanje o tekstilu. Na
razstavi pa nastaja tudi nova zbirka,
poimenovana
»Rastoči
album«.
Obiskovalci so vabljeni, da v ta album
prispevajo fotografijo dogodka, ki ima po
njihovi presoji tak pomen, da ga je
vredno ohraniti za prihodnost.

* za leto 2006 glej Prilogo k letnemu
poročilu 2006

KDAJ:
odprta od 20.10.2006 dalje

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah; vso leto)

Mariborčan, 4.5.2007
Str. 80; Začetki, stalna razstava

Dnevnik, 27.10.2007
Str. 4; Razstave: Začetki in Bastion
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BASTION
stalna razstava
LOKACIJA:
Mariborski grad, bastija

KDAJ:
od 15.6.2007

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

KRATEK OPIS:
Projekt Bastion je sosedski program
Slovenije, Madžarske in Hrvaške, ki se
izvaja od leta 2005. Projekt delno
financira
Evropska
unija
v
okviru
Programa pobude Skupnosti INTERREG
IIIA.
Bastion je skupni projekt Mestne občine
Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in
Gradskega
muzeja
Varaždin.
Mesti
povezuje dejavnost znamenitih italijanskih
utrdbenih arhitektov dell' Alliev, ki so sredi
16. stoletja utrdili vrsto pomembnih mest
v Italiji, Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.
Sredi 16. stoletja se je po zasnovi
Domenica dell' Allia in pod vodstvom
njegovega brata Andrea dell' Allia začela
prenova obrambnega sistema mesta
Maribor
(gradnja
Koroške
bastije,
Vodnega stolpa, prenova Sodnega stolpa
in gradnja grajska bastije z vzhodno
teraso) in obrambnega sistema gradu
Varaždin. Obe mesti sta na ta način dobili
sodobne renesančne utrdbe, ki so mesti
varovali
pred
turškimi
vpadi.
Ob zadnji gradbeni prenovi mariborskega
gradu je bil leta 2004 prvič odkrit del
prvotne arhitekture grajske bastije, ki je
bil
desetletja
zasut
z
nasutjem.
Raziskovanja in arheološka izkopavanja so
potekala tudi na obrambnem sistemu
varaždinske grajske stavbe.
Na obeh lokacijah se nahaja izjemna in
zelo
dobro
ohranjena
obrambna
arhitekturna dediščina, ki še ni bila
primerno
predstavljena
in
dostopna
javnosti.
V okviru projekta Bastion so na sodobni
muzejski razstavi Pokrajinskega muzeja
predstavljeni najnovejši izsledki raziskav.
Razstava prikazuje obrambno arhitekturno
dediščino in mesto od obdobja srednjega
veka do 18. stoletja.



objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.museums.si
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
5892 (Začetki in Bastion)

OBJAVE V MEDIJIH:
* za objave glej tudi Bastion – Otvoritev
stalne razstave
* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah)

Večer, 16.6.2007
V prenovljeni grajski bastiji na ogled
razstava

RA Center, 18.6.2007
Poročila, 6.25 (Jerneja Vovk); Razstava v
prostorih grajske bastije

RTS, 18.6.2007
Kronika, 18.00 (Alenka Šurlan); Projekt
Bastion

TV Maribor, 18.6.2007
Dnevnik, 18.00 (Petra Brumen); Odprta
razstava o zgodovini Maribora

RA Center, 18.6.2007
Poročila, 6.25 (Jerneja Vovk); Razstava v
prostorih grajske bastije

RTS, 19.6.2007
Kronika, 18.00 (Alenka Šurlan); Projekt
Bastion

Žurnal, 22.6.2007
Str. 4 (Katarina Pernat); Bastija na ogled

Nova, 26.6.2007
Ali ste vedeli (Maribor, mariborski grad,
odprtje)

Eva, 27.6.2007
Str. 32; Prenovljena mariborska bastija

Dnevnik, 27.10.2007
Str. 4; Razstave: Začetki in Bastion
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Nakit, ličenje in modni dodatki skozi čas
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, Muzejsko razstavišče,
Trg svobode




KDAJ:



23.1.2007 – 30.4.2007




CILJNE SKUPINE:


splošna javnost



objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.museums.si
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1157

AVTORJI RAZSTAVE:
dr. Andreja Vrišer
Vesna Koprivnik
Tone Petek

KRATEK OPIS:
Razstava, ki so jo pripravili dr. Andreja
Vrišer, Vesna Koprivnik in Tone Petek, je
odstrla pogled na tiste skrite zaklade iz
arheološkega,
etnološkega
in
kulturnozgodovinskega
depoja
Pokrajinskega
muzeja
Maribor,
ki
ilustrirajo krašenje in ličenje posameznih
delov človeškega telesa
skozi čas,
funkcionalnost nakita in modnih dodatkov.
Nakit in modni dodatki, ki se podrejajo
modnim
trendom
skozi
čas, poleg
uporabne funkcije in funkcije krašenja
izpričujejo tudi magično moč ter kažejo
versko in socialno pripadnost nosilca.
Z namenom aktualizacije razstavne teme
sta na razstavi sodelovali tudi oblikovalki
sodobnega nakita in tekstilij, Nataša
Grandovec in Anda Klančič, ki sta
predstavili svoje unikatne izdelke v
fotografiji in predmetih.
Iz muzejskega arhiva izbrskana kratka
filma režiserjev Francija Slaka in Bojana
Laboviča pa sta dala razstavi dodatno
privlačnost.

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej tudi Otvoritev razstave Iz muzejskih
depojev
* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah)

Večer, 25.1.2007
Str. 14 (Senka Dreu); Kako so se ličili in
kitili naši predniki

Žurnal, 26.1.2007
Str. 6; Skriti zakladi iz depoja

TV Slovenija 1, 2.2.2007
7.00, Dobro jutro (Aleš Novak); Kaj vse se
skriva
v
depojih
mariborskega
Pokrajinskega muzeja

Žurnal, 2.2.2007
Str.1; Pokrajinski muzej Maribor je odprl
novo razstavo
Str. 6 (Katarina Pernat); Ko se zablišči
veličastni nakit
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UPODOBITEV VINSKIH SORT BRATOV
CONRADA IN VINCENZA KREUZERJA
občasna medinstitucionalna razstava
LOKACIJA:

15.3.2007 – 1.4.2007

Leta 2005 je Zavod za turizem Maribor
vključil celostno zaščito in restavriranje
vseh ohranjenih upodobitev v projekt
"Vinsko kulturna pot nadvojvode Janeza".
Po opravljenem postopku celostne zaščite
in restavriranja slik se izvirniki predajajo v
hrambo in varovanje
Pokrajinskemu
muzeju Maribor - to predajo spremlja
odprtje razstave, ki je bila na ogled do
aprila 2007.

CILJNE SKUPINE:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, Grajski trg 4
(arheologija)

KDAJ:

splošna javnost

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor
Zavod za turizem Maribor



KRATEK OPIS:



Razstavo sta v okviru zrcalnega
projekta
Vinsko-kulturna
pot
nadvojvode
Janeza
pripravila
Pokrajinski muzej Maribor in Zavod za
turizem Maribor.
Brata Kreuzer sta naslikala podobe
štajerskih trtnih sort pod vodstvom
velikega ampelografa Franza Xaverja
Trummerja, ki je v tridesetih letih 19.
stoletja obiskal vinograde Štajerske,
popisal domače trtne sorte in jih
klasificiral. Leta 1872 je Kmetijska
družba za Štajersko zbirko upodobitev
(gvašev) podarila novo ustanovljeni
štajerski deželni sadjarsko-vinarski šoli
v Mariboru. Sestavljalo jo je domnevno
175 ali celo 185 primerkov.
Leta 1923 je za eno od omar v šolski
knjižnici inž. Ivo Zupanič naključno
odkril 132 listov z ampelografskimi
originali.
Zavedajoč se njihove velike vrednosti
je poskrbel za njihovo takojšnje
kaširanje.
Do
danes
se
je
ohranilo
126
upodobitev. Za zbirko je dolga leta
skrbel
Kmetijsko-gozdarski
zavod
Maribor, ki je v svojem 110-letnem
obdobju delovanja bil sestavni del
sadjarsko-vinarske šole. Kot dober
skrbnik je leta 1997 prejel evropsko
finančno podporo za tiskanje knjige s
predstavitvijo upodobitev sort vinske
trte bratov Kreuzer.








najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
najava na internetni strani
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam
in društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60 (otvoritev)
211

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej tudi Otvoritev razstave Upodobitev
vinskih sort bratov Conrada in Vincenza
Kreuzerja
* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah)

17.3.2007, Večer
str. 27; Upodobitve vinskih sort bratov
Conrada in Vincenza Kreuzerja

20.3.2007, RTS
18.00,
Kulturna
zakladnica
(Alenka
Šurlan); Razstava v Pokrajinskem muzeju

20.3.2007, Večer
str. 21; Razstava Kreuzerjevih slik

20.3.2007, Večer
str.44; Upodobitve vinskih sort bratov
Conrada in Vincenza Kreuzerja

22.3.2007, Večer
str.44; Upodobitve vinskih sort bratov
Conrada in Vincenza Kreuzerja
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Nakit
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Muzejsko razstavišče, Trg svobode




KDAJ:


24.4.2007 – 6.5.2007



CILJNE SKUPINE:



učenci in učenke osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost





ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
najava na internetni strani
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana osnovnim šolam
in mentoricam sodelujočih
učencev in učenk
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam
in društvom po elektronski pošti

Drago Oman

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
KRATEK OPIS:
Spremljevalni pedagoški program Velike
stvaritve malih mojstrov se tematsko
navezuje
na
aktualne
muzejske
razstave.
V letu 2007 je cikel občasnih razstav,
imenovan
Iz
muzejskih
depojev,
prikazoval tisto gradivo, ki sicer težje
zaide na muzejsko razstavo. Prva
razstava iz omenjenega cikla je nosila
naslov Nakit, ličenje in modni dodatki
skozi čas, to pa je bila tudi tema
letošnjih
Velikih
stvaritev
malih
mojstrov.
Učence in mentorje likovne vzgoje smo
povabili k izdelavi nakita.
Vsi izdelki so bili predstavljeni na 13 dni
trajajoči
razstavi
v
Muzejskem
razstavišču
Pokrajinskega
muzeja
Maribor.

153

OBJAVE V MEDIJIH:
* Glej tudi Otvoritev razstave
stvaritve malih mojstrov;

Velike

* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah)

Žurnal, 18.5.2007
Str. 9; Učenci so se zelo potrudili
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NA ZDRAVJE! VINSKO POSODJE IZ SLOVENSKIH MUZEJEV
občasna medinstitucionalna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Italija
Slovenija

Razstava je obsegala italijansko in
slovensko zloženko, plakat in vabilo, 8
velikih italijanskih panojev, 9 vitrin z
italijanskimi in slovenskimi napisi in teksti,
prevedenimi tudi v angleščino.

KDAJ:
Buttrio pri Vidmu (Italija)
28.4.2007 – 25.5.2007

CILJNE SKUPINE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
5000 (Italija)
1280 (Slovenija)

splošna javnost

SODELUJOČE
INSTITUCIJE:
Gorenjski muzej Kranj
Pokrajinski muzej Maribor
Pokrajinski muzej Ptuj
Pokrajinski muzej Celje
Goriški muzej

KRATEK OPIS:
Vinsko posodje iz slovenskih muzejev je
bila
občasna
medinstitucionalna
razstava, ki je gostovala v Buttriu pri
Vidmu (Udine) in je bila odprta v času
tamkajšnjega vinskega sejma v okviru
Vinarskega muzeja Buttrio, od 28.
aprila do 25. maja 2007.
Grafični list modre kavčine bratov
Conrada in Vincenza Kreuzerja je bil
grafična podlaga celotne slovenske
predstavitve.
Ob odprtju je bila kratka predstavitev s
predavanjem dr. Verene Vidrih Perko,
kustodinje Gorenjskega muzeja Kranj in
kolegov iz oglejskega muzeja, ter
župana mesteca Buttria.
Skupna postavitev je nato dobila
obogatitev iz Goriškega muzeja in odšla
v Solkan in zatem v Kamnik.
Septembra 2008 se seli v Brežice in
novembra v Ljubljano.
Razstavo
spremljajo
tudi
teksti,
prilagojeni za slabovidne.
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Dišeči čajnik
občasna razstava
LOKACIJA:

splošna javnost

Utrip sodobnosti in vsakodnevnega pitja
čaja so dopolnjevali čajniki, ki jih
Mariborčani uporabljajo danes in so jih za
razstavo posodili. Kratka besedila o kulturi
pitja čaja je dopolnjeval filmski posnetek
japonskega čajnega obreda, ki ga je
posnel
Ralf
Čeplak
Mencin
iz
Etnografskega muzeja Slovenije.
Razstava, ki je predstavila raznovrstnost v
muzejski zbirki ohranjenega gradiva, s
svojo osredotočenostjo na čajno, kavno in
pivsko posodje, je spletla nit med dvema
obsežnima
temama:
oblikovanjem
keramike in kulturo pitja čaja.

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Muzejsko razstavišče, Trg svobode

KDAJ:
18.5.2007 – 1.7.2007

CILJNE SKUPINE:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTORICA RAZSTAVE:


dr. Valentina Varl



KRATEK OPIS:



Razstava Dišeči čajnik je druga v nizu
štirih občasnih razstav, ki imajo skupen
naslov Iz muzejskih depojev in jih je
muzej pripravljal v letošnjem letu v
Muzejskem razstavišču. Razstavljeno je
bilo gradivo iz obrtnih zbirk, natančneje
iz zbirke keramike.
V prvih dveh prostorih so bile z
izbranimi
predmeti
predstavljene
različne vrste keramike: lončenina,
fajansa
in
majolika,
kamenina,
porcelain in beloprstena keramika. Za
razstavo so bili, glede na razpoložljiv
material, izbrani predvsem predmeti, ki
so se uporabljali za pitje toplih napitkov
– čaja ali kave, zastopani pa so bili tudi
pivski vrčki in majolike. K čajnim in
kavnim vrčem, ki so bili najštevilneje
zastopani, sodijo tudi skodelice s
podstavki, desertni krožniki in vrčki za
mleko.
V tretjem prostoru so bili v devetih
vitrinah razstavljeni čajniki in vrči za
kavo različnih oblik, tehnik izdelave in
okrasij.
Dopolnjevala jih je dekorativna čajna
embalaža, ki se uporablja v čajnicah in
trgovinah s čajem še danes.
Zadnji
prostor
je
bil
namenjen
prireditvam
in
komunikaciji
z
obiskovalci, zato so bile vsebine
razporejene ob zidovih. V vitrinah so
bile razstavljene sodobno oblikovane
čajne skodelice znanih znamk (Versace,
Gropius, Gerend, Meissen).







najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
najava na internetni strani
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam
in društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
610

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej tudi Iz muzejskih depojev – Dišeči
čajnik (Otvoritev občasne razstave)
* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah)

TV Maribor, 29.5.2007
18.00, Dnevnik (Simona Kopinšek); Dišeči
čajnik
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
V modnem koraku skozi čas – obutev in torbice
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, Muzejsko razstavišče, Trg
svobode




KDAJ:



10.7.2007 – 5.11.2007




CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.museums.si
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1129

dr. Andreja Vrišer

KRATEK OPIS:
Razstava V modnem koraku skozi čas je
bila tretja v nizu štirih občasnih razstav, ki
imajo skupen naslov Iz muzejskih depojev
in jih Pokrajinski muzej Maribor pripravlja
v letošnjem letu v Muzejskem razstavišču.
V tokratni prikaz smo odbrali iz množice
gradiva, ki ga hranimo v kostumskem
depoju, samo obutev in torbice. To je le
delček vsega, ki ga bomo morda kdaj
posebej predstavili. Najstarejši so ostanki
čevljev iz leta 1683, ki smo jih našli v
grobnici cerkve Sv. Pankracija na Gradu
pri
Slovenj
Gradcu.
Ker
smo
pri
raziskovalni akciji leta 1978 našli še
oblačila
pokojnega
župnika
Andreja
Tavčarja, smo lahko iz ostankov grobne
najdbe izdelali tudi rekonstrukcijo, ki nas
ob vhodu popelje v svet obutve in torbic.
V časovnem zaporedju se uvrščajo damski
čevlji iz druge polovice 18. stoletja,
nedvomno
pa so
posebej
prikupni
satenasti plesni čeveljčki iz začetka in
prve polovice 19. stoletja.
V pregledu skozi čas smo uvrstili tudi
damske torbice pompadure, pa tudi
takšne, ki so jih v kasnejših obdobjih
dame nosile za slovesnosti.
K izbranim predmetom smo uvrstili čevlje
prve avstrijske industrije Kleinschuster v
Mariboru iz 60. let 19. stoletja, pa damske
polvisoke poletne čevlje, izdelane leta
1913 v tovarni Peko, čevlje Leona Štuklja,
pa operne pevke Ksenije Vidali. In še bi
lahko naštevali.

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej tudi Iz muzejskih depojev – Dišeči
čajnik (Otvoritev občasne razstave)
* redni oglasi v častniku Večer (ob
torkih, četrtkih in sobotah)
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OBČASNA RAZSTAVA JOŽE PLEČNIK – arhitekt v Pragi, Ljubljani inna
Dunaju
Gostujoča razstava iz Narodne galerije v Ljubljani
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor, Grajski trg 4



KDAJ:



22.9 2007 – 4.11. 2007



CILJNE SKUPINE:
splošna javnost




ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor
Narodna galerija Ljubljana

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

AVTORJI PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

avtor razstave: dr. Damjan Prelovšek
oblikovalka razstave: mag. Eva Prelovšek

1177

KRATEK OPIS:
V okviru letošnjih Dnevov Evropske kulturne
dediščine, ki so potekali od 22. do 29.
septembra in so v Sloveniji posvečeni
ustvarjalnemu opusu arhitekta Jožeta
Plečnika, smo pripravili gostujočo razstavo
Narodne galerije iz Ljubljane z naslovom
Jože Plečnik – Arhitekt v Ljubljani, Pragi in
na Dunaju.
Razstava je bila postavljena kronološko in je
opisovala stopinje Jožeta Plečnika od
njegovih zgodnjih začetkov do poznih let.
Plečnikova poklicna pot se je začela v obrtni
šoli v Gradcu, nadaljevala na Dunaju, kjer je
bil učenec znamenitega Otta Wagnerja in se
preko praškega odbobja zaključila v
Ljubljani.

OBJAVE V MEDIJIH:

RA City, 18.9.2007
Razstava o Jožetu Plečniku

RTS, 18.9.2007
Razstava Plečnikovih del

STA servis, 18.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor na ogled
Plečnikovo življenje

Večer, 18.9.2007
Str. 44; Otvoritev razstave Jože Plečnik –
arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

www.siol.net, 18.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor na ogled
Plečnikovo življenje

RA Center, 19.9.2007
Razstava o Jožetu Plečniku

RA Ognjišče, 19.9.2007
Razstava Jože Plečnik – arhitekt v
Ljubljani, Pragi in na Dunaju

Večer, 19.9.2007
Str. 12; V Pokrajinskem muzeju razstava
o Plečniku

Večer, 20.9.2007
Str. 44; otvoritev: Jože Plečnik – arhitekt
v Pragi, Ljubljani in na Dunaju
Predavanje: dr. Damjan Prelovšek

www.rtvslo.si, 21.9.2007
DEKD v znamenju Plečnikovega dela

Večer, 25.9.2007
Str. 44; Občasna razstava Jože Plečnik .
arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

Demokracija, 27.9.2007
Plečnik in princ

Večer, 27.9.2007
Str. 44; občasna razstava Jože Plečnik arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

Žurnal, 28.9.2007
Str. 8; Dnevi, posvečeni Plečniku
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Slike na steklo in modeli za lecet
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, Muzejsko razstavišče,
Trg svobode




KDAJ:



18.12.2007 – 1.4.2008




CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.museums.si
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR RAZSTAVE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
54

Tone Petek

KRATEK OPIS:
Zadnja razstava v nizu štirih občasnih
razstav
pod
skupnim
imenom
Iz
muzejskih depojev se je posvetila slikam
na steklo iz zbirk Pokrajinskega muzeja
Maribor.
Etnološki
oddelek
ima
inventariziranih 256 slik na steklo, ki so
jih zbirali od ustanovitve Zgodovinskega
društva za Spodnjo Štajersko leta 1903 do
začetka druge svetovne vojne.
Slike so izključno sakralnega značaja,
motivno pa prevladujejo Božji grob, Sv.
Lenart, Marija z Jezusom v raznih
ikonografskih variantah, Srce Jezusovo,
Srce Marijino in Sv. Trojica.
Slovenske muzejske zbirke hranijo slike
provinienčnih tipov in delavnic iz severne
Avstrije (predvsem Sandla), južne Češke
(Pohoři ali Buchers v Češkem lesu), pa
tudi nekaterih bavarskih in tirolskih
delavnic.
Vse slike na steklo so bogato okrašene z
najrazličnejšimi cvetličnimi motivi, sicer
večinoma v preprosti stilizaciji in okornimi
poslikavami.

OBJAVE V MEDIJIH:


glej tudi Iz muzejskih depojev
(Otvoritev občasne razstave)

* redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah)

Ra Maribor MM1, 18.12.2007
Razstava iz muzejskega depoja

STA servis, 18.12.2007
V Mariboru muzejska razstava slik na
steklo in modleov za lecet

Delo, 18.12.2007
Iz muzejskih depojev

Večer, 18.12.2007
Str. 44, Otvoritev Iz muzejskih depojev

Večer, 20.12.2007
Str. 43, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet

Večer, 22.12.2007
Str. 34, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet

Večer, 27.12.2007
Str. 43, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet

Večer, 29.12.2007
Str. 34, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet
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MUZEJSKE PRIREDITVE
18
ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
Iz muzejskih depojev: Nakit, ličenje in modni dodatki skozi čas
19
MUZEJSKI KLUB 2007 - 1. srečanje
20
ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
Upodobitev vinskih sort bratov Conrada in Vincenza Kreuzerja
21
OŽIVLJENI PREDMETI
Nakit in modni dodatki – ohranjanje dekorativnega videza
22
MUZEJSKI KLUB 2007 - 2. srečanje
23
PROJEKT BASTION
Novinarska konferenca (Varaždin)
24
PROJEKT BASTION
Novinarska konferenca (Maribor)
25
ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
Velike stvaritve malih mojstrov - Nakit
26
PREDSTAVITEV MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
Pohorsko steklo – steklo z dušo (iz zbirke Osvetljena dediščina)
27
ODPRTJE RAZSTAVE
Iz muzejskih depojev – Dišeči čajnik
28
NOVINARSKA KONFERENCA RENESANČNI VEČER
29
RENESANČNI VEČER
Moj greh ljubezen je - Shakespeare : Soneti
30
SREČANJE SLOVENSKIH KONSERVATORJEV - RESTAVRATORJEV
31
OŽIVLJENI PREDMETI
S sabljico za pasom in puščico na rami
32
ODPRTJE STALNE RAZSTAVE
Bastion
34
MUZEJSKI KLUB – 3. srečanje
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35
NOVINARSKA KONFERENCA GRAJSKO POLETJE
36
ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
Iz muzejskih depojev : V modnem koraku skozi čas – obutev in torbice
37
GRAJSKO POLETJE 2007
38
MUZEJSKI VEČERI 2007
40
OŽIVLJENI PREDMETI
Le predi dekle, predi
41
NOVINARSKA KONFERENCA JOŽE PLEČNIK
42
ODPRTJE OBČASNE GOSTUJOČE RAZSTAVE JOŽE PLEČNIK
43
PREDAVANJE DR. DAMJAN PRELOVŠEK: Arhitekt Jože Plečnik
44
MUZEJSKI KLUB – 4. srečanje
45
URE PRAVLJIC V MUZEJU
46
MUZEJSKI ABONMA 2007
47
MALI SIMPOZIJ 2007
48
DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKE KULTURE
49
MUZEJSKI KLUB – 5. srečanje
50
OTVORITEV OBČASNE RAZSTAVE
Iz muzejskih depojev : Slike na steklo in modeli za lecet
51
OŽIVLJENI PREDMETI: Pridih prosojnosti - stekleni predmeti in njihovo
ohranjanje
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ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV: Nakit, ličenje in modni dodatki skozi čas
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor,
Muzejsko razstavišče, Trg svobode




KDAJ:



23.1.2007




CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORJI RAZSTAVE:
dr. Andreja Vrišer
Vesna Koprivnik
Tone Petek

KRATEK OPIS:
Razstava, ki so jo pripravili dr. Andreja
Vrišer, Vesna Koprivnik in Tone Petek,
je javnosti odstrla pogled na tiste skrite
zaklade iz arheološkega, etnološkega in
kulturnozgodovinskega
depoja
Pokrajinskega
muzeja
Maribor,
ki
ilustrirajo
krašenje in
ličenje
posameznih delov človeškega telesa
skozi čas, funkcionalnost nakita in
modnih dodatkov. Nakit in modni
dodatki, ki se podrejajo modnim
trendom skozi čas, poleg uporabne
funkcije in funkcije krašenja izpričujejo
tudi magično moč ter kažejo versko in
socialno pripadnost nosilca.
Z namenom aktualizacije razstavne
teme sodelujeta na razstavi tudi
oblikovalki sodobnega nakita in tekstilij
Nataša Grandovec in Anda Klančič, ki
predstavljata svoje unikatne izdelke v
fotografiji in predmetih. Iz muzejskega
arhiva izbrskana kratka filma režiserjev
Francija Slaka in Bojana Laboviča
dajeta razstavi dodatno privlačnost.

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
najava na internetni strani
www.pohorje.si
vabilo muzejskim obiskovalcem
po redni pošti
vabilo medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
50

OBJAVE V MEDIJIH:

Večer, 20.1.2007
stran 29 : Otvoritev občasne razstave Iz
muzejskih depojev: Nakit, ličenje in modni
dodatki

RTS, 22.1.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Pokrajinski
muzej Maribor pripravlja novo razstavo, ki
nosi naslov Iz muzejskih depojev

RA Maribor MM1, 23.1.2007
Poročila (Zoran Turk);
Pokrajinski muzej Maribor je pripravil
razstavo s katero bodo odstrli pogled na
tiste skrite zaklade iz arheološkega
etnološkega in kulturnogodov depoja
muzeja, ki ilustrirajo krašenje in ličenje
posameznih delov človeškega telesa skozi
čas

RA Maribor MM1, 23.1.2007,
Dnevnik (Zmago Ajhmajer); Pokrajinski
muzej Maribor je pripravil razstavo, s
katero bodo odstrli pogled na tiste skrite
zaklade iz arheološkega, etnološkega in
kulturno zgodovinskega depoja muzeja, ki
ilustrirajo krašenje in ličenje posameznih
delov človeškega telesa skozi čas,
funkcionalnost nakita in modnih dodatkov
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RA Šmarje pri Jelšah,
23.1.2007
Poročila; Odprtje razstave o nakitu in
modnih dodatkih

RTS, 23.1.2007
Kulturna zakladnica (Alenka Šurlan); V
Pokrajinskem muzeju Maribor je na ogled
novo postavljena razstava z naslovom, Iz
muzejskih depojev

STA servis, 23.1.2007
V Mariboru drevi odprtje razstave o nakitu
in modnih dodatkih

Dnevnik, 23.1.2007
Str. 16; Iz muzejskih depojev – nakit,
ličenje in modni dodatki (odprtje)

Večer, 23.1.2007
Str.44; Otvoritev občasne razstave Iz
muzejskih depojev: Nakit, ličenje in modni
dodatki

www.siol.si, 23.1.2007
Odprtje razstave o nakitu in modnih
dodatkih

RTS, 24.1.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Iz muzejskih
depojev

TV Maribor, 24.1.2007
V objektivu (Aleš Novak); Razstava Iz
muzejskih depojev

RTS, 25.1.2007
Živa (Natalija Bratkovič); Razstava v
Pokrajinskem muzeju Maribor

TV Slovenija 1, 25.1.2007
Odmevi (Aleš Novak); V Mariboru razstava
muzejskih depojev

Večer, 25.1.2007
Str. 14 (Senka Dreu); Kako so se ličili in
kitili naši predniki

Žurnal, 26.1.2007
Str. 6; Skriti zakladi iz depoja

Žurnal, 2.2.2007
Str. 1; Pokrajinski muzej Maribor je odprl
novo razstavo

Žurnal, 2.2.2007
Str. 6 (Katarina Pernat); Ko se zablešči
veličastni nakit

TV Slovenija 1, 2.2.2006
Dobro jutro (Aleš Novak); Kaj vse se
skriva v depojih mariborskega
Pokrajinskega muzeja?


MUZEJSKI KLUB 2007
1. srečanje
druženje in pogovor ob muzejskem predmetu
LOKACIJA:
Sinagoga Maribor,
Židovska ul. 4

KDAJ:

Prvo srečanje Muzejskega kluba 2007 je
tematsko uokvirjalo družabnost ob vinu.
Gostili smo mag. Jožeta Protnerja in
predstavili Korantovo masko
(70.a leta 20. stoletja)

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

20.2.2007



CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor




AVTORICA PROJEKTA:



Mirjana Koren




VODJA PROJEKTA:

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo članom Muzejskega kluba
po redni pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

Drago Oman

STROKOVNI SODELAVEC:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
59

Tone Petek

VODJA MUZEJSKEGA KLUBA
2007:
Zora A. Jurič

KRATEK OPIS:
Letošnja tema srečanj Muzejskega kluba je bila
vinska trta, naravna in kulturna vrednota, ki je
zaznamovala našo kulturno krajino in življenje
v njej. Ob vinu se spravimo, zahvaljujemo in
bratimo, kulturno je prisotno v naših šegah in
navadah, žlahtna kapljica navdihuje umetnike
in filozofe in nenazadnje, prav v Mariboru
raste najstarejša vinska trta na svetu.
S tem smo označili tudi leto 2007, ko je iz EU
projekta Vinsko – kulturna pot Nadvojvode
Janeza prenovljena in javnosti predana v
uporabo Hiša stare trte na Lentu.

OBJAVE V MEDIJIH:
RA Šmarje pri Jelšah,
20.2.2007
Poročila; V Sinagogi Maribor bo drevi v
okviru Muzejskega kluba 2007 potekalo
druženje ob korantovi maski

TV Slovenija 1, 20.2.2007
Odmevi; 5. muzejski klub Pokrajinskega
muzeja Maribor

TV Maribor, 21.2.2006
V objektivu; Peta sezona muzejskih
klubov

Žurnal, 23.2.2007
Str. 6; Govorili so o vinu in družabnosti
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ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
UPODOBITEV VINSKIH SORT BRATOV CONRADA IN VINCENZA
KREUZERJA
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor, Grajski trg 4




KDAJ:


15.3.2007



CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATORJA IN
AVTORJA RAZSTAVE:



Pokrajinski muzej Maribor
Zavod za turizem Maribor

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
najava na internetni strani
www.pohorje.si
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
zloženka

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

Razstavo sta pripravila v okviru zrcalnega
projekta Vinsko-kulturna pot nadvojvode
Janeza Pokrajinski muzej Maribor in Zavod
za turizem Maribor.
Brata Kreuzer sta naslikala podobe
štajerskih trtnih sort pod vodstvom
velikega ampelografa Franza Xaverja
Trummerja, ki je v tridesetih letih 19.
stoletja obiskal vinograde Štajerske,
popisal domače trtne sorte in jih
klasificiral. Leta 1872 je Kmetijska družba
za
Štajersko
zbirko
upodobitev
(gvašev) podarila
novo
ustanovljeni
štajerski deželni sadjarsko-vinarski šoli v
Mariboru. Sestavljalo jo je domnevno 175
ali celo 185 primerkov.
Leta 1923 je za eno od omar v šolski
knjižnici inž. Ivo Zupanič naključno odkril
132 listov z ampelografskimi originali.
Zavedajoč se njihove velike vrednosti je
poskrbel za njihovo takojšnje kaširanje.
Do danes se je ohranilo 126 upodobitev.
Za zbirko je dolga leta skrbel Kmetijskogozdarski zavod Maribor, ki je v svojem
110-letnem obdobju delovanja bil sestavni
del sadjarsko-vinarske šole. Kot dober
skrbnik je leta 1997 prejel evropsko
finančno podporo za tiskanje knjige s
predstavitvijo upodobitev sort vinske trte
bratov Kreuzer.
Leta 2005 je Zavod za turizem Maribor
vključil celostno zaščito in restavriranje
vseh ohranjenih upodobitev v projekt
"Vinsko kulturna pot nadvojvode Janeza".
Po opravljenem postopku celostne zaščite
in restavriranja slik so se izvirniki predali v
hrambo in varovanje Pokrajinskemu
muzeju Maribor.


RA Maribor MM1, 11.3.2007,
Razstava gvašev : V četrtek ob 18h bodo v
Pokrajinskem muzeju v Mariboru predstavili
zbirko obnovljenih gvašev, upodobitev sorte
vinske trte graških slikarjev Conrada in
Vincenza Kreuzerja, ki se je ohranila le v
Mariboru in predstavlja del bogate kulturne
dediščine vinogradništva in vinarstva ter
sodobnih prizadevanj po obnovitvi
pomembnih tem preteklosti, med katere
zanesljivo sodi tudi prizadevanje nadvojvode
Janeza za razvoj gojenja vinske trte na
štajerskem v 19. stoletju.

Večer, 13.3.2007
str. 44; Otvoritev razstave Upodobitve
vinskih sort bratov Conrada in Vincenza
Kreuzerja

Večer , 14.3.2007,
str. 21; Upodobitev vinskih sort

RA Maribor MM1, 15.3.2007
Poročila; Pokrajinski muzej
Maribor in Zavod za turizem Maribor sta
pripravila razstavo

RTS, 15.3.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); V Pokrajinskem
muzeju Maribor so odprli razstavo, ki
prikazuje upodobitev vinskih sort bratov
Kreuzer

Večer, 15.3.2007
str. 43, otvoritev razstave Upodobitve
vinskih sort bratov Conrada in Vincenza
Kreuzerja

RTS, 20.3.2007
Kulturna zakladnica (Alenka Šurlan);
Razstava v Pokrajinskem muzeju

Večer, 20.3.2007
Str.21, Razstava Kreuzerjevih slik
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OŽIVLJENI PREDMETI
Nakit in modni dodatki – ohranjanje dekorativnega videza
Predstavitev dela konservatorjev - restavratorjev
LOKACIJA:



Muzejsko razstavišče, Trg svobode



KDAJ:



20.3.2007

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Cikel predavanj in predstavitev Oživljeni
predmeti poteka v Pokrajinskem muzeju
Maribor od leta 2004, na njih pa se širša
javnost seznanja z delom konservatorjev
– restavratorjev kot pomembnim delom
muzejske dejavnosti. Letošnje teme so se
navezovale na občasne razstave Iz
muzejskih depojev.

najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
30

OBJAVE V MEDIJIH:

Večer, 17.3.2007
str.27, Predavanje Oživljeni predmeti –
Nakit in modni dodatki – ohranjanje
dekorativnega videza

TV Slovenija, 20.3.2007
Odmevi (Petra Bauman); Oživljeni
predmeti

Dnevnik, 20.3.2007
str. 17, Oživljeni predmeti : Tokratno
predavanje iz cikla Oživljeni predmeti bo
namenjeno nakitu in modnim dodatkom.
Izdelavo, hrambo in čiščenje nakita bo
predstavila Irena Porekar Kacafura.

Večer, 20.3.2007
str. 21, O nakitu in modnih dodatkih

Večer, 20.3.2007
str.44, Predavanje Oživljeni predmeti:
Nakit in modni dodatki – ohranjanje
dekorativnega videza

TV Maribor, 21.3.2007
Dnevnik TV Maribor; Nekateri so odnesli
čistejše predmete

Žurnal, 23.3.2007
Str.6; Tokrat je tekla beseda o nakitu

Na
tokratnem
demonstrativnem
predavanju
Irene
Porekar
Kacafura,
konservatorsko
restavratorske
svetovalke, smo izvedeli več zanimivih
stvari, ki se navezujejo na nakit in modne
dodatke: iz kakšnih materialov so izdelani
predmeti, kako se nakit izdeluje in kakšno
orodje potrebujemo ter kako svoje
dragocenosti
negujemo
oziroma
popravljamo. Prav tako smo si lahko
ogledali nekaj preprostejših postopkov
vzdrževanja nakita.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
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MUZEJSKI KLUB 2007
2. srečanje
druženje in pogovor ob muzejskem predmetu
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Sinagoga Maribor,
Židovska ul. 4




KDAJ:



17.4.2007


CILJNE SKUPINE:



splošna javnost




ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTORICA PROJEKTA:

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo članom Muzejskega kluba
po redni pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

Mirjana Koren

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

VODJA PROJEKTA:

33

Drago Oman

OBJAVE V MEDIJIH:

STROKOVNI SODELAVEC:


Žurnal, 13.4.2007
Str. 8; V Sinagogi bodo tokrat govorili o
vinogradništvu

Večer, 14.4.2007
Str. 32, Muzejski klub

Delo, 17.4.2007
Str. 15; Muzejski klub 2007

Dnevnik, 17.4.2007
Str. 17; Muzejski klub

Večer, 17.4.2007
Str. 44; Muzejski klub

TV Maribor, 19.4.2007
Dnevnik (Simona Kopinšek); Zgodovina
vinogradništva na Slovenskem

TV Maribor, 20.4.2007
Dnevnik (Simona Kopinšek); Pot skozi
vinogradništvo na Slovenskem

TV Maribor, 23.4.2007
Dnevnik (Simona Kopinšek); Druženje in
predavanje ob kipu Sv. Urbana

Tone Petek

VODJA MUZEJSKEGA
KLUBA 2007:
Zora A. Jurič

KRATEK OPIS:
Tokratno srečanje je gostilo znanega
vinogradniškega strokovnjaka mag. Toneta
Zafošnika,
mariborčanom
poznanega
predvsem kot mestnega viničarja, ki skrbi
za najstarejšo trto na svetu. Strokovni
sodelavec, etnolog Tone Petek je predstavil
vinogradništvo v preteklosti , nad srečanjem
pa je bdela izbrana muzealija – kip sv.
Urbana z molilcema iz sredine 18. stoetja,
delo kiparja Jožefa Holzingerja.
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PROJEKT BASTION
Novinarska konferenca
Varaždin
LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor

KDAJ:
19.4.2007

CILJNE SKUPINE:
mediji

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

KRATEK OPIS:
Na novinarski konferenci smo širši
javnosti predstavili projekt Bastion projekt, financiran iz programa Intereg
3A, ki se je začel lani na pobudo
Pokrajinskega muzeja Maribor. Ob
prenovi Mariborskega gradu leta 2004
je bila odkrita prvotna arhitektura
grajske bastije. K sodelovanju smo
povabili Gradski muzej Varaždin, saj sta
mesti
povezani
z
dejavnostjo
znamenitih
italijanskih
utrdbenih
arhitektov dell'Alliev, ki so sredi 16.
stoletja utrdili vrsto pomembnih mest v
Italiji,
Sloveniji,
Avstriji
in
na
Hrvaškem.

TRŽNO
KOMUNICIRANJE:


V organizaciji Gradskega
muzeja Varaždin

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV:
Podatke hrani Gradski muzej Varaždin

OBJAVE V MEDIJIH:

Podatke hrani Gradski muzej Varaždin
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PROJEKT BASTION
Novinarska konferenca
Maribor
LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor

KDAJ:
24.4.2007

CILJNE SKUPINE:
mediji

ORGANIZATOR:

OBJAVE V MEDIJIH:

RA Maribor MM1, 24.4.2007
Dnevnik (Vesna Spreitzer); Slovenskohrvaški muzejski projekt Bastion

RA Slovenija 2, 24.4.2007
Kulturne drobtinice (Vesna Spreitzer);
Bastion projekt

Žurnal, 27.4.2007
Bastion povezal Maribor in Varaždin

Slovenske novice, 4.5.2007
Projekt Bastion

Žurnal, 4.5.2007
Tokat so se sodelujoči v projektu Bastion
srečali v Mariboru

Žurnal, 11.5.2007
Sodelovanje z Varaždinom je uspešno

Pokrajinski muzej Maribor

KRATEK OPIS:
Na novinarski konferenci smo širši
javnosti predstavili projekt Bastion projekt, financiran iz programa Intereg
3A, ki se je začel lani na pobudo
Pokrajinskega muzeja Maribor. Ob
prenovi Mariborskega gradu leta 2004
je bila odkrita prvotna arhitektura
grajske bastije. K sodelovanju smo
povabili Gradski muzej Varaždin, saj sta
mesti
povezani
z
dejavnostjo
znamenitih
italijanskih
utrdbenih
arhitektov dell'Alliev, ki so sredi 16.
stoletja utrdili vrsto pomembnih mest v
Italiji,
Sloveniji,
Avstriji
in
na
Hrvaškem.

TRŽNO
KOMUNICIRANJE:


najava poslana medijem po
elektronski pošti

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV:
12
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ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV - Nakit
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor
Muzejsko razstavišče




KDAJ:



24.4.2007


CILJNE SKUPINE:



učenci in učenke osnovnih šol
učitelji oz. mentorji
splošna javnost






ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo osnovnim šolam
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

VODJA PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Drago Oman

60

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

Velike stvaritve malih mojstrov se
tematsko
navezujejo
na
aktualne
muzejske razstave. Pokrajinski muzej
Maribor v letu 2007 v ciklu občasnih
razstav,
imenovanem
Iz
muzejskih
depojev, prikazuje tisto gradivo, ki sicer
težje zaide na muzejsko razstavo. Prva
razstava iz omenjenega cikla nosi naslov
Nakit, ličenje in modni dodatki skozi čas,
to pa je tudi tema letošnjih Velikih
stvaritev malih mojstrov.
Učence in mentorje likovne vzgoje smo
povabili k izdelavi nakita, za katerega so
lahko našli navdih na omenjeni razstavi, ki
so si jo lahko ogledali do koca aprila 2007
v Muzejskem razstavišču v mariborskem
gradu ali pa so prepustili prosto pot lastni
domišljiji.
Na razstavi so sodelovale osnovne šole
Bojana Ilicha Maribor, Ludvika Pliberška
Maribor, Jakobski Dol, Gustava Šiliha
Maribor,
Franca
Rozmana
Staneta
Maribor.


Večer, 21.4.2007
Str. 32, Otvoritev razstave Velike stvaritve
malih mojstrov

RA Maribor MM1, 24.4.2007
Poročila; Pokrajinski muzej Maribor bo
danes opoldne v muzejskem razstavišču
odprl razstavo izdelkov učencev osnovnih
šol z naslovom Velike stvari malih
mojstrov

Večer, 24.4.2007
Str. 44; Otvoritev razstave Velike
stvaritve malih mojstrov

Žurnal, 18.5.2007
Učenci so se zelo potrudili. Nedavno so
končali akcijo Velike stvaritve malih
mojstrov. Izdelovali so nakit.
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PREDSTAVITEV MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
POHORSKO STEKLO – STEKLO Z DUŠO
Osvetljena dediščina 2. del
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor
Razstavni prostor – vhod z Grajskega trga




KDAJ:


8.5.2007



CILJNE SKUPINE:



splošna javnost




ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor

VODJI PROJEKTA:
Mirjana Koren, dr. Valentina Varl

KRATEK OPIS:
Monografska publikacija Pohorsko steklo –
steklo z dušo je druga, ki jo je Pokrajinski
muzej Maribor izdal v zbirki Osvetljena
dediščina.
Avtorica dr. Valentina Varl nas v knjigi
vodi med arhaično preprostimi, a izjemno
očarljivimi steklenimi izdelki za vsakdanjo
rabo, hkrati pa odkriva manj znano plat
pohorskega
stekla
kot
luksuznega,
umetniško dodelanega in v evropskem
prostoru vrhunskega dekoriranega stekla.
Podkrepljena s številnimi pisnimi viri in
literaturo,
dokumentiranim
sloikovnim
gradivom in kvalitetnimi fotografijami
Tomaža
Luka,
je
knjiga
dragocen
dokument slovenske, še posebej štajerske
umetno-obrtne kulturne dediščine.
Po skoraj sto letih, odkar je ugasnila
zadnja steklarska peč na Pohorju, knjiga
Pohorsko steklo – steklo z dušo osvetljuje
steklene
izdelke
pohorksih
steklarn,
ohranja in širi vedelje o njih ter jih iz
muzejskih depojev prenaša na domače
police.

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo muzejskim obiskovalcem
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
70

OBJAVE V MEDIJIH:

Žurnal, 13.4.2007
Str. 6 (Katarina Pernat); Po uspešni
razstavi še knjiga

Žurnal, 4.5.2007
Str. 6; Predstavila bo svojo knjigo

RA Maribor MM1, 8.5.2007
Poročila (Vesna Spreitzer); Predstavitev
monografije

Večer, 8.5.2007
Str. 44; Predstavitev knjige dr. Valentine
Varl

RTS, 9.5.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Pohorsko
steklo

TV Maribor, 9.5.2007
Dnevnik (Simona Kopinšek); Steklo z dušo

TV Slovenija 1, 9.5.2007
Odmevi (Simona Kopinšek); Izšlo delo
Pohorsko steklo – steklo z dušo

TV Slo 1, 25.5.2007
Dobro jutro (Jasmina Holc); Izšla je knjiga
dr. Valentine Varl, v kateri je raziskala
pohorsko steklarstvo
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ODPRTJE RAZSTAVE
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV – Dišeči čajnik
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor
Muzejsko razstavišče




KDAJ:



18.5.2007


CILJNE SKUPINE:



splošna javnost




ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo osnovnim šolam
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

VODJI PROJEKTA:
Mirjana Koren, dr. Valentina Varl

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
31

KRATEK OPIS:
Ob mednarodnem dnevu muzejev je
potekalo odprtje občasne razstave Iz
muzejskih depojev – Dišeči čajnik.
Razstava prikazuje gradivo iz muzejskih
obrtnih zbirk, natančneje iz zbirke
keramike. Avtorica dr. Valentina Varl je
razstavo vsebinsko razdelila na tri dele. V
prvem so se obiskovalci seznanili s petimi
vrstami keramike: lončenino, fajanso in
majoliko,
kamenino,
porcelanom
in
beloprsteno keramiko. Predstavljeno je
bilo predvsem posodje, ki je služilo za
pitje toplih napitkov. V drugem delu so bili
razstavljeni čajniki in vrči za kavo različnih
oblik, tehnik izdelave in okrasja, ki jih
dopolnjuje dekorativna čajna embalaža.
V zadnjem delu razstave pa so bile na
ogled
sodobno
oblikovane
skodelice
(Versace, Gropius, Gerend, Meissen).
Kratka besedila o kulturni pitja čaja je
dopolnjeval filmski posnetek japonskega
čajnega obreda, ki ga je posnel Ralf
Čeplak
Mencin
iz
Slovenskega
etnografskega muzeja.
Utrip sodobnosti in vsakodnevnega pitja
čaja pa so ilustrirali čajniki, ki jih
mariborčani uporabljajo danes in so jih za
razstavo tudi posodili.

OBJAVE V MEDIJIH:

Večer, 17.5.2007
Str. 44; Otvoritev občasne razstave Iz
muzejskih depojev – dišeči čajnik

RA Maribor MM1, 18.5.2007
Poročila (Vesna Spreitzer); Dan muzejev

RTS, 18.5.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Mednarodni
dan muzejev

TV Maribor, 29.5.2007
Dišeči čajnik
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NOVINARSKA KONFERENCA - RENESANČNI VEČER
»Moj greh ljubezen je« - Shakespeare : Soneti
LOKACIJA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Pokrajinski muzej Maribor,
Viteška dvorana


RA City, 23.5.2007
Novice, 16.00, Moj greh ljubezen je

Ra Maribor MM1, 23.5.2007
Dnevnik (Vesna Spreizer); Pokrajinski
muzej Maribor pripravlja renesančni večer,
ki bo združil gledališko literarno umetnost
z atmosfero muzeja

STA servis, 23.5.2007
Shakespearovi soneti v Pokrajinskem
muzeju Maribor

www.siol.net, 23.5.2007
Shakespearovi soneti v Pokrajinskem
muzeju Maribor

RTS, 24.5.2007
Kronika 1 (Stipe Jerič, Tina Princ);
Pokrajinski muzej – renesančni večer

Večer, 24.5.2007
Renesančni večer v Pokrajinskem muzeju
Maribor

KDAJ:
23.5.2007

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Mirjana Koren
Jožef Ropoša

KRATEK OPIS:
Na novinarski konferenci smo v družbi
režiserja Zvoneta Šedlbauerja in Mirjane
Koren, direktorice Pokrajinskega muzeja
Maribor,
spregovorili
o
premierni
uprizoritvi Moj greh ljubezen je, William
Shakespeare: Soneti; kulturnem dogodku
v okviru projekta Bastion - projektu
Mestne občine Maribor, Pokrajinskega
muzeja Maribor in Gradskega muzeja
Varaždin.
Predstavo “Moj greh ljubezen je” je
izvedel priznan slovenski igralec Jožef
Ropoša v interpretaciji Shakespearjevih
sonetov.
Pri predstavi so sodelovali: režiser –
Zvone Šedlbauer, izvajalec – Jožef
Ropoša, lektorica – Metka Damjan in
kostumografka – Branka Sprunk.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




najava medijem po elektronski
pošti
vabilo muzejskim obiskovalcem
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7 medijskih hiš
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RENESANČNI VEČER
»Moj greh ljubezen je« - Shakespeare : Soneti
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor,
Viteška dvorana





KDAJ:
25.5.2007

CILJNE SKUPINE:

najava medijem po elektronski
pošti
vabilo muzejskim obiskovalcem
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
183

splošna javnost

OBJAVE V MEDIJIH:
ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORJI PROJEKTA:
Mirjana Koren
Jožef Ropoša

KRATEK OPIS:
Renesančni večer je bil kulturni dogodek
projekta Bastion - projekta Mestne občine
Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in
Gradskega muzeja Varaždin.
V viteški dvorani mariborskega gradu je
predstavo “Moj greh ljubezen je” izvedel
priznan slovenski igralec Jožef Ropoša, ki
je interpretiral Shakespearjeve sonete. Pri
predstavi so sodelovali: režiser Zvone
Šedlbauer,
izvajalec
Jožef
Ropoša,
lektorica Metka Damjan in kostumografka
Branka Sprunk.
Shakespearovi soneti so plod izjemne
intelektualne
in
verbalno
razgibane,
elegantne ravni, ki jo je v svojem razvoju
in elokvenci tedaj že zavzemal angleški
jezik. Anglija se obrača k neznanemu
svetu, ki ga postopoma, z osvajanji in
odkritji, vztrajno spoznava. Geopolitični
vzpon Anglije v času kraljice Elizabete
daje samozavestni polet tudi kulturnemu
utripu kraljevine in na čelu tega velikega
renesančnega
vzpona
je
véliki
Shakespeare. Jezik njegove poezije – v
sonetih skrajno intimen  je tisti temeljni
avantgardni dosežek tedanje dobe, ki ga
nihče od Shakespearovih sodobnikov ni
znal tako vešče in tako poglobljeno
uporabljati.
Nič manjši in nič manj pomemben ni bil
izziv, kako kakovostno umestiti njegovo
poezijo v naš kulturni prostor. Sonetov se
je celovito in poglobljeno lotil naš pokojni
pesnik in prevajalec Janez Menart.
Priljubljenost njegovega prevoda Sonetov
je med Slovenci izjemna, saj je bila
knjižica nekajkrat ponatisnjena.


RA Maribor MM1, 25.5.2007
Poročila (Vesna Spreizer); Moj greh
ljubezen je

Žurnal, 25.5.2007
Str. 9, V Pomum tokrat renesančni večer

www.planet.si, 25.5.2007
Shakespearovi soneti v Pokrajinskem
muzeju Maribor

TV Maribor, 28.5.2007
Dnevnik (Aleš Novak)
Shakespearovi soneti

RTS, 29.5.2007
Kulturna zakladnica, 18.00 (Tina Princ,
Alenka Šurlan); Projekt Bastion –
Premiera Shakespearovega dela

Žurnal, 1.6.2007
Str. 8, Obiskovalci so bili nad predstavo
navdušeni

Lady, 6.6.2007
Str. 49; Renesančni večer v muzeju
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SREČANJE SLOVENSKIH
KONSERVATORJEV - RESTAVRATORJEV
medinstitucionalna razstava
LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

120

KDAJ:
29.5.2007

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Skupnost muzejev Slovenije
Društvo restavratorjev Slovenije
Narodni muzej Slovenije

KRATEK OPIS
PRIREDITVE:
Sedno tradicionalno srečanje slovenskih
konservatorjev - restavratorjev je tudi
letos potekalo v zunanjem lapidariju
Narodnega muzeja Slovenije. Strokovni in
splošni javnosti je bilo predstavljeno delo
slovenskih konservatorjev-restavratorjev.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
- publikacija: katalog
KONSERVATOR-RESTAVRATOR
Naklada: 300 izvodov
Izdal: Skupnost muzejev Slovenije
Ljubljana, maj 2007
- vabila na razstavo
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OŽIVLJENI PREDMETI
S sabljico za pasom in puškico na rami
Predstavitev dela konservatorjev - restavratorjev
LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Mariborski grad, Muzejsko razstavišče, Trg
svobode 2

17

OBJAVE V MEDIJIH:

KDAJ:


Večer, 5.6.2007
Str. 44; Oživljeni predmeti – ohranjanje
predmetov iz zbirke orožja

5.6.2007

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Na tokratnem predavanju Irene Porekar
Kacafura, konservatorsko-restavratorske
svetovalke, smo izvedeli nekaj o zbirki
orožja, ki jo hrani Pokrajinski muzej
Maribor. Predstavljeni so bili značilni
primerki
posameznih
tipov
orožja,
materiali, iz katerih je orožje narejeno,
predvsem pa postopki nege in nekateri
konservatorsko-restavratorski posegi na
zgodovinskem orožju.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:












najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava na internetni strani
www.siol.si
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti
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ODPRTJE STALNE RAZSTAVE
BASTION

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Mariborski grad, bastija

140

KDAJ:

OBJAVE V MEDIJIH:

15.6.2007


Večer, 12.6.2007
Str. 44; Odprtje stalne razstave v delu
prenovljenih prostorov grajske bastije

Večer, 14.6.2007,
Str. 44; Odprtje stalne razstave v delu
prenovljenih prostorov grajske bastije

Radio City, 15.6.2007
Novice; Razstava ob zaključku projekta
Bastion

Ra Maribor MM1, 15.6.2007
Poročila (Vesna Spreizer); Odprtje
razstave v prenovljenih prostorih Bastije

Ra Maribor MM1, 15.6.2007
Dnevnik (Vesna Spreizer); Odprtje
razstave v prenovljenih prostorih Bastije

RTS, 15.6.2007
Kronika; Projekt Bastion

TV Slo 1, 15.6.2007
Odmevi (Petra Bauman); Nova razstava v
Pokrajinskem muzeju Maribor

STA servis, 15.6.2007
Ob zaključki projekta Bastion razstava na
mariborskem gradu

Žurnal, 15.6.2007
Str. 10; Odprli bodo razstavo Bastion

Večer, 16.6.2007
Str. 21, V prenovljeni grajski bastiji na
ogled razstava

RA Center, 18.6.2007
Poročila (Jerneja Vovk); Razstava v
prostorih grajske bastije

RTS, 18.6.2007
Kronika (Alenka Šurlan); Projekt Bastion

TV Maribor, 18.6.2007
Dnevnik (Petra Bauman); Odprta razstava
o zgodovini Maribora

RTS, 19.6.2007
Kronika (Alenka Šurlan); Projekt Bastion

Žurnal, 22.6.2007
Str. 4 (Katarina Pernat); Bastija na ogled

Nova, 26.6.2007
Ali ste vedeli (Maribor, mariborski grad,
odprtje)

Eva, 27.6.2007
Str. 32; Prenovljena mariborska bastija

Mariborčan, 2.7.2007
Sprehod po mariborski bastiji

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
Odprtje stalne razstave je potekalo v delu
prenovljenih
prostorov
bastije
mariborskega gradu.
Razstava je nastala v okviru projekta
Bastion,
sofinanciranega
v
okviru
Skupnosti
Interreg
IIIA
Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006,
ki sta ga prijavila Mestna občina Maribor
in Mestni muzej Varaždin, izvajal pa
Pokrajinski muzej Maribor.
Razstava prikazuje obrambno arhitekturno
dediščino in mesto od obdobja srednjega
veka do 18. stoletja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:








najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti
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ODPRTJE STALNE RAZSTAVE
BASTION
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MUZEJSKI KLUB 2007
3. srečanje
druženje in pogovor ob muzejskem predmetu
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad,
loža




KDAJ:



26.6.2007


CILJNE SKUPINE:



splošna javnost




ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTORICA PROJEKTA:

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo članom Muzejskega kluba
po redni pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

Mirjana Koren

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

VODJA PROJEKTA:

66

Drago Oman

OBJAVE V MEDIJIH:

STROKOVNI SODELAVEC:


Večer, 21.6.2007
Str. 43, Muzejski klub

Večer, 23.6.2007
Str. 34, Muzejski klub

Večer, 26.6.2007
Str. 28, Muzejski klub

Tone Petek

VODJA MUZEJSKEGA
KLUBA 2007:
Zora A. Jurič

KRATEK OPIS:
Na tokratnem srečanju je bil v gosteh
priznan
strokovnjak
na
področju
vinogradništva dr. Stanko Vršič, docent na
Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru
in
vodja
Tehnološkega
centra
za
vinogradništvo in vinarstvo na Meranovem.
Strokovni sodelavec, etnolog Tone Petek je
predstavil kip nadvojvode Janeza iz leta
1853 ter pojasnil njegovo povezanost s
slovensko ljudsko kulturo.
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NOVINARSKA KONFERENCA GRAJSKO POLETJE 2007
Otroške muzejske delavnice
LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor, grajska loža

KDAJ:
4.7.2007

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





CILJNE SKUPINE:
mediji




ORGANIZATOR:



najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
novinarska konferenca

Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Drago Oman

KOORDINATORJA
PROGRAMA:
Maja Hren, Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na novinarski konferenci pred začetkom
Grajskega poletja 2007 smo obvestili
medije o tematiki ustvarjalnih delavnic, ki
je bila vezana na novo stalno razstavo v
obnovljenih prostorih grajske bastije, ki
prikazuje
zgodovino
Maribora
od
srednjega veka do srede 18. stoletja.
Podrobneje smo javnost seznanili s
tematskimi
ustvarjalnicami,
katerih
pozornost smo posvečali mestnim obrtem
in obrtnikom. Otroci so spoznavali poklice,
s katerimi so se v našem mestu ukvarjali
obrtniki v srednjem veku, pa vse tja do
srede 18. stoletja.
Podrobneje smo spoznali poklic usnjarja,
lectarja,
kositrarja,
mizarja,
urarja,
klobičarja in zlatarja ter napravili cehovski
izvesek.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7 (5 medijskih hiš)

OBJAVE V MEDIJIH:

Ra City, 4.7.2007
Novice (Igor Selan); Grajsko poletje

Ra Maribor MM1, 4.7.2007
Poročila, Dnevnik; Grajsko poletje

RTS, 4.7.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Grajsko poletje

Ra Center, 5.7.2007
Poročila (Vesna Vujinovič); Delavnice v
Pokrajinskem muzeju

Večer, 5.7.2007
Str. 19; Grajsko poletje že osmič zapored

Delo, 7.7.2007
Str. 4; Grajsko poletje za najmlajše

Delo, 7.7.2007
Str. 21, Za otroke; Maribor, Grajska loža;
Mestne obrti in obrtniki

Žurnal, 13.7.2007
Str. 9 (Katarina Pernat); Otroci bodo
ponovno ustvarjali

Dnevnik, 14.7.2007
Str. 35, Maribor; Grajsko poletje

Dnevnik, 21.7.2007
Str. 30, Maribor; Grajsko poletje

Delo, 28.7.2007
Str. 18, Maribor, Grajska loža; Mestne
obrti in obrtniki

Delo, 4.8.2007
Str. 18, Maribor, Grajska loža, Mestne
obrti in obrtniki

Viva, 7.8.2007
Str. 88; Pokrajinski muzej Maribor –
Grajsko poletje

Delo, 25.8.2007
Str. 18, Maribor, Grajska loža, Mestne
obrti in obrtniki
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ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV : V modnem koraku skozi čas – obutev in torbice
občasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Muzejsko razstavišče, Trg svobode 2




KDAJ:


10.7.2007

CILJNE SKUPINE:


splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

AVTORICA RAZSTAVE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

dr. Andreja Vrišer

50

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

Razstava V modnem koraku skozi čas je
tretja v nizu štirih občasnih razstav, ki
imajo skupen naslov Iz muzejskih depojev
in jih Pokrajinski muzej Maribor pripravlja
v letošnjem letu v Muzejskem razstavišču.
V tokratni prikaz smo odbrali iz množice
gradiva, ki ga hranimo v kostumskem
depoju, samo obutev in torbice. To je le
delček vsega, ki ga bomo morda kdaj
posebej predstavili. Najstarejši so ostanki
čevljev iz leta 1683, ki smo jih našli v
grobnici cerkve Sv. Pankracija na Gradu
pri
Slovenj
Gradcu.
Ker
smo
pri
raziskovalni akciji leta 1978 našli še
oblačila
pokojnega
župnika
Andreja
Tavčarja, smo lahko iz ostankov grobne
najdbe izdelali tudi rekonstrukcijo, ki nas
ob vhodu popelje v svet obutve in torbic.
V časovnem zaporedju se uvrščajo damski
čevlji iz druge polovice 18. stoletja,
nedvomno
pa so
posebej
prikupni
satenasti plesni čeveljčki iz začetka in
prve polovice 19. stoletja.
V pregledu skozi čas smo uvrstili tudi
damske torbice pompadure, pa tudi
takšne, ki so jih v kasnejših obdobjih
dame nosile za slovesnosti.
K izbranim predmetom smo uvrstili čevlje
prve avstrijske industrije Kleinschuster v
Mariboru iz 60. let 19. stoletja, pa damske
polvisoke poletne čevlje, izdelane leta
1913 v tovarni Peko, čevlje Leona Štuklja,
pa operne pevke Ksenije Vidali. In še bi
lahko naštevali.


Ra Maribor MM1, 10.7.2007
Poročila (Vesna Spreizer); Otvoritev
razstave v Pokrajinskem muzeju

Ra Maribor MM1, 10.7.2007
Dnevnik (Vesna Spreizer); V obeh
mariborskih muzejih bosta danes na ogled
novi razstavi

Ra Slovenija 2, 10.7.2007
Kulturne drobtinice (Vesna Spreizer);
Razstava v Pokrajinskem muzeju

RTS, 10.7.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Iz muzejskih
depojev

TV Slovenija 1, 10.7.2007
Odmevi (Simona Kopinšek); Razstava
obutve in torbic v Pokrajinskem muzeju
Maribor

Večer, 10.7.2007
Str. 36; Odprtje razstave Iz muzejskih
depojev

Dnevnik, 10.7.2007
Str. 35; V modnem koraku skozi čas:
obutev in torbice

Večer, 12.7.2007
Str. 20 (Jana Juvan); Zgodovina denarja,
torbic in čevljev

TV Maribor, 13.7.2007
Dnevnik (Simona Kopinšek); Stari modni
dodatki v Pokrajinskem muzeju Maribor
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GRAJSKO POLETJE 2007
Otroške muzejske delavnice
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor, grajska loža




KDAJ:



Vsako soboto v juliju in avgustu

CILJNE SKUPINE:


Predšolski otroci in otroci prve triade OŠ,
v spremstvu staršev



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR PROJEKTA:
Drago Oman

KOORDINATORJA
PROGRAMA:
Drago Oman, Maja Hren

KRATEK OPIS:
Letošnja tema ustvarjalnih delavnic je bila
vezana na novo stalno razstavo v
obnovljenih prostorih grajske bastije, ki
prikazuje
zgodovino
Maribora
od
srednjega veka do srede 18. stoletja.
Pozornost smo posvečali mestnim obrtem
in obrtnikom. Otroci so spoznali poklice, s
katerimi so se v našem mestu ukvarjali
obrtniki v srednjem veku, pa vse tja do
srede 18. stoletja.
Skupaj z otroki smo se relevili v usnjarja,
lectarja, kositrarja, urarja, klobučarja,
mizarja in zlatarja.



najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
novinarska konferenca

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
314

OBJAVE V MEDIJIH:
* Večer (tedenske objave ob torkih,
četrtkih in sobotah v juliju in avgustu)

Ra City, 4.7.2007
Novice (Igor Selan); Grajsko poletje

Ra Maribor MM1, 4.7.2007
Poročila; Grajsko poletje

RTS, 4.7.2007
Kronika 1 (Alenka Šurlan); Grajsko poletje

Ra Center, 5.7.2007
Poročila (Vesna Vujinovič); Delavnice v
Pokrajinskem muzeju

Večer, 5.7.2007
Str. 19; Grajsko poletje že osmič zapored

Delo, 7.7.2007
Str. 4; Grajsko poletje za najmlajše

Delo, 7.7.2007
Str. 21, Za otroke; Maribor, Grajska loža;
Mestne obrti in obrtniki

Žurnal, 13.7.2007
Str. 9 (Katarina Pernat); Otroci bodo
ponovno ustvarjali

Dnevnik, 14.7.2007
Str. 35, Maribor; Grajsko poletje

Dnevnik, 21.7.2007
Str. 30, Maribor; Grajsko poletje

Delo, 28.7.2007
Str. 18, Maribor, Grajska loža; Mestne
obrti in obrtniki

Delo, 4.8.2007
Str. 18, Maribor, Grajska loža, Mestne
obrti in obrtniki

Viva, 7.8.2007
Str. 88; Pokrajinski muzej Maribor –
Grajsko poletje

Delo, 25.8.2007
Str. 18, Maribor, Grajska loža, Mestne
obrti in obrtniki
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MUZEJSKI VEČERI 2007

LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor, Viteška
dvorana, vhod z Grajskega trga 4

KDAJ:
3.9., 4.9., 5.9., 6.9.2007

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Pokrajinski muzej Maribor letos že deveto
leto
prireja
prireditev
MUZEJSKI
VEČERI, ki je iz leta v leto zelo dobro
obiskana in med Mariborčani priljubljena.
Na Muzejskih večerih se vrstijo zanimiva
predavanja
slovenskih
in
tujih
strokovnjakov
posameznik
strok
s
področja kulturne dediščine in muzejstva.
Tematsko so se letošnji Muzejski večeri
vezali na sklop nove stalne razstave
Maribor od nastanka mesta do srede
18. stoletja, ki smo ga v letu 2007 odprli
za javnost in je umeščen v prenovljeno
grajsko bastijo. Bastijo so zgradili za
potrebe obrambe proti Turkom pod
vodstvom
italijanskega
arhitekta
Domenica dell’ Allia, v njej pa je že na
ogled razstava orožja in razstava o
dejavnosti
italijanskih
renesančnih
utrdbenih arhitektov na Štajerskem in na
Hrvaškem. Muzejski večeri so nas tako
popeljali
v
čas
16.
stoletja,
čas
vojskovanja s Turki, v čas velike gradbene
aktivnosti in skozi likovno umetnost in
glasbo orisali duh takratnega časa.
Ponedeljek, 3. 9. 2006 ob 18.00 uri
Jože Curk:
O UTRJEVANJU MARIBORA V 16.
STOLETJU IN VLOGI ITALIJANSKIH
GRADBENIKOV DELL’ALLIEV V NJEJ
Priznani dolgoletni raziskovalec stavbne
dediščine gospod Jože Curk je predstavil

nove izsledke o gradnji mariborske
grajske bastije in mestnega obzidja, še
posebej v obdobju 16. stoletja, ko so na
našem
območju
delali
italijanski
gradbeniki z Domenicom dell’ Alliem na
čelu.
(št. obiskovalcev: 43)

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





Torek, 4. 9. 2006 ob 18.00 uri
doc. dr. Polona Vidmar:
O PODOBI TURKOV V LIKOVNI
UMETNOSTI
Italijanski gradbeniki so utrjevali mestne
in grajske zasnove ob Dravi za obrambo
pred Turki. Turški vpadi in pustošenja so v
ljudeh vzbujali strah in vplivali na
nastanek negativne podobe o "dednih
sovražnikih krščanstva". Toda trgovci,
popotniki, prevajalci in diplomati so
spoznavali tudi druge plati turške kulture.
Njihova podoba o Turkih se zrcali v
likovnih delih, ki
so ohranjena v
slovenskih muzejskih zbirkah.
(št. obiskovalcev: 54)
Sreda, 5. 9. 2006 ob 18.00 uri
mag. Tomaž Nabergoj:
OROŽJE V 16. STOLETJU – PREDMETI,
ZGODBE IN LJUDJE
»Orožje v šestnajstem stoletju« je
obsežna tema – zaradi raznovrstnosti
oblik in namenov orožja in bojne opreme
tiste dobe, zaradi kompleksnosti izdelave
in uporabe, zaradi materialnih in simbolnih
vrednosti, zaradi izjemnega pomena v
zgodovini kultur in civilizacij. Pa tudi
šestnajsto stoletje je bilo v zgodovini
sveta,
Evrope
in
slovenskih
dežel
prelomno
–
obdobje
odkritij,
revolucionarnih sprememb, tudi odločilnih
vojn in bitk. Predavanje, spremljano s
slikovnim gradivom, je osvetlilo nekatere
vidike teh dogajanj, predvsem na podlagi
izbranih primerkov orožja, ki se je
ohranilo v naših muzejih, in zgodb, ki jih
pripoveduje o ljudeh tiste dobe.
(št.obiskovalcev: 36)
Četrtek, 6. 9. 2006 ob 18. uri
Janez Jociff
GLASBENI
INSTRUMENTI
NA
SLOVENSKIH GOTSKIH FRESKAH IN
NJIHOVE REKONSTRUKCIJE
Predavatelj gospod Janez Jocif nas je
popeljal skozi upodobitve glasbil na
stenskih poslikavah 15. in 16. stoletja v
Sloveniji in predstavil rekonstrukcije leteh. Ker predavatelj omenjena glasbila
tudi sam izdeluje in nanje igra, bomo
slišali tudi krajše glasbene primere.
(št. obiskovalcev: 45)
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najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
178

OBJAVE V MEDIJIH:

STA servis, 29.8.2007
Štiri predavanja na muzejskih večerih v
Mariboru

www.siol.si, 29.8.2007
Muzejski večeri v Mariboru

Radio Šmarje pri Jelšah,
30.8.2007
Muzejski večeri

Večer, 30.8.2007
Str. 20; Večeri 16. stoletja

Večer, 1.9.2007
Str. 34; Muzejski večeri

Ra Maribor MM1, 3.9.2007
Muzejski večeri; Pokrajinski muzej Maribor
že 9. zapored začenja novo kulturno
sezono z nizom predavanj, ki ga poznamo
pod imenom Muzejski večeri

Ra Slovenija 2, 3.9.2007
Muzejski večeri v Mariboru

Delo, 3.9.2007
Str. 9; Muzejski večeri

Dnevnik, 3.9.2007
Str. 35; Maribor – Muzejski večeri

Večer, 3.9.2007
Str. 28; Muzejski večeri

Ra Maribor MM1, 4.9.2007
Turki v likovni podobi

Dnevnik, 4.9.2007
Str. 35; Turki v likovni umetnosti

Večer, 4.9.2007
Str. 36; Muzejski večeri

TV Slovenija 1, 5.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor poteka
prireditev Muzejski večeri

Dnevnik, 5.9.2007
Str. 35; Orožje v 16. stoletju

Večer, 5.9.2007
Str. 36; Muzejski večeri

Ra Maribor MM1, 6.9.2007
Še zadnji Muzejski večer

Tv Maribor, 6.9.2007
Orožje v 16. stoletju

Dnevnik, 6.9.2007
Str. 35; Glasbeni inštrumenti na freskah

Večer, 6.9.2007
Str. 44; Muzejski večeri

MUZEJSKI VEČERI 2007
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OŽIVLJENI PREDMETI
Le predi, dekle, predi : ohranjanje predmetov iz kostumske zbirke
Predstavitev dela konservatorjev - restavratorjev
LOKACIJA:




Pokrajinski muzej Maribor
Muzejsko razstavišče, Trg svobode



KDAJ:



11.9.2008

najava na internetni strani
www.siol.si
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

CILJNE SKUPINE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

splošna javnost

36

ORGANIZATOR:

OBJAVE V MEDIJIH:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Tokratno
druženje
ob
muzejskih
predmetih v Pokrajinskem muzeju Maribor
je bilo namenjeno spoznavanju muzealij,
tekstilij iz kostumske zbirke. Irena Porekar
Kacafura, konservatorsko-restavratorska
svetovalka je predstavila posamezne
materiale, iz katerih so tekstilije izdelane
in so jih ljudje uporabljali nekoč in danes
ter postopke obdelave in predelave teh
materialov. Ob tem nikakor ne smemo
pozabiti, da je poglavitna naloga vseh
muzejskih
delavcev,
predvsem
pa
konservatorjev-restavratorjev prav skrb
za ohranjanje predmetov, zato je bilo
predstavljenih tudi nekaj postopkov nege
in vzdrževanja tekstilij, ki jih uporabljajo v
muzeju, zaželeno pa bi jih bilo upoštevati
tudi doma, saj so tekstilije občutljivi
predmeti in le ob ustreznem rokovanju
ohranijo svojo prvotno podobo dalj časa.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:







najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
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NOVINARSKA KONFERENCA
OB ODPRTJU GOSTUJOČE RAZSTAVE
JOŽE PLEČNIK – arhitekt v Ljubljani, Pragi in na Dunaju
LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Pokrajinski muzej Maribor
Muzejsko razstavišče, Trg svobode

7 medijskih hiš

KDAJ:

OBJAVE V MEDIJIH:

18.9.2007


RA City, 18.9.2007
Razstava o Jožetu Plečniku

RTS, 18.9.2007
Razstava Plečnikovih del

STA servis, 18.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor na ogled
Plečnikovo življenje

Večer, 18.9.2007
Str. 44; Otvoritev razstave Jože Plečnik –
arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

www.siol.net, 18.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor na ogled
Plečnikovo življenje

RA Center, 19.9.2007
Razstava o Jožetu Plečniku

RA Ognjišče, 19.9.2007
Razstava Jože Plečnik – arhitekt v
Ljubljani, Pragi in na Dunaju

CILJNE SKUPINE:
mediji

ORGANIZATOR:
Narodna galerija Ljubljana

VODJA PROJEKTA:
Mirjana Koren, Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na novinarski konferenci ob odprtju
gostujoče razstave Narodne galerije smo
medije seznanili z avtorjem razstave, dr.
Damjanom Prelovškom ter oblikovalko
razstave mag. Evo Prelovšek.
Muzej se je z gostujočo razstavo priključil
sedemnajstim dnevom Evropske kulturne
dediščine. Letošnji so bili posvečeni
arhitekturni dediščini Jožeta Plečnika, saj
mineva pol stoletja od njegove smrti.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:










najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti
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ODPRTJE GOSTUJOČE RAZSTAVE
JOŽE PLEČNIK – arhitekt v Ljubljani, Pragi in na Dunaju

LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor, Grajski trg 4

KDAJ:
22.9.2007 – 4.11.2007

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Narodna galerija Ljubljana

AVTORJI PROJEKTA:






najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

avtor razstave: dr. Damjan Prelovšek
oblikovalka razstave: mag. Eva Prelovšek

OBJAVE V MEDIJIH:
KRATEK OPIS:
V okviru letošnjih Dnevov Evropske kulturne
dediščine, ki so potekali od 22. do 29.
septembra in so v Sloveniji posvečeni
ustvarjalnemu opusu arhitekta Jožeta
Plečnika, smo pripravili gostujočo razstavo
Narodne galerije iz Ljubljane z naslovom
Jože Plečnik – Arhitekt v Ljubljani, Pragi in
na Dunaju.
Razstava je bila postavljena kronološko in je
opisovala stopinje Jožeta Plečnika od
njegovih zgodnjih začetkov do poznih let.
Plečnikova poklicna pot se je začela v obrtni
šoli v Gradcu, nadaljevala na Dunaju, kjer je
bil učenec znamenitega Otta Wagnerja in se
preko praškega odbobja zaključila v
Ljubljani.


RA City, 18.9.2007
Razstava o Jožetu Plečniku

RTS, 18.9.2007
Razstava Plečnikovih del

STA servis, 18.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor na ogled
Plečnikovo življenje

Večer, 18.9.2007
Str. 44; Otvoritev razstave Jože Plečnik –
arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

www.siol.net, 18.9.2007
V Pokrajinskem muzeju Maribor na ogled
Plečnikovo življenje

RA Center, 19.9.2007
Razstava o Jožetu Plečniku

RA Ognjišče, 19.9.2007
Razstava Jože Plečnik – arhitekt v
Ljubljani, Pragi in na Dunaju

Večer, 19.9.2007
Str. 12; V Pokrajinskem muzeju razstava
o Plečniku

Večer, 20.9.2007
Str. 44; otvoritev: Jože Plečnik – arhitekt
v Pragi, Ljubljani in na Dunaju
Predavanje: dr. Damjan Prelovšek

www.rtvslo.si, 21.9.2007
DEKD v znamenju Plečnikovega dela

Večer, 25.9.2007
Str. 44; Občasna razstava Jože Plečnik .
arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

Demokracija, 27.9.2007
Plečnik in princ

Večer, 27.9.2007
Str. 44; občasna razstava Jože Plečnik arhitekt v Pragi, Ljubljani in na Dunaju

Žurnal, 28.9.2007
Str. 8; Dnevi, posvečeni Plečniku
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PREDAVANJE – dr. Damjan Prelovšek:
ARHITEKT JOŽE PLEČNIK

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor
Viteška dvorana




KDAJ:



2.10.2007

CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na spletnih straneh
www.museums.si,
www.napovednik.si,
www.pohorje.si, www.maribortourism.si, www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORJI PROJEKTA:
predavatelj: dr. Damjan Prelovšek

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
58

OBJAVE V MEDIJIH:
KRATEK OPIS:
V okviru Dnevov evropske kulturne
dediščine, ki so potekali med 22. in 29.
septembrom 2007 in so bili v Sloveniji
posvečeni ustvarjalnemu opusu Jožeta
Plečnika v znamenju 50. obletnice smrti
največjega slovenskega arhitekta, smo v
Pokrajinskem muzeju Maribor gostili
razstavo Narodne galerije iz Ljubljane z
naslovom Jože Plečnik - arhitekt v Pragi,
Ljubljani in na Dunaju.
Avtor razstave dr. Damjan Prelovšek


Večer, 27.9.2007
Str. 44; Predavanje: dr. Damjan Prelovšek
– Arhitekt Jože Plečnik

Večer, 1.10.2007
Str. 44; Predavanje: dr. Damjan Prelovšek
– Arhitekt Jože Plečnik

Večer, 2.10.2007
Str. 44; Predavanje: dr. Damjan Prelovšek
– Arhitekt Jože Plečnik
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MUZEJSKI KLUB 2007
4. srečanje
druženje in pogovor ob muzejskem predmetu
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, viteška dvorana




KDAJ:
23.10.2007



CILJNE SKUPINE:




splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor




AVTORICA PROJEKTA:

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo članom Muzejskega kluba
po redni pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

Mirjana Koren

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
VODJA PROJEKTA:

48

Drago Oman

OBJAVE V MEDIJIH:
STROKOVNI SODELAVEC:
Tone Petek


Večer, 20.10.2007
Str. 34, Muzejski klub

Večer, 22.10.2007
Str. 28, Muzejski klub 2007

VODJA MUZEJSKEGA
KLUBA 2007:
Zora A. Jurič

KRATEK OPIS:
Na tokratnem srečanju smo gostili izkušene
vinogradnike, gospede Milana Kocutarja,
Petra Kramerja in Dušana Šfiligoja. Za
muzealijo srečanja, okoli katere se je vrtel
pogovor, je strokovni sodelavec kluba Tone
Petek tokrat izbral ovtarsko palico.
Izbrani predmet: Ovtarska palica, izdelal A.
Lepenik, ok. 1930
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URE PRAVLJIC V MUZEJU

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor
Muzejsko razstavišče, Trg svobode




KDAJ:


1., 3. in 4. 10.2007



CILJNE SKUPINE:



predšolski otroci, otroci 1. triade osnovne
šole, starši in vsi mladi po srcu




ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Maja Hren

78

KRATEK OPIS:
Pokrajinski muzej Maribor in Mariborska
knjižnica sta ob Tednu otroka združili svoja
poslanstva in priredili Ure pravljic v muzeju
za predšolske otroke, otroke, ki obiskujejo
osnovno šolo, njihove starše in vse mlade
po srcu.
Na pravljičnih popotovanjih smo slišali,
kdo ponoči šiva naše čeveljce, kako
vzvišen je lahko ovratnik kavalirja; kaj se
zgodi, če si neka princesa zaželi nakita iz
jutranje rose in še marsikaj zanimivega.
V domišljijski svet nas je popeljala znana
pravljičarka Zdenka Gajser, v Muzejskem
razstavišču pa smo se z grajskim mucom
Tigijem sprehodili skozi občasno razstavo
čevljev in torbic naših prababic in
pradedkov.

OBJAVE V MEDIJIH:


www.maribor-on.net,
26.9.2007
Ure pravljic v muzeju

Dnevnik, 1.10.2007
Str. 35, Otroški kot; Maribor: Ure pravljic
v muzeju

Večer, 1.10.2007
Str. 28; Ure pravljic v muzeju

Večer, 2.10.2007
Modne ure pravljic

Večer, 2.10.2007
Str. 44; Ure pravljic v muzeju

Večer, 4.10.2007
Str. 44; Ure pravljic v muzeju

Žurnal, 5.10.2007
Str. 1; Ob tednu otroka veliko prireditev
Str. 8; Ure pravljičnih potovanj ob tednu
otroka
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MUZEJSKI ABONMA 2007
Otroške muzejske delavnice
LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor,
Pedagoški prostor na Trgu svobode

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:



Oktober, november in december 2007
(vsak delavnik med 9. in 12. uro)



najava medijem po elektronski
pošti
vabilo medijem po elektronski
pošti
vabilo vrtcem in osnovnim
šolam po redni pošti
promocija v vrtcih in osnovnih
šolah

CILJNE SKUPINE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Predšolski otroci (vrtci) v spremstvu
vzgojiteljic
Učenci 1. in 2. triade OŠ v spremstvu
učiteljic

1817
(prijavljenih 29 skupin na mesec)

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
Maja Hren

KRATEK OPIS:
Muzejski abonma je novost pedagoške
dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor
v
letu
2007,
namenjen
predvsem
predšolskim otrokom, ki obiskujejo vrtce.
Ker so mladi vedoželjni in radovedni, smo
jim ponudili dejavnosti in programe, kjer
so na prijeten, zabaven in atraktiven način
skozi igro spoznavali zgodovino, našo
kulturno dediščino in običaje ter zanimivo
vsebino muzejskih zbirk.
V okviru MUZEJSKEGA ABONMAJA, ki je
potekal v obliki privlačnih mesečnih
delavnic za predšolske otroke in učence 1.
in 2. triade OŠ, so se mladi seznanili z
vsemi muzejskimi zbirkami. Na njih so
raziskovali,
se
učili,
ustvarjali
ter
dopolnjevali in nadgrajevali v vrtcu ali v
šoli pridobljeno znanje. Naš cilj je bil
pokazati, kakšno je bilo življenje nekoč in
ga primerjati s tem, ki ga živimo danes.
Z novimi, svežimi in atraktivnimi vsebinami
želimo sodelovati pri oblikovanju bodočih
ljubiteljev kulturnih prireditev, muzejev,
gledališč, koncertov tako, da v njih
vzbudimo navdušenje za zanimive zgodbe iz
preteklosti, iz katerih se lahko veliko
naučimo za sedanjost in prihodnost.
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MALI SIMPOZIJ
Maribor od nastanka mesta do sredine 18. stoletja

LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor,
viteška dvorana


telefonski kontakt z mediji
vabilo mariborskim in okoliškim osnovnim
šolam

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
KDAJ:

120

25.10.2007

CILJNE SKUPINE:
učenci regijskih osnovnih šol ter njihovi
učitelji in ravnatelji

OBJAVE V MEDIJIH:

Dobro jutro, 3.11.2007
Str. 13 (Tatjana Štelcer); Mali simpozij

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA PROJEKTA:
Mirjana Koren

VODJA PROJEKTA:
Marjetka Bedrač

KRATEK OPIS:
Mali simpozij je tradicionalna pedagoška
prireditev, ki nastaja v sodelovanju z učenci
in učitelji druge in tretje triade mariborskih
in okoliških osnovnih šol. Prireditev zahteva
kar nekaj raziskovalnega duha, s tem pa
želimo pri mladih vzbuditi zanimanje za
kulturno dediščino ter zgodovino našega
mesta.
Letošnji Mali simpozij se je tematsko
navezoval
na
Maribor
in
njegovo
zgodovinsko podobo od nastanka mesta pa
vse do sredine 18. stoletja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




najava v Prireditvenem vodniku
čaopisa Večer
internetna stran Pokrajinskega
muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava medijem po elektronski
in redni pošti
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DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKE KULTURE

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Pokrajinski muzej Maribor

27

KDAJ:

OBJAVE V MEDIJIH:

3.12.2007


Dnevnik, 30.12.2007
Str. 18; 3. december – dan odprtih vrat
slovenske kulture

Večer, 30.11.2007
Str. 8; 3. december – dan odprtih vrat
slovenske kulture

STA servis, 1.12.2007
Prešernovanje – uvod v Ta veseli dan
kulture

Večer, 1.12.2007
Str. 20; Maribor ob Dnevu odprtih vrat
slovenske kulture

www.rtvslo.si, 1.12.2007
Prešernovanje: priprave na “Veseli dan”

RA Maribor MM1, 3.12.2007
Dnevnik (Vesna Spreitzer); Dan odprth
vrat slovenske kulture tudi v Mariboru

TV Maribor, 3.12.2007
Dnevnik (Petra Bauman); Vseslovenski
dan odprtih vrat kulturnih ustanov

TV Slovenija 1, 3.12.2007
Slovenska
kronika
(Petra
Bauman);
Vseslovenski dan odrtih vrat

www.ljnovice.si, 3.12.2007
Številni
kulturni
dogodki
na
dan
Prešernovega rojstva

STA servis, 3.12.2007
Številni
kulturni
dogodki
na
dan
Prešernovega rojstva

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost
predšolski otroci in otroci 1. triade OŠ

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Maja Hren

KRATEK OPIS:
2.12.: brezplačen ogled stalne razstave
3.12.2007: Vitezi in grajske gospodične
(delavnica za predšolske otroke)
: Muzejska čajanka (delavnica za
otroke 1. in 2. triade OŠ)

TRŽNO KOMUNICIRANJE:












najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

48
Priloga k letnemu poročilu 2007

MUZEJSKI KLUB 2007
5. srečanje
druženje in pogovor ob muzejskem predmetu
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, viteška dvorana




KDAJ:
11.12.2007



CILJNE SKUPINE:




splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor




AVTORICA PROJEKTA:

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo članom Muzejskega kluba
po redni pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

Mirjana Koren

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
VODJA PROJEKTA:

96

Drago Oman

OBJAVE V MEDIJIH:
STROKOVNI SODELAVEC:
Tone Petek


Večer, 11.12.2007
Str. 44, Muzejski klub

VODJA MUZEJSKEGA
KLUBA 2007:
Zora A. Jurič

KRATEK OPIS:
5. srečanje:
11.12.2007
gost: Tone Pavček
predmet: Bilikum, 1901, Velika Nedelja
Z gostom, znanim slovenskim pesnikom,
gospodom Tonetom Pavčkom, smo se
pogovarjali o zemlji in nebu, o življenju in
smrti, o veselju in žalosti, o vinu in pesmi.

49
Priloga k letnemu poročilu 2007

OTVORITEV RAZSTAVE IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
- Slike na steklo in modeli za lecetobčasna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, Grajski trg 4
(Muzejsko razstavišče)





KDAJ:


18.12.2007



CILJNE SKUPINE:



splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer (objave ob
torkih, četrtkih in osbotah)
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
najava na internetni strani
www.pohorje.si
vabilo poslano muzejskim
obiskovalcem po redni pošti
vabilo poslano vinogradnikom,
vinarjem, društvom, vinskim
vitezem in konventom, vinskim
kraljicam po redni pošti
(usklajevanje z Zavodom za
turizem Maribor)
vabilo poslano medijem po
elektronski pošti

VODJA PROJEKTA:
Tone Petek

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
31

KRATEK OPIS:
Zadnja razstava v nizu štirih občasnih
razstav pod skupnim imenom Iz
muzejskih depojev, ki so se letos
zrcalila v Muzejskem razstavišču, se je
posvetila slikam na steklo iz zbirk
Pokrajinskega
muzeja
Maribor.
Etnološki oddelek ima inventariziranih
256 slik na steklo, ki so jih zbirali od
ustanovitve Zgodovinskega društva za
Spodnjo Štajersko leta 1903 do začetka
druge svetovne vojne.
Slike so izključno sakralnega značaja,
motivno pa prevladujejo Božji grob, Sv.
Lenart, Marija z Jezusom v raznih
ikonografskih variantah, Srce Jezusovo,
Srce Marijino in Sv. Trojica.
Slovenske muzejske zbirke hranijo slike
provinienčnih tipov in delavnic iz
severne Avstrije (predvsem Sandla),
južne Češke (Pohoři ali Buchers v
Češkem lesu), pa tudi nekaterih
bavarskih in tirolskih delavnic.
Vse slike na steklo so bogato okrašene
z najrazličnejšimi cvetličnimi motivi,
sicer večinoma v preprosti stilizaciji in
okornimi poslikavami.

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej tudi Iz muzejskih
(Otvoritev občasne razstave)

depojev

* redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah)

Ra Maribor MM1, 18.12.2007
Razstava iz muzejskega depoja

STA servis, 18.12.2007
V Mariboru muzejska razstava slik na
steklo in modleov za lecet

Delo, 18.12.2007
Iz muzejskih depojev

Večer, 18.12.2007
Str. 44, Otvoritev Iz muzejskih depojev

Večer, 20.12.2007
Str. 43, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet

Večer, 22.12.2007
Str. 34, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet

Večer, 27.12.2007
Str. 43, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet

Večer, 29.12.2007
Str. 34, Iz muzejskih depojev – slike na
steklo in modeli za lecet
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OŽIVLJENI PREDMETI
Pridih prosojnosti – stekleni predmeti in njihovo ohranjanje
Predstavitev dela konservatorjev - restavratorjev
LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Pokrajinski muzej Maribor,
Muzejsko razstavišče, Trg svobode

12

OBJAVE V MEDIJIH:

KDAJ:
20.12.2007

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost


Dnevnik, 20.12.2007
Maribor, Oživljeni predmeti, Predstavitev
dela konservatorjev – restavratorjev
Pokrajinskega muzeja Maribor z naslovom
Pridih prosojnosti

Večer, 20.2.2007
Predavanje Oživljeni predmeti – Stekleni
predmeti in njihovo ohranjanje

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Zadnja letošnja predstavitev iz cikla
Oživljeni predmeti je bila tematsko vezana
na občasno razstavo Iz muzejskih depojev –
slike na steklo in modeli za lecet. Na njej je
konservatosko-restavratorska
svetovalka
Irena Porekar Kacafura predstavila različne
vrste steklenih mas, iz katerih so in še
izdelujejo
steklo,
postopke
izdelave
steklenih predmetov in njihovo ohranjanje.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:












najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.museums.si
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava na internetni strani
www.siol.si
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti
vabila muzejskim obiskovalcem
po redni pošti
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