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Statistika
ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV,
TRŽNO KOMUNICIRANJE

Prireditve
1.
2.
3.

Število razstav
Število muzejskih prireditev
Število ponovitev muzejskih prireditev

39
84
266
389

Skupaj (1+3):

Objave
1.
2.
3.
4.

Število
Število
Število
Število

objavljenih člankov v tiskanih medijih
gostovanj na radiu
gostovanj na TV
novinarskih konferenc

35
13
15
3

Skupaj (1+2+3+4):

66

Izdajateljska dejavnost
1.
2.
3.
4.

Katalog, monografija
Zloženka
Letak
CD

število
2
3
1
2

naklada
550
1.500
1.000
150

Skupaj (1+2+3+4):

8

3.200

Obiskovalci
1.
2.
3.
4.
5.

Stalne razstave (lokacija grad)
Depo pohištva (lokacija Kino Partizan)
Dislokacije (Hiša stare trte, stolnica, hotel Planja
Rogla, hotel Atrij Zreče, Poti obrti, domovi
upokojencev, FF-avla)
Občasne razstave (lokacija grad in kino Partizan)
Muzejske prireditve s ponovitvami

13
1
14

12.527
698
117.057

7
318

31.404
8.206

Skupaj (1+2+3+4+5):

353

169.892
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Razstave
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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ZAČETKI
stalna razstava
MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava
ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST
LEKARNIŠTVA
stalna razstava
PRVI DOTIK
stalna razstava
DEPO POHIŠTVA
dislocirana stalna razstava
SVET NA DLANI
stalna razstava
POTI OBRTI – PEČARSTVO HERIČKO
stalna razstava
DEPO SLIKARSTVA
stalna razstava
DEPO KIPARSTVA
stalna razstava
POSLANSTVO POKRAJINSKEGA MUZEJA
MARIBOR
stalna razstava
OGLEDNI DEPO STEKLA V GRAJSKI KAVARNI
stalna razstava
UNIFORME: DEPO
stalna razstava
OGLEDNI DEPO MODNIH OBLAČIL IN
DODATKOV
stalna razstava
PORTRET MEŠČANSTVA
stalna razstava
HIŠA STARE TRTE
dislocirana stalna razstava
ČUVAJNICA NA STOLPU
dislocirana stalna razstava
POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK
dislocirana stalna razstava
POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN
SVEČARSTVO KOLARIČ
dislocirana stalna razstava
POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI
dislocirana stalna razstava
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
občasne gostujoče razstave
SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA
Z OKOLICO
občasna razstava na gostovanju
ZAKLADI POHORJA – STEKLARSTVO
občasna razstava na gostovanju
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29
30
32
33
34
35
36
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FRANZ LISZT, MALA EVROPSKA TURNEJA
občasna medinstitucionalna razstava
DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE
občasna razstava
JASMINA VIDMAR: PODOBE KUHINJSKIH
SVETOV
občasna razstava
SANKT PETRBURG IN MARIBOR – POBRATENI
MESTI
občasna gostujoča razstava
MESEC MODE V MUZEJU: OBUTEV, POKRIVALA
IN TORBICE
občasna razstava
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV- STRIP
občasna razstava
VSAKOMUR JE DOLOČEN ČAS SMRTI
občasna gostujoča razstava
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ZAČETKI
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 20. 10. 2006 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR RAZSTAVE:
Drago Oman




KRATEK OPIS:

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.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 in 2018).

V sklopu Evropske prestolnice kulture
Maribor 2012 smo za potrebe stalne
razstave
posneli
predstavitveni
film
Vrhunci stalne razstave: Kdo sem? Od
kod prihajam? Kam grem?, ki se od leta
2012 dalje predvaja na razstavi Začetki. V
filmu je moč videti raznolikost muzejskih
zbirk in nekatere najzanimivejše muzejske
predmete, ki so zaznamovali zgodovino
Štajerske.
V letu 2015 so bila razstavna besedila v
slovenskem jeziku dopolnjena
še z
angleškim prevodom.
V letu 2019 je bila razstava preurejena
tako, da se je v razstavo umestil sprejemni
prostor (recepcija) za obiskovalce in
muzejska trgovina.
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 13. 3. 2009 dalje, dopolnitev leta 2014
in 2015

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



Mirjana Koren, Drago Oman, dr. Valentina
Bevc Varl, Tone Petek, mag. Tadej
Pungartnik, Sašo Radovanovič

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

Razstava niza posamezne strukture in
pojave iz obdobja od srednjega veka do
začetka 18. stoletja na prostoru mesta
Maribora in okolice, ki pričajo na eni strani
o posebnostih našega področja, po drugi
strani pa o njegovi vpetosti v tedanji
evropski prostor. Omenjene pojave in
strukture na razstavi ilustrirajo originalni
spomeniki,
manj
pa
reprodukcije.
Razstavljeno je večje število kamnitih
spomenikov, ki so bili iz lapidarija, torej
kolekcijskega
prikaza,
umeščeni
v
razstavno zgodbo. Imperativ pri snovanju
in postavljanju razstave je bilo vseskozi
zavedanje, da mora razstava zadovoljiti
široko paleto muzejskih obiskovalcev, zato
ob muzealijah srečamo tudi rekonstrukcijo
ambienta dimnice, gostilne, zvočne kulise,
simulacijo širjenja požara v Mariboru,
možnost, da se obiskovalci preoblečejo v
viteški oklep … Razstavna besedila so
omejena na optimalni obseg, vsa pa so v
slovenskem in angleškem jeziku, v tiskani
verziji pa ob omenjenih še v nemškem
jeziku. Razstava je postavljena v pritličju
grajske bastije (nekdanji mestni obrambni
stolp iz sredine 16. stoletja), kar je vredno
poudarka, saj prostor od umestitve muzeja
v grad od leta 1938 ni bil na ogled
obiskovalcem.
V okviru promocije stalne razstave je bila
posneta
dokumentarna
oddaja
Med
bliščem in bedo srednjega veka. Oddajo je
posnela televizija RTS.
V letu 2014 je bila razstava dopolnjena s
prikazom kolarske obrti.
V letu 2015 smo razstavo dopolnili z
unikatnimi maskami iz usnja akademskega
kiparja Miljenka Sekulića, ki jih je izdelal za
gledališko predstavo Oresteja leta 1993.
Maske smo leta 2014 pridobili v muzej na
dolgoročno izposojo s strani SNG. Na njih
smo
skupaj
z
avtorjem
opravili
konservatorske posege in jih razstavili v
grajski
orožarni.
Z
odločitvijo
o
sopostavitvi
avtentičnega
orožja
in
gledaliških kostumov v muzeju sledimo
programski usmeritvi, po kateri soočamo
staro
z
novim
ter
avtentično
z
interpretiranim.

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018).
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 3. 11. 2010 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Pokrajinski
muzej
Maribor
hrani
v
slovenskem prostoru edinstveno lekarniško
zbirko, ki je nastajala od petdesetih let 20.
stoletja. V sklopu postopnega odpiranja
nove stalne muzejske razstave je bila 3.
11. 2010 predana javnosti na ogled in v
uživanje nova postavitev lekarniškega
gradiva z naslovom Ars pharmaceutica Umetnost lekarništva.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018).

Novemu
delu
stalne
razstave
sta
namenjena dva od ostalih zbirk ločena
prostora, ki omogočata doživetje približka
historičnega prostora lekarne, katere
originalno pohištvo je iz začetka 20.
stoletja. Pokukati je moč tudi v lekarnarjev
laboratorij, kjer so zbrani pripomočki in
oprema, ki je bila v uporabi v različnih
štajerskih in koroških lekarnah od 17. do
srede 20. stoletja.
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PRVI DOTIK
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 15. 12. 2010 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS:
Na stalni razstavi Prvi dotik so
razstavljene arheološke najdbe iz vseh
prazgodovinskih in zgodovinskih obdobij
do zgodnjega srednjega veka, ko je bil naš
prostor
neprekinjeno
poseljen.
Razstavljene najdbe, spremna besedila in
slikovno gradivo predstavljajo podobo
vsakdanjika ljudstev, ki so živela na naši
tleh. V njih se zrcalijo njihova materialna in
duhovna kultura, socialne in ekonomske
razmere ter pokopni običaji. Razstavo
dopolnjujejo nazorne makete rekonstrukcij
bivališč iz posameznih arheoloških obdobij.
Iz starejše in srednje kamene dobe, iz
katere še niso odkriti sledovi človekovega
bivanja na našem območju, pritegne na
začetku razstave pozornost mamutov okel,
odkrit v Dvorjanah.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018).
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TV SLO-1, 20. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Maribor, 22. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV SLO-2, 23. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Capodistira, 24. 4. 2019,
Oddaja Slovenski magazin
TV SLO-1, 26. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Maribor, 28. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
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POHIŠTVO : DEPO
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan




KDAJ:
od 26. 6. 2012 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
Razstava Pohištvo – Od blizu je
postavljena
v
nekdanjo projekcijsko
dvorano Kina Partizan, kjer je nov
pohištveni depo
Pokrajinskega muzeja
Maribor. Zbirka pohištva se uvršča med
največje zbirke v državi in večinoma izvira
iz štajerskih, koroških in prekmurskih
gradov, dvorcev, meščanskih hiš in
kmečkih domov. V zakladnici pohištvene
zbirke muzeja je bila do konca Evropske
prestolnice kulture 2012 na ogled razstava
POHIŠTVO - OD BLIZU. Obiskovalci so si
lahko
ob
998
kosih
originalnega
historičnega pohištva, katerega najstarejši
kosi segajo v 16. stoletje ogledali tudi
projekcijo njihovih povečanih detajlov.
Ob depoju
postavitev
priznanega
Stojana, ki
odlikovalo
ministrstvo.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
698

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 in 2018).

je na ogled tudi stalna
mizarske delavnice Stojan,
celjskega mizarja Martina
ga je v začetku 20. stoletja
Cesarsko-kraljevo
trgovsko

Priloga k letnemu poročilu 2019
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SVET NA DLANI
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od marca 2013 dalje

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



dr. Valentina Bevc Varl
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:



Po zaključku razstave Svet na dlani v
Kinu Partizan je bila razstava delno
prenesena in postavljena kot stalna
razstava v gradu v komunikacijskih
prostorih med etažama bastije. Zbirka,
ki sicer zajema nekaj več kot 40.000
figuric je bila najverjetneje zasebna last
mariborskega
oficirja
Otta
pl.
Gariboldija. Figure izvirajo iz časa od
konca 17. do prve tretjine 20. stoletja in
sestavljajo največjo tovrstna zbirko na
območju Jugovzhodne Evrope, kar jo
postavlja ob bok najpomembnejšim
evropskim muzejem v Nemčiji, Avstriji,
Švici, Franciji in Veliki Britaniji, ki
hranijo kositrne figure. Razstavljene
miniaturne kositrne in svinčene figure
so
bile
priljubljena
igrača
med
premožnejšim meščanstvom.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO BISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018).
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POTI OBRTI - PEČARSTVO HERIČKO
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

LOKACIJA:
Mariborski grad - muzejsko razstavišče

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



od 10. 10. 2013 dalje



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam, fakultetam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem ob
otvoritvi razstave po stacionarni in
elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
razstave po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

mag. Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:
Razstava o pečarski delavnici Heričko, ki je
v Mariboru delovala do leta 1959. V
muzejskih
depojih
hranimo
mnogo
predmetov, ki jih je bilo najti v različnih
obdobjih
v
številnih
obrtniških
in
rokodelskih delavnicah po mestu, zdaj pa
predstavljajo izjemno kulturno bogastvo.
Pečarska obrt se je v Mariboru razmahnila
v drugi polovici 19. stoletja, ko so številni
obrtniki, med njimi tudi pečarski mojster
Pavel Heričko, v mestu našli mnogo
priložnosti za uspeh in delo. V minulih letih
so kustosi Pokrajinskega muzeja Maribor
pri njegovih potomcih opravili popis
predmetov na terenu, del predmetov (peči
in različne pečnice, skice, modeli za
izdelavo pečnic) pa sprejeli tudi v muzej,
kjer so na ogled na razstavi.

Priloga k letnemu poročilu 2019
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SLIKARSTVO : DEPO
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 3. 12. 2014 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Slikarsko zbirko sestavljajo jo dela iz časa
16. stoletja do sredine 20. stoletja. Glede
na čas nastanka je približno polovica del iz
19. stoletja, četrtina iz 18. stoletja, četrtina
pa iz 16., 17. in 20. stoletja. Večina del
izvira iz štajerskih cerkva, gradov, dvorcev
in meščanskih hiš. Glede na ikonografsko
temo je v zbirki približno ena tretjina del s
sakralno
tematiko,
ena
tretjina
je
portretov, preostala dela pa so krajine,
vedute, bitke, žanrski in mitološki prizori,
tihožitja in drugo.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2014, 2015, 2016, 2017
in 2018).

Glavnina sakralnih del je iz obdobja baroka
in rokokoja (17., 18. stoletje).
Med
portreti
so
posebej
zanimivi
celopostavni portreti plemiških parov iz 17.
stoletja in skupinski portret celovškega
plemiča A. Rainerja z osmimi sinovi iz prve
polovice 17. stoletja. Med značilne baročne
portrete sodijo še upodobitve članov
plemiške družine Attems. Po številu
prevladujejo portreti iz 19. stoletja, med
katerimi mnogi prikazujejo mariborske
meščane, župane in druge pomembne
osebnosti.
Posebno
mesto
pripada
mariborskemu slikarju in grafiku nemškega
rodu E. Lindu (1827–1904), avtorju več kot
tridesetih portretov mariborskih meščank
in meščanov.
Med krajinami po številu prevladujejo dela
iz 19. stoletja, po kakovosti pa dela iz 18.
stoletja. Med vedutami prevladujejo
upodobitve Maribora in okolice iz prve
polovice 20. stoletja. Med žanri in tihožitji
po kakovosti izstopajo dela evropskih
slikarjev iz 17. stoletja, ki so nekoč krasila
plemiška bivališča (Hrastovec, Slovenska
Bistrica…). Med zanimivejša dela neznanih
evropskih slikarjev sodi še delo Babilonski
stolp, parafraza na znamenito sliko P.
Bruegla st. iz leta 1563.
Ob razstavi je bila izdana zloženka.
Leta 2019 smo dela opremili z razstavnimi
legendami in podnapisi.

Priloga k letnemu poročilu 2019

14

KIPARSTVO : DEPO
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

od 8. 2. 2015 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor,




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

V kiparski zbirki so dela od 14. do 20.
stoletja. Glede na čas nastanka je več kot
polovica del iz obdobja baroka (17. in 18.
stoletje), četrtina iz 19. stoletja, preostali
del pa iz obdobja gotike in renesanse ter iz
20. stoletja. Večina del izvira iz štajerskih
cerkva in samostanov, saj predstavljajo
glavnino zbirke sakralna kiparska dela. Le
desetina je profanih kiparskih del. Glede na
material prevladujejo umetnine iz lesa,
petina del pa je izdelana iz kamna in drugih
materialov
(zlitine,
vosek,
steklo,
keramika…).

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Ob razstavi je izšla zloženka.



V letu 2018 je bil na razstavo umeščen
orgelski pozitiv iz sredine 18. stoletja,
kamor je bil po restavratorski posegih
prenesen iz loretske kapele mariborskega
gradu.



12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2015, 2016, 2017 in
2018).






TV SLO-1, 20. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Maribor, 22. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV SLO-2, 23. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Capodistira, 24. 4. 2019,
Oddaja Slovenski magazin
TV SLO-1, 26. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Maribor, 28. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin

Leta 2019 smo razstavljena dela opremili z
besedili
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POSLANSTVO POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad–veža v pritličju upravnega
stolpa

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


najava na facebook strani – deljenje
preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

od leta 2015 dalje

1.500

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2015,
2016, 2017 in 2018.

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:

Razstava
z
izbranimi
muzealijami
predstavlja posamezne muzejske zbirke
ter v izjavi seznanja s poslanstvom
Pokrajinskega muzeja Maribor:
»Naš muzej je javnosti odprta, neprofitna,
stalna ustanova v službi družbe in njenega
razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje,
izobraževanja in razvedrila pridobiva
materialne dokaze o ljudeh in njihovem
okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in
ohranja, raziskuje, razstavlja, publicira in
popularizira v javnosti.«
»V muzejskih zbirkah hranimo arheološko
in kulturnozgodovinsko premično dediščino
z območja 34-ih občin.«
»Za svoje obiskovalce, sosede, goste in
sodelavce si prizadevamo ostati prijazni,
navdušujoči, hitro odzivni in družbeno
odgovorni.«

Priloga k letnemu poročilu 2019
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OGLEDNI DEPO STEKLA V GRAJSKI KAVARNI
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 22. 12. 2016 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor,




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:



V oglednem depoju stekla v Grajski kavarni
so razstavljeni vzorčni kosi stekla iz
nekdanjega podjetja Steklarska nova
Rogaška Slatina d.o.o.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2016, 2017 in
2018).
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UNIFORME : DEPO
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – nadstropje bastije




KDAJ:
od 18.5. 2018 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor,



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Maja Hren Brvar/Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Zbirko uniform Pokrajinskega muzeja
Maribor sestavljajo vojaške in civilne
uniforme. V zbirki je bilo na dan 31.
decembra 2017 inventariziranih 3.471
predmetov. 0,43 % celotnega fonda
zajemajo predmeti, ki so v muzej prišli iz
Okrožnega
zbirnega
centra
(15
predmetov). Preostali del zbirke (99,57 %
ali 3.456 predmetov) je muzej pridobil z
nakupi, volili in darili.
V zbirki vojaških in civilnih uniform
hranimo oblačila (suknjiče, hlače, bluze,
plašče in drugo), ki predstavljajo 23 %
gradiva, obutev (2 %) in pokrivala (18 %)
ter številne druge pridatke (oznake,
značke, odlikovanja, opremo in drugo), ki
v zbirki predstavljajo največji delež gradiva
(57 %).

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi Prilogo k
letnemu poročilu 2018).







TV SLO-1, 20. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Maribor, 22. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV SKLO-2, 23. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Capodistira, 24. 4. 2019,
Oddaja Slovenski magazin
TV SLO-1, 26. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin
TV Maribor, 28. 4. 2019, Oddaja
Slovenski magazin

Najstarejši predmeti izvirajo iz začetka 19.
stoletja, najmlajši pa so sodobne uniforme
vojaških in civilnih uniformiranih služb.
Ob razstavi je bil izdana zloženka v nakladi
500 izvodov.
V letu 2019 smo gradivo opremili
razstavnimi legendami in besedili.

z
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OGLEDNI DEPO MODNIH OBLAČIL IN DODATKOV
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 23.5. 2019 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor,




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Maja Hren Brvar/Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Zbirka oblačilne kulture razen uniform,
liturgičnih oblačil in tekstila zajema tudi
5.699 modnih oblačil in dodatkov. Z
obstoječim študijskim depojem oblačilne
kulture in oglednim depojem modnih
oblačil
in
dodatkov
ostaja
muzej
edinstveno
središče
za
preučevanje
oblačilne kulture na Slovenskem.
Najstarejše gradivo v zbirki so grobne
najdbe iz 17. stoletja. Iz 18. stoletja so
ohranjeni moški suknjič in frak, telovniki,
damski životci, torbice, pokrivala, čevlji in
pahljače. Številnejše je gradivo iz 19.
stoletja, največ pa ga je iz 20. stoletja.
Zbirka se dopolnjuje tudi s sodobnimi
kreacijami.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7.457

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi otvoritev
razstave Ogledni depo modnih oblačil in
dodatkov).


Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu

Ob razstavi je bil izdana zloženka v nakladi
500 izvodov.

Priloga k letnemu poročilu 2019

19

PORTRET MEŠČANSTVA
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje palacija

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 3. 12. 2019 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina
Habjanič

Bevc

KRATEK OPIS:




Varl,

mag.

Oskar

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Razstava Portret meščanstva postavlja v
ospredje kulturno življenje v Mariboru v 19.
stoletju. Na eni strani izpostavlja živahno
družabno življenje, ki so ga v 19. stoletju
narekovala številna društva, po drugi strani
pa zrcali družbene spremembe, ki so vidne
v
urbanizmu,
glasbi,
narodnemu
prebujanju in razhajanju, skrbi za jezik in
za kulturno dediščino pokrajine.
Razstava poudarja spremembe, ki jih je
prineslo 19. stoletje: prehod od kočije k
vlaku; prehod od slikarskega portreta k
fotografiji; prehod od izvajane glasbe k
gramofonu; vzpostavitev zavesti o nemški
in slovenski nacionalni pripadnosti, ki se
zrcali v nemškem in slovenskem gledališču,
rabi nemškega in slovenskega jezika v
časnikih in šolah ter druženju ob
slovenskem jeziku v slovanski čitalnici.
Izpostavljena
sprememba
je
tudi
ustoličenje Antona Martina Slomška.
Razstava gradi na predstavitvi eksterierjev
in interierjev ter med javnim življenjem in
intimo družine. Tematske sklopi razstave
so: portret meščanstva (uvod); urbanizem,
arhitektura,
park;
šport;
slovensko
gledališče; nemško gledališče; družabno
življenje; glasba; likovna umetnost in
fotografija; narodni preporod; A. M.
Slomšek; muzejska društva.
Razstava na treh točkah omogoča
aktivnost obiskovalcev: dlan Franca Liszta,
fotografski atelje, šolsko klop. Razstavo
spremlja glasbena kulisa (Franz Liszt).

823

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi otvoritev
razstave Portret meščanstva).
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
Večer, 3. 12.. 2019, str. 11 (mbk):
Portret meščanstva
Radio Maribor, 3. 12. 2019, Ta
veseli dan kulture
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HIŠA STARE TRTE
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

Hiša stare trte, Vojašniška 8, Maribor Lent

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 2006 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Tone Petek

KRATEK OPIS:
Danes več kot 400 let stara žametovka je
edina rastlina, ki ima lasten muzej v Hiši
Stare trte. V Hiši Stare trte je hram vinske
tradicije in kulture Maribora, Štajerske in
Slovenije z vodenimi ogledi bogate vinske
dediščine in muzejskih eksponatov. Hiša
Stare trte prav tako nosi častni sedež
slovenskih
in
mednarodnih
združb,
zapriseženih čaščenju vina in vinske
kulture. Čez vso leto se v Hiši odvijajo
številne prireditve z vinsko in kulinarično
tematiko.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
56.488

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

Prireditve v čast Stari trti:
- Rez Stare trte - svečana prireditev s
podarjanjem cepičev trte izbranim mestom
- Martinovanje - največje enodnevno
martinovanje v Sloveniji
- Festival Stare trte; turistični kulinaričnovinsko-kulturni festival, ki se prične s
svečano trgatvijo Stare trte in se zaključi z
Martinovanjem v Mariboru, največjim
enodnevnim martinovanjem v Sloveniji.
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ČUVAJNICA NA STOLPU
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

Zvonik stolne cerkve Sv. Janeza Krstnika v
Mariboru

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

od 20. 4. 2012 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor
EPK 2012
Stolna župnija Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Mirjana Koren

3.028

KRATEK OPIS:

V okviru projekta Evropska prestolnica
kulture Maribor 2012 smo v sodelovanju s
Stolno župnijo Maribor odprli stalno
muzejsko razstavo Čuvajnica na stolpu.
Razstava je umeščena v cerkveni zvonik, ki
je bil kot stražni stolp v 14. stoletju
postavljen v samo geometrijsko središče
mesta tik ob župnijski cerkvi. Štiri etažni
stolp je bil postavljen za opazovanje
okolice in vodenje mestne obrambe.
Kasneje so vanj namestili zvonove. Zaradi
pretečih požarov je bilo vse od konca 18.
stoletja v zvoniku urejeno majhno
stanovanje, ki je bilo namenjeno bivanju
mestnega čuvaja. Zadnja čuvajka v stolpu
Antonija Weiss je to službo opravljala do
ukinitve leta 1933.

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.


Večer, 30. 4. 2019, str. 9, (barb):
Zvonik znova odpira vrata.

Z razstavo se Pokrajinski muzej Maribor
približuje sodobnim konceptom muzeja, ki
se v 21. stoletju iz konservatorske
paradigme preveša v iskanje edinstvenih
zgodb. Njihovo umeščanje v neskončni tok
zgodovine
ponuja
tavajočemu
posamezniku, da se lahko skozi njih
identificira.
Proces
identifikacije
mu
omogočajo tudi muzejski predmeti, ki so
izbrani za razstavo.
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POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

Pasarstvo Tratrnik, Orožnova ul.3, Maribor

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
od 10. 10. 2013 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci




ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
423

Na Orožnovi ulici 3 v Mariboru deluje
tradicionalna obrtniška delavnica Pasarstvo
Tratnik.
V
sodelovanju
z
Dragom
Tratnikom, mojstrom pasarstva, smo
odprli vrata njegove delavnice tudi za
obiskovalce in skupine, ki se v lastni režiji
ali pa s strokovnim vodenjem na kraju
samem, seznanijo z že skoraj pozabljeno
umetnostjo pasarjev. Ti so sprva izdelovali
kovinske pasove in zaponke, nato pa
predvsem liturgične predmete in predmete
iz manj plemenitih kovin. V pasarski
delavnici Tratnik je na ogled več kot
stoletje stara oprema in izdelki, Drago
Tratnik pa prikazuje tudi delovni proces.
O razstavi je bila izdana zgoščenka.

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.
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POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN SVEČARSTVO
KOLARIČ
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

Lectarstvo, medičarstvo in
Kolarič, Glavni trg 5, Maribor

svečarstvo

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

od 9. 12. 2014 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci



ORGANIZATOR:





Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

dr. Valentina Bevc Varl

494

KRATEK OPIS:

Medičarsko-svečarska oz. lectarska obrt
zajema izdelavo medice, sveč in lecta. Sodi
med najstarejše obrti na Štajerskem in je
izrazito mestna obrt. Štajerski lectarji so
bili v srednjem vek povezani v ceh s
sedežem na Dunaju, po letu 1597 pa v
lectarski ceh v Gradcu.

OBJAVE V MEDIJIH:
Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2014,
2015, 2016, 2017 in 2018.

V svoji delavnici Beno Kolarič s svojo ženo
Miro prideluje brezalkoholno medico, lect,
medenjake in sveče, vse po starem
receptu. Družinska lectarska delavnica
Kolarič je ena redkih v Sloveniji, ki še
ohranja staro obrt. Razstavljeno je
delovno
orodje,
pribor,
posoda,
fotografije…
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POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:
Zlatarstvo
Maribor

Kačinari,

Vetrinjska

ul.

17,

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

od 19. 3. 2015 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor





AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

dr. Valentina Bevc Varl

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

Razstava Zlatarstvo Kačinari predstavlja
zlatarsko in srebrarsko obrt in njeno
zgodovino, obrtniško družino Kačinari in
tehnologijo
izdelave
zlatarskih
in
srebrarskih izdelkov za profano rabo.
Razstavljeno je delovno orodje obrtnika in
zlatarski ter srebrarski izdelki.

149

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2015,
2016, 2017 in 2018.

Projekt Poti obrti ohranja materialno in živo
dediščino različnih mestnih obrti ter širi
vedenje o njih. Razstavo spremljajo
pedagoški in andragoški programi –
vodstva po delavnici Kačinari s prikazi
postopkov izdelave produktov delavnice,
prilagojeni različnim starostnim skupinam.
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
projekt z občasnimi razstavami na gostovanju

LOKACIJA:

DOLGO VROČE POLETJE
Avtor: Nives Cvikl
DSO TEZNO:
14. 6. – 4. 10. 2019
Število obiskovalcev: 220

Dom starejših občanov (DSO) Tezno
Sončni dom Pobrežje

KDAJ:
2019

PARFUMI IN DIŠAVE

Avtor: Vesna Koprivnik, Irena Porekar
Kacafura
DSO TEZNO:
4. 10. – 6. 12. 2019
Število obiskovalcev: 220
SONČNI DOM POBREŽJE:
6. 12. – 31. 12. 2019
Število obiskovalcev: 159

CILJNA SKUPINA:

uporabniki domov za starejše občane

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

DENARNICE, MOŠNJIČKI,
NOTESA

Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS:

V letu 2015 smo začeli izvajati nov projekt
Starost zasluži našo pozornost, namenjen
starostnikom v domovih za starejše
občane,
ki
si
muzejskih
zbirk
in
spremljevalnih prireditev v muzeju ne
morejo
ogledati.
Osnovo
projekta
predstavljajo
predavanja
in
manjše
občasne razstave, ki se selijo po domovih
starejših občanov. V okviru programa
predstavljamo muzej in grad, posamezne
zbirke in gradivo ter način dela kustosov in
konservatorjev-restavratorjev. V letu 2019
smo postavili naslednje razstave:

Avtor: Vesna Koprivnik, Irena Porekar
Kacafura
DSO TEZNO:
6. 12. – 31. 12. 2019
Število obiskovalcev: 220
SONČNI DOM POBREŽJE:
4. 10. – 16. 12. 2019
Število obiskovalcev: 159

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




spletne strani domov za starejše
občane;
www.dompodgorco.si
www.dso-tezno.si
www.soncnidom.si
www.museum-mb.si

RAZSTAVE:
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

PASOVI ZANJ IN ZANJOAvtor: Nives Cvikl
DSO TEZNO:
10. 12. 2018 – 15. 1. 2019
Število obiskovalcev: 220

V NOČI TEMNI MEHKO
PRIŽGIMO-SVETILA

1.956

LUČ

Avtor: Vesna Koprivnik, Irena Porekar
Kacafura
DSO TEZNO:
15. 2. – 12. 4. 2019
Število obiskovalcev: 220

DERE SEN JA MALI BIJA-LESENE
IGRAČKE IZ ETNOLOŠKE ZBIRKE
Avtor: Nives Cvikl
SONČNI DOM POBREŽJE:
12. 4. – 14. 6. 2019
Število obiskovalcev: 159

MERILNIKI ČASA

Avtor: Nives Cvikl, dr. Valentina Bevc Varl
DSO TEZNO:
12. 4. – 14. 6. 2019
Število obiskovalcev: 220
SONČNI DOM POBREŽJE:
14. 6. – 4. 10. 2019
Število obiskovalcev: 159
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SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA Z OKOLICO
občasna razstava na gostovanju

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Hotel Atrij, Zreče




KDAJ:

od leta 2008 dalje, na lokaciji Hotel Atrij v
Zrečah od 4. 2. 2016 dalje

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Vesna Koprivnik

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

Občasno razstavo »Sledi davne preteklosti
- Brinjeva gora z okolico« smo na pobudo
Občine Zreče maja leta 2008 odprli v
hotelu Planja na Rogli. Predstavili smo
kratek
pregled
sistematičnega
arheološkega raziskovanja, ki ga je v letih
1953-1963 na Brinjevi gori in bližnjih
najdiščih opravil muzejski arheolog Stanko
Pahič. S svojimi odkritji je dokazal skoraj
kontinuirano poselitev zreškega kraja v
času od bakrene dobe do zgodnjega
srednjega veka. S kronološko postavitvijo
138-ih predmetov in 9-ih dokumentarnih
panojev smo dopolnili turistično ponudbo
kraja in doprinesli k seznanitvi lokalnega
prebivalstva z najstarejšo preteklostjo Zreč
in okolice. Ob razstavi je izšel ponatis
muzejskega lista 28.

26.388

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

Leta 2016 smo razstavo preselili iz
hotela Planja na Rogli v hotel Atrij v
Zrečah. Ob ponovni postavitvi razstave v
Zrečah, je bila izdana zloženka.
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ZAKLADI POHORJA – STEKLARSTVO
občasna razstava na gostovanju

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Hotel Planja, Rogla




KDAJ:
od 4. 2. 2016 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V hotelu Planja na
Rogli smo postavili novo razstavo s
steklenimi izdelki iz pohorskih steklarn. Ob
razstavi je izšla tudi zloženka.
Steklarstvo na Pohorju je svoj razcvet
doživelo v prvi polovici in sredi 19. stoletja.
V pohorskih steklarnah je poleg domačih
steklarjev in steklo brusilcev delalo tudi
mnogo nemških in čeških. Mnogi so se pri
iskanju zaslužka selili od steklarne do
steklarne, nekateri pa so se na Pohorju
ustalili in si ustvarili družine. V drugi
polovici 19. stoletja je steklarstvo začelo
postopno propadati. K temu so pripomogle
predvsem visoke cene lesa in cenovno
ugodno češko steklo. Zadnja pohorska
steklarna, steklarna v Josipdolu, je
propadla leta 1909.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
28.131

OBJAVE V MEDIJIH:

Glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2016,
2017 in 2018.
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FRANZ LISZT, MALA EVROPSKA TURNEJA
občasna medinstitucionalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - palacij




KDAJ:
od 16. 6. 2016 dalje do 30. 6. 2019



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s
Spominskim muzejem in raziskovalnim
centrom Franza Liszta iz Budimpešte in
Deželnim
muzejem
Burgenlad
iz
Eisenstadta.

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
6.845

Mirjana Koren
dr. Valentina Bevc Varl
mag. Oskar Habjanič

OBJAVE V MEDIJIH:

KRATEK OPIS:

Razstava je obeležila 170 letnico koncerta
Franza
Liszta
v
viteški
dvorani
mariborskega gradu. Razstavo eksponatov
iz Lisztovega obdobja smo pripravili v
sodelovanju s Spominskim muzejem in
raziskovalnim centrom Franza Liszta iz
Budimpešte
in
Deželnim
muzejem
Burgenlad iz Eisenstadta.

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(lej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2016,
2017 in 2018).



TV SLO-1, 11. 5. 2019, Oddaja
Alpe-Donava-Jadran
HRT, 8. 6. 2019, Oddaja AlpeDunav-Jadran

Franz Liszt velja za največjega pianista
svojega časa. Rodil se je leta 1811 v
Raidingu na Gradiščanskem, se glasbeno
izobrazil pri Carlu Chernyju in Antoniu
Salieriju ter si kot enajstletni deček s
koncertom na Dunaju odprl pot na
glasbene odre takratne Evrope. Živel je v
obdobju romantike, narodnega prebujanja
in vzpona meščanstva, v času, ko se je
intima baročnega salona umikala javnemu
življenju gledališča, v času, ko je
meščansko uglajenost, razsodnost in
rahločutnost razvnemal talent mladega
virtuoza.
Liszt je na Štajersko prišel z Dunaja leta
1846, in to na povabilo Eduarda Lannoyja.
Prvi koncert je imel v Gradcu 14. junija,
dva dni kasneje pa je ob 19. uri igral v
viteški dvorani mariborskega gradu. Po
poročanju krajevnega zgodovinarja in
publicista Rudolfa Gustava Puffa so na
koncert »božanstvenega giganta med
pianisti» prišli iz vseh delov Spodnje
Štajerske in tudi s Hrvaške. Koncertna pot
ga je nato spet vodila v Gradec in od tam
nazaj na Dunaj. Na Štajersko se je vrnil 25.
julija, ko je igral na tradicionalnem Aninem
plesu v Rogaški Slatini. Pot je nadaljeval v
Zagreb in od tam preko Madžarske znova
na Dunaj, septembra istega leta pa je
odrinil proti Konstantinoplu in tja prispel
leta 1847.
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DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE
občasna razstava

LOKACIJA:

Kino Partizan, Mariborski grad – prostori
stalne razstave in Grajske kavarne

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

Od 9. 6. 2016 dalje



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
698

KRATEK OPIS:

Razstava predstavlja zaključek raziskave o
podpohorskih
lesarskih
obratih.
Razstavljeni
so
kuhinjsko
pohištvo,
pripomočki, posodje in tekstil iz zbirk
Pokrajinskega muzeja Maribor, posamezne
eksponate pa so posodili Tolminski muzej,
Matej Masič, Muzej narodne osvoboditve
Maribor, Spielzeugmuseum (Lydia Bayer)
Nürnberg
(Nemčija),
Universität
für
angewandte Kunst, Wien (Avstrija) in
Alimentarium, Vevey (Švica). Razstavljeno
gradivo izvira iz 17. do 20. stoletja.
Razstavo dopolnjuje predstavitev izbranih
živil,
pripovedi
pričevalcev
Ivana
Gabrovca, Darje Gostenčnik, Irene Kajnč,
Ivanke Koprivnik. Štefke Kučan, Uroša
Mencingerja in dr. Svetlane Slapšak pa
posamezni vsebinski sklop zaokrožijo s
svojo osebno zgodbo.

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2017
in 2018).

Osrednji del razstave je postavljen v Kinu
Partizan, manjše enote pa so na ogled v
Grajski kavarni ter stalnih razstavah
Začetki ter Med bliščem in bedo srednjega
veka.
O razstavi, ki jo je oblikoval Center za
raziskave dizajna, je izšla 43. številka
Muzejskih listov v nakladi 500 izvodov.
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KRUHA IN IGER – BREAD AND CIRCUSES
občasna medinstitucionalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – grajska klet v palaciju

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
Od 16. 6. 2017 – 8. 12. 2019



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej
muzej Ptuj-Ormož

Maribor,

Pokrajinski




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mojca Vomer Gojkovič, Ivan Žižek

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

Vsebinsko se razstava povezuje z razstavo
Debata o kuhinji – Kitchen debate.
Razstavljeno
je
rimsko
shrambno,
kuhinjsko
in
namizno
posodje
ter
pripomočki za pripravo jedi. Nakazani so
posamezni ambienti – triklinij, kuhinja,
shramba. Razstavna besedila seznanjajo
tudi
s
prehranjevalnimi
navadami
Rimljanov, izpostavljeno živilo pa je med.
Razstavo dopolnjuje video, v katerem dr.
Svetlana Slapšak pripoveduje o kuhinji,
načinu priprave hrane in prehranjevalnih
navadah pri starih Rimljanih.

12.269

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(gej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2017 in
2018).

Razstavljeno gradivo je iz Pokrajinskega
muzeja Ptuj-Ormož.
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JASMINA VIDMAR: PODOBE KUHINJSKIH SVETOV
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
Od 19. 12. 2018 dalje – 31. 12. 2019

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Jasmina Vidmar

KRATEK OPIS:
Razstavljena dela avtorice Jasmine Vidmar
so nastala kot fotografski odziv k razstavi
DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE.
Razstavljene
fotografije
prikazujejo
podobe
kuhinjskih
interierjev,
med
katerimi so javne in zasebne kuhinje,
kuhinje različnih socialnih skupin, sodobne
kuhinje in tiste, v katerih se več ne kuha.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.527

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi Prilogo k letnemu poročilu 2018).
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SANKT PETERBURG IN MARIBOR – POBRATENI MESTI
gostujoča občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



1. 3. – 18. 3. 2019

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor in Zavod Ruski
dom Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Igor Romanov, Zavod Ruski dom, Maribor

KRATEK OPIS:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
293

Razstavljene 62 slik prikazuje Maribor, kot
ga vidijo učenci Likovnega studia Dvorca
ustvarjalnosti mladih Sankt Peterburga.
Dela so nastala pod mentorstvom E.
Matjuhine, E. Nikitine, N. Meščankine, O.
Mamontove, M. Čarušine in V. Grosu.

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi otvoritev razstave Sankt
Peterburg in Maribor – Pobrateni mest).

V središču Sankt Peterburga, kjer se
Nevsky prospekt sreča z reko Fontanko, se
nahaja
veličasten
spomenik
ruske
arhitekture 18./19. stoletja, Aničkov
dvorec.
Nekdanja carska rezidenca danes pripada
otrokom. Od 12. februarja 1937 dalje se
tukaj nahaja glavna otroška palača mesta
–
Sanktpeterburški
dvorec
ustvarjalnosti
mladih (do leta 1990
Leningrajski pionirski dvorec).Vrata dvorca
so
vedno
odprta
za
svet
mladih
Peterburžanov: tukaj domujejo umetnost,
znanost, tehnologija, šport, družabne
dejavnosti in še veliko več. V njem se skozi
celo leto odvijajo razni festivali in
tekmovanja,
predstave,
predmetne
olimpijade in znanstvene konference.
Umetniški studio Sanktpeterburškega DUM
je eden najstarejših kolektivov ustanove.
Njegovi začetki sovpadajo z odprtjem
dvorca leta 1937. V studiu razvija svoje
ustvarjalne sposobnosti in pridobiva prve
strokovne spretnosti v različnih panogah
ustvarjalnosti več kot 400 otrok v starosti
od 6 do 16 let.
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MESEC MODE V MUZEJUObutev, pokrivala in torbice
občasna razstava

LOKACIJA:
Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:
16. 5. 2019 – 31. 5. 2019



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Maja Hren Brvar



KRATEK OPIS:
V sklopu projekta Mesec mode v muzeju je
bila v nadstropju bastije na ogled občasna
razstava Obutev, pokrivala in torbice.
Razstavljeni so bili izdelki , ki so jih
oblikovali Mario Herzog, Ana Lazovski,
Polona Poklukar, Jasmina Granduč in Teja
Jeglich.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
578
OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi otvoritev razstave Mesec mode v
muzeju – Obutev, pokrivala in torbice).
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Strip
občasna razstava

LOKACIJA:
Mariborski grad – pritličje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:
21. 5. 2019 – 8. 9. 2019



CILJNA SKUPINA:
učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor







AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman



KRATEK OPIS:
Z muzejskim pedagoškim projektom Strip
se
pridružujemo
razstavi
Doba
meščanstva, ki smo jo v Pokrajinskem
muzeju Maribor odprli leta 2019.
Z razvojem časnikarstva sta se že v 19.
stoletju pojavila in hitro postala popularna
strip in karikatura. V stripih so z risbo in
kratkim besedilom avtorji pripovedovali
zgodbe, velikokrat družbeno kritične,
aktualne in duhovite. Strip je postal v 20.
stoletju
priljubljena
literarna
oblika,
namenjena otrokom, po njih pa so radi
segali tudi odrasli.
Učence smo povabili, da v obliki stripa
upodobijo svojo zgodbo.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4.559
OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi otvoritev razstave Velike
stvaritve malih mojstrov - Strip).

Povabilu se je odzvalo 154 učencev iz 14
osnovnih šol. Pod vodstvom 19 mentorjev
so ustvarili 139 stripov. Sodelujoči učenci
so bili z naslednjih osnovnih šol:
OŠ Antona Ingoliča Polskava
OŠ Breg
OŠ Cirkovce
OŠ Cirkulane-Zavrč
OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri
Mariboru
OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor
OŠ Jakobski Dol
OŠ Kungota
OŠ Leona Štuklja Maribor
OŠ Mladika Ptuj
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
OŠ Rače
OŠ Starše
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VSAKOMUR JE DOLOČEN ČAS SMRTI
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
11. 9. 2019 – 22. 9. 2019



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Miha Kacafura

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:
Na 14 razstavljenih fotografijah avtor
preigrava vprašanja trajnosti, umrljivosti
oziroma človeškega odnosa do sebe in
okolja
ter
zavedanja
življenjske
kratkotrajnosti.
S fotografskim pristopom posnema likovno
umetnostno temo vanitas.

455

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi otvoritev razstave Vsakomur je
določen čas smrti).
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UČNE URE, VODSTVA
pedagoški program in vodeni ogledi po razstavah
MUZEJNICE
interaktivne pedagoške delavnice
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
Dom starejših občanov Tezno
predavanja
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
Dom pod gorco
predavanja
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
Sončni dom Pobrežje
predavanja
MUZEJSKA ŠTUDIJSKA SKUPINA
andragoške delavnice
VITRINA AKTUALNO
Ob 120. obletnici rojtva Franja Baša
andragoški program
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
VITRINA AKTUALNO
Ob 120. obletnici Narodnega doma
andragoški program
SANKT PETERBURG IN MARIBOR - POBRATENI
MESTI
otvoritev razstave
NOVINARSKA KONFERENCA
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
VITRINA AKTUALNO
Ob 80. obletnici smrti Franca Kovačiča
andragoški program
DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE
javno vodstvo po občasni razstavi
STARI APARATI ZA PRIHODNOST
zbiralna akcija ob svetovnem dnevu voda
MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI
MEŠČANSTVA
Zrcalo malomeščanstvu
tradicionalna andragoška prireditev
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Valentin Novak, Teodor Cotič
koncert
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Igor Sabadin, Jan Čugalj
koncert
VITRINA AKTUALNO
Ob 150. obletnici uvedbe plinske razsvetljave v
Mariboru
andragoški program
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Tjaša Pauko, Ion Delić
koncert
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Jan Rantaša, Filip kokol, Žan Pečenik
koncert
DEBATA V KUHINJI
Debata o jajcu
Andragoški program
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Kitarski in harmonikarski orkester
koncert
LUBOMYR MELNYK
koncert
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Aleš Mlinarič, Lea Pinter, Lea Ema Jakopin
koncert
DR. MIRJANA KOREN: KULTURNA DEDIŠČINA
MIZARSKIH DELAVNIC
predstavitev knjige
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Podružnična šola Tabor
koncert
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Ina Krajnc, Ajda Pušaver
koncert
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Tadej Kopinč, Rok Črešnar
koncert
NOVINARSKA KONFERENCA
MESEC MODE V MUZEJU
otvoritev projekta
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Katarina Barbara Krnjak, Blaž Stajnko
koncert
VITRINA AKTUALNO
Ob 160. obletnici smrti nadvojvode Janeza
andragoški program
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
MESEC MODE V MUZEJU
Obutev pokrivala in trobice
otvoritev razstave
VELIKE STAVRITVE MALIH MOJSTROV- Strip
otvoritev razstave
MESE MODE V MUZEJU
Moda- kulturni in komunikacijski pojav
pogovor
OGLEDNI DEPO MODNIH OBLAČIL IN DODATKOV
otvoritev stalen razstave
MESEC MODE V MUZEJU
Moda in mladi
modna revija
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VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Petra Kozar Bežan, Biserka Petković
koncert
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Grofje Khisli in glasba
predavanje
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Izidor Ostan
koncert
DEBATA V KUHINJI
Debata o nožu
andragoški program
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Hanako Ogasawara
koncert
GUGALNIK IDEJ
Labirint
plesni performance
DR. MIRJANA KOREN: KULTURNA DEDIŠČINA
MIZARSKIH DELAVNIC
predstavitev knjige
FESTIVAL LENT – ŠPORTNI LENT
Šahovska simultanka
VITRINA AKTUALNO
Ob 160. obletnici prenosa sedeža lavantinske
škofije v Maribor
andragoški program
VITRINA AKTUALNO
Ob 100. obletnici Glasbene matice v Mariboru
andragoški program
VSAKOMUR JE DOLOČEN ČAS SMRTI
otvoritev občasne razstave
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
FESTIVAL MARIBOR: Magija dvojice
koncert
MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI
MEŠČANSTVA
Meščanska psiha
tradicionalna andragoška prireditev
MUZEJSKI VEČERI
Tone Partljič: Mariborčani in gledališče
tradicionalna andragoška prireditev
MUZEJSKI VEČERI
Dr. Vlasta Stavbar: Mariborčani in društveno
življenje
tradicionalna andragoška prireditev
MUZEJSKI VEČERI
Dr. Ana Lavrič: A. M. Slomšek v likovni umetnosti
Maribor
tradicionalna andragoška prireditev
MUZEJSKI VEČERI
Darka Zvonar: Maribor in časnikarstvo
tradicionalna andragoška prireditev
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DEBATA V KUHINJI
Debata o ustih
andragoški program
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
MALI SIMPOZIJ 2019
Promet in prevozna sredstva
pedagoški program
MUSEOEUROPE 2019
Tekstil, oblačilna kultura in moda
mednarodni znanstveni simpozij
MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI
MEŠČANSTVA
Meščanstvo in ženske
tradicionalna andragoška prireditev
DEBATA V KUHINJI
Debata o receptih
andragoški program
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
NOVINARSKA KONFERENCA
PRAZNIČNA GRAJSKA TRGOVINA
otvoritev
MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI
MEŠČANSTVA
Glasba v meščanskem domu
tradicionalna andragoška prireditev
NOVINARSKA KONFERENCA
PORTRET MEŠČANSTVA
otvoritev stalne razstave
DEBATA V KUHINJI
Debata o juhi
andragoški program
SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica
MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI
MEŠČANSTVA
Kaj berejo meščani?
tradicionalna andragoška prireditev
VARIACIJE – HOMMMAGE FRANZU LISZTU
Opoldanski samospevi - Mittagslieder
koncert
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UČNE URE, VODSTVA
pedagoški program in vodeni ogledi po razstavah

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad





KDAJ:
čez celo leto

CILJNA SKUPINA:
osnovnošolci, srednješolci,
učitelji, mentorji

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.museum-mb.si
www.pedagoskiprogrami.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
3.770

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:

Skozi vse leto smo za osnovne in srednje
šole, študente in odrasle izvajali strokovna
vodstva (skupno 151 vodstev). Vodstva
osnovnošolcev in dijakov so imela po
načinu izvedbe značaj muzejske učnih ur,
na katerih smo jim s pomočjo muzealij
predstavili preteklost območja mesta in
regije v različnih prazgodovinskih in
zgodovinskih obdobjih. Pri tem smo
upoštevali učne načrte posameznih nivojev,
kar je predstavljajo nadgradnjo šolskega
učnega programa.
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MUZEJNICE
interaktivne pedagoško-andragoške delavnice

LOKACIJA:

Mariborski grad – razstavni prostori

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



čez celo leto

CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci
osnovnošolci



objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano mariborskim vrtcem
po stacionarni in elektronski pošti
www.pedagoskiprogram.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
39 izvedenih muzejnic
786 obiskovalcev

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Maja Hren Brvar, Drago Oman, Peter
Pravdič

KRATEK OPIS:

V letu 2019 smo izvedli štiri različne
muzejnici (program, namenjen najmlajšim
obiskovalcem - predšolskim otrokom in
učencem 1. triade)_
-Glasbeno doživetje
-Bonton pri mizi
-Mali kuharji
-Čevljarček.
Po vodenih ogledih stalnih razstav in
občasnih razstav Franz Liszt – Mala
evropska turneja ali Debata o kuhinji –
Kitchen debate, na katerih so spoznavali
glasbila
iz muzejske zbirke, pravila
nastopanja in obnašanja na glasbenih
nastopih ter obnašanja za mizo in kuhanja
nekoč, so tudi sami izvedli nastop v viteški
dvorani, kuhali čežano. Navezujoč se na
stalno razstavo pa so na muzejnici
Čevljarček
podoživeli
legendo
o
pogumnem čevljarčku, ki je preprečil
turški vpad v mesto.
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
Dom starejših občanov (DSO) Tezno
predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KDAJ:



DSO Tezno, Maribor



18. 1. – 6. 12. 2019

CILJNA SKUPINA:

uporabniki doma za starejše občane

spletna stran DSO Tezno – www.dsotezno.si
spletna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor – www.museum-mb.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
124

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS:

V letu 2019 smo izvajali projekt Starost
zasluži
našo
pozornost,
namenjen
starostnikom v domovih za starejše
občane. V DSO Tezno smo izvedli pet
predavanj.
18. 1. 2019
Maja Hren Brvar:
Pokrivala skozi čas
Št. obiskovalcev: 25
29. 3. 2019
Mag. Oskar Habjanič:
Znani obrazi Maribora
Št. obiskovalcev: 27
12. 6. 2019
Vesna Koprivnik:
Znamenite osebnosti antičnega sveta,
1. del
Št. obiskovalcev: 24
17. 9 .2019
Dr. Valenitna Bevc Varl:
Dvorec Betnava in mariborski grad
Št. obiskovalcev: 15
6. 12. 2019
Irena Porekar Kacafura:
Gospodinjski aparati
Št. obiskovalcev: 33
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
Dom pod gorco
predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Dom pod gorco



KDAJ:

spletna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor – www.museum-mb.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

14. 1. – 20. 11. 2019

118

CILJNA SKUPINA:

uporabniki doma za starejše občane

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS:

V letu 2019 smo izvajali projekt Starost
zasluži
našo
pozornost,
namenjen
starostnikom v domovih za starejše
občane. V Domu pod gorco smo izvedli pet
predavanj.
14. 1. 2019
Maja Hren Brvar:
Pokrivala skozi čas
Št. obiskovalcev: 20
25. 3. 2019
Mag. Oskar Habjanič:
Znani obrazi Maribora
Št. obiskovalcev: 23
13. 6. 2019
Vesna Koprivnik:
Znamenite osebnosti antičnega sveta
Št. obiskovalcev: 16
18. 9. 2019
Dr. Valentina Bevc Varl:
Dvorec Betnava in mariborski grad
Št. obiskovalcev: 28
20. 11. 2019
Irena Porekar Kacafura:
Gospodinjski aparati
Št. obiskovalcev: 31
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST
Sončni dom Pobrežje
predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Sončni dom Pobrežje



KDAJ:

spletna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor – www.museum-mb.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

16. 1. – 13. 12. 2019

181

CILJNA SKUPINA:

uporabniki doma za starejše občane

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS:

V letu 2019 smo izvajali projekt Starost
zasluži
našo
pozornost,
namenjen
starostnikom v domovih za starejše
občane. V Sončnem domu Pobrežje smo
izvedli pet predavanj.
16. 1. 2019
Maja Hren Brvar:
Pokrivala skozi čas
Št. obiskovalcev: 36
3. 4. 2019
Mag. Oskar Habjanič:
Znani obrazi Maribora
Št. obiskovalcev: 38
20. 5. 2019
Vesna Koprivnik:
Znamenite osebnosti antičnega sveta,
1. del
Št. obiskovalcev: 35
19. 9. 2019
Dr. Valentina Bevc Varl:
Dvorec Betnava in mariborski grad
Št. obiskovalcev: 35
13. 12. 2019
Irena Porekar Kacafura
Gospodinjski aparati
Št. obiskovalcev: 37
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MUZEJSKA ŠTUDIJSKA SKUPINA
andragoški program

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad



KDAJ:




14. 1. - 27. 5. 2019

CILJNA SKUPINA:
Slušatelji
Muzejske
študijske
skupina Mariborske knjižnice

objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo - www.museummb.si
vabilo poslano po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje objav
preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
58

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:

Udeleženci
Muzejske
študijska
skupina Mariborske knjižnice so
spoznavali
predmete
premične
kulturne dediščine in se posvečali
metodam njihovega ohranjanja:
konserviranju,
deponiranju
in
razstavljanju.
Izvedenih je bilo 9 srečanj in sicer:
-14.1.2019: Predavanje Ohranjanje
tekstilnih predmetov in fotografij in
ogled depojev zbirke oblačilne
kulture;
-18.1.2019: Delavnica- urejanje
predmetov
iz
zbirke
društva
Schlarafia;
-11.2.2019: Predavanje Zgodovinski
razvoj obutve
in
pokrival
in
delavnica sestavljanja lutk za razstavo;
-25.2.2019: Predavanje Darila in
delavnica o darilih, ki so si jih nekoč
podarjali zaljubljeni;
-11.3.2019:
Delavnica
urejanja
modnih grafik;
-25.3.2019: Predavanje Zgodovina
mariborskehga gradu in ogled
Loretske
kapele
mariborskega
gradu;
-8.4.2019:
Predavanje
Znani
Mariborčani in ogled občasnih in
stalne razstave v Muzeju NO
Maribor;
-6.5.2019:
Predavanje
Veliki
dosežki
rimske
arhitekture
in
seznaitev z razstavami in zgodovino
mariborske sinagoge;
-27.5.2019: Predavanje znamenite
osebnosti antičnega sveta ter ogled
razstav Depo modnih oblačilin
dodatkov ter Obutev, torbice in
pokrivala.
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VITRINA AKTUALNO
Ob 120. obletnici rojstva Franja Baša
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



21. 1. – 24. 2. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
S prvo vitrino smo obeležili 120. obletnico
rojstva Franja Baša.
Franjo Baš se je rodil 1899 v Kamenčah.
Študiral je zgodovino in geografijo na
Dunaju in v Ljubljani. Leta 1932 je postal
banovinski arhivar v Mariboru. Leta 1945
je postal prvi ravnatelj Pokrajinskega
muzeja Maribor, ki ga je v resnici vodil že
pred in med vojno. Od 1945 do 1947 je
sodeloval v Komisiji za ugotavljanje vojnih
zločinov, od 1945 do 1949 pa v
Restitucijski komisiji FLRJ. Leta 1950 je bil
premeščen na Ministrstvo za znanost in
kulturo in je Maribor zapustil. V kratkem
povojnem
mariborskem
obdobju
je
nadaljeval
s
terenskimi
raziskavami
predvsem kmečkih hiš in gospodarskih
poslopij. Leta 1948 je oblikoval terenske
ekipe, ki so dokumentirale značilne
primere kmečkih arhitektur in njihov
inventar. Tak način terenskega dela je bil
tedaj novost v Sloveniji.
Razstavili smo:
- fotografijo Odbora Zgodovinskega in
Muzejskega društva v Mariboru leta 1928
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
23. 2. 2019, ob 10.00



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo in
ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9

KRATEK OPIS:
V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva. Na prvi delavnici
so udeleženci spoznavali kvašeno testo ter
spekli krofe in flancate. Natančne recepte s
postopki priprave in izdelane sladice so
udeleženci lahko odnesli domov.

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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VITRINA AKTUALNO
Ob 120. obletnici Narodnega doma
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



25. 2. – 18. 3. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
Z drugo vitrino smo obeležili 120. obletnico
izgradnje Narodnega doma v Mariboru
Pobudo za gradnjo »doma slovenske
kulture« na pragu 20. stoletja so dali
najprej člani (slovenske) Posojilnice, ki so
za
svoje
delovanje,
spodbujanje
gospodarstva in družabnega življenja,
potrebovali primernejše prostore. Načrte
za izgradnjo je izdelal češki arhitekt Jan
Vejrych, slavnostno otvoritev pa je stavba
dočakala 26. februarja 1899. V Narodnem
domu so svoj prostor našla številna
slovenska društva: Slovanska čitalnica,
Dramatično društvo, Zgodovinsko društvo
za slovensko Štajersko je v njem uredilo
muzej, odvijale so se gledališke predstave
in koncerti.
Razstavili smo:
- 3 razglednice z motivom Narodnega
doma iz zbirke razglednic Pokrajinskega
muzeja Maribor
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SANKT PETERBURG IN MARIBOR – POBRATENI MESTI
otvoritev občasne gostujoče razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

28. 2. 2018, ob 12.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor in Zavod Ruski
dom Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Igor Romanov, Zavod Ruski dom, Maribor

KRATEK OPIS:

Uvodoma
je
prisotne
pozdravila
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
dr. Mirjana Koren. Razstavo je predstavil
Igor Romanov, ki je zbranim spregovoril o
delovanju Likovnega dvorca ustvarjalnosti
mladih Sankt Peterburga. Razstavljene
slike namreč prikazujejo Maribor, kot ga
vidijo učenci Likovnega studia omenjene
ustanove. Učenci, ki sicer nikoli niso bili v
Mariboru, so predstavo o njem dobili iz
fotografij in objav na spletnih straneh.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
20

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstava Sankt Peterburg in Maribor –
Pobratenim mesti).
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NOVINARSKA KONFERENCA

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


vabilo poslano slovenskim medijem
po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

12. 3. 2019 ob 12.00

14

CILJNA SKUPINA:
Mediji in plošna javnost

OBJAVE V MEDIJIH:


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:





Nives Cvikl





KRATEK OPIS:
Na novinarski konferenci je bil predstavljen
program Pokrajinskega muzeja Maribor za
leto 2019.
Dr. Mirjana Koren je uvodoma predstavila
programe, s katerimi se muzej navezuje na
projekt Slovenija-gastronomska regija
Evrope 2021:
-Debata
o
kuhinji-Kitchen
Debate,
razstava,
-Debata v kuhinji, debatni klub,
-Sladkarije gospe Darinke, tečaj peke
klasičnih slaščic,
-Vino naše vsakdanje, občasna razstava
2020,
-In vino veritas, stalna razstava, 2021
Ostale programe za leto 2019 so
predstavili:
Dr. Valentina Bev Varl:
-Doba meščanstva, stalna razstava,
-Muzejski klub 2019, pogovorna srečanja
Maja Hren Brvar:
-Ogledni depo civilne mode,
-Mesec mode v muzeju
Dr. Mirjana Koren:
-Dan odprtih vrat, vodstva p razstavah,
-Gugalnik
idej
2019-Labirint,
plesni
performance,
-Variacije-Hommage
Franzu
Lisztu,
koncerti
Nives Cvikl:
-Museoeurope 2019: Tekstil, oblačilna
kultrua in moda, strokovni simpozij
Drago Oman:
-Velike stvaritve malih mojstrov 2019:
Strip, likovni projekt,
-Mali simpozij 2019: Promet in prevozna
sredstva, raziskovalni projekt,
-Muzejski
večeri
2019:
Kulturnozgodovinska podoba Maribora v
19. stoletju, predavanja,
-Starost
zasluži
našo
pozornost,
predavanja in občasne razstave
-Verjamem, torej sem, virtualna razstava
-Govorica ljubezenskih daril, delavnice

Tele M, 12. 3. 2019 ob 24:51:
Informativna oddaja
Maribor - MMC RTV SLO, STA,
12. 3. 2019 ob 20:28: V Mariboru
bodo skozi razstave obujali dobo
meščanstva (N.Š.)
Večer, 15. 3. 2019, str. 11 (STA):
Leto bodo posvetili meščanstvu
https://maribor24.si(12.3.2019)
https://pigac.si(12.3.2019)
https://www.lokalec.si/novice
(12.3.2019)

Konferenco
je
vodila
Nives
Cvikl,
kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor.
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



16. 3. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren



STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:
V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva. Na drugii delavnici
so udeleženci spoznavali vlečeno testo ter
spekli prleško gibanico in pripravili
štruklje. Natančne recepte s postopki
priprave in izdelane sladice so udeleženci
lahko odnesli domov.

16

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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VITRINA AKTUALNO
Ob 80. obletnici smrti Franca Kovačiča
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



19. 3. – 1. 4. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
Franc Kovačič se je rodil 25. marca 1867 v
Veržeju.
Gimnazijo
je
obiskoval
v
Varaždinu in Zagrebu, v Zagrebu in
Mariboru teologijo, filozofijo pa študiral in
promoviral v Rimu leta 1897. V svojih
razpravah
se
je
dotikal
teoloških,
filozofskih in zgodovinskih tem. Na njegovo
pobudo je bilo leta 1903 ustanovljeno
Zgodovinsko
društvo
za
slovensko
Štajersko, v katerem je prevzel vlogo
tajnika. Društvo je že naslednje leto začelo
izdajati
Časopis
za
zgodovino
in
narodopisje, leta 1909 pa je odprlo svoj
muzej v prostorih Narodnega doma.
Muzejski predmeti Zgodovinskega društva
za slovensko Štajersko so bili leta 1920
prenešeni v poslopje bivše kaznilnice, kjer
so bili ob zbirki Muzejskega društva na
ogled širši javnosti. Leta 1924 se je
omenjenim zbirkam pridružila še zbirka
Škofijskega muzeja. Vse tri zbirke so našle
svoj trajni prostor leta 1938 v mariborskem
gradu, v katerem Pokrajinski muzej
Maribor deluje še danes. Kovačič se je
vedno bolj uveljavljal kot izjemen erudit
svojega časa, zavezan slovenski besedi.
Leta
1917
je
prevzel
uredništvo
omenjenega časopisa, štiri leta kasneje pa
je postal še predsednik Zgodovinskega
društva za slovensko Štajersko. V času
mirovnih pogajanj v Parizu leta 1919 je bil
član diplomatske delegacije SHS kot
izvedenec za Štajersko. Umrl je 19. marca
1939 v Mariboru, kjer je tudi pokopan.
Razstavili smo:
- fotografijo Franca Kovačiča, foto: A.
Skušek, med 1910 in 1918,
-3 zvezke Časopisa za zgodovino in
narodopisje s Kovačičevim podpisom
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DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE
javno vodstvo

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan




KDAJ:

20. 3. 2019 ob 18.00 in13. 4. ob 11.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:





dr. Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
20. marca in 13. aprila je po razstavi
Debata o kuhinji – Kitchen debate izvedla
javni vodstvi njena avtorica dr. Mirjana
Koren.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v tednu pred
prireditvijo.
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STARI APARATI ZA PRIHODNOST
zbiralna akcija ob svetovnem dnevu voda

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad




KDAJ:

22. 3. 2019, od 8.00 do 14.00


CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor in
ZEOS

podjetje




VODJA
PROJEKTA:



Nives Cvikl

KRATEK OPIS:

Na pobudo Pokrajinskega muzeja Maribor
skupaj z družbo ZEOS, d.o.o. (v sklopu
njihovega projekta Life Gospodarjenje z eodpadki pod sloganom E-cikliraj) je
nastala posebna ozaveščevalno-zbiralna
akcijo »Stari aparati za prihodnost«, s
katero smo Mariborčane in širšo okolico
informirali o pravilnem ravnanju s starimi
aparati, odpadnimi sijalkami in baterijami
ter opozorili na različne lokacije za
ločevanje teh odpadkov. Posebnost akcije
je, da niso zbirali le male odpadne aparate,
sijalke in baterije, namenjene okolju
prijazni obdelavi, ampak tudi male
gospodinjske aparate preteklosti, ki bodo
ostali v Pokrajinskem muzeju Maribor kot
pričevalci preteklosti za prihodnost. Muzej
je namreč v svoje zbirke uvrstil
najstarejše in najbolj zanimive male
aparate, predstavnike preteklega časa in
načina življenja.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)
www.mbreport.si, V Pokrajinskem
muzeju Maribor zbirajo stare male
gospodinjske aparate, 19. 3. 2019
www.maribor24.si,
Pokrajinski
muzej bi nagradil lastnike najbolj
zanimivih starinskih predmetov,
20. 3. 2019
www.rtvslo.si, Aparati iz bližnje in
daljne preteklosti namesto na odpad
odromali v muzej, 24. 3. 2019

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Štajer'c, 14. 3. 2019, str. 2 (štr):
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ob 19.00
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MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI MEŠČANSTVA
Zrcalo malomeščanstvu
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

28. 3. 2019 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



VODJA PROJEKTA:



Bojan Labović



KRATEK OPIS:

Letošnji Muzejski klub je potekal pod
naslovom
Scenografski
elementi
meščanstva. Vsebinsko se je povezal z
novo stalno razstavo Doba meščanstva, ki
je bila odprta v decembru 2019. Pogovore
na vseh srečanjih Muzejskega kluba je
vodil režiser Bojan Labović.
Na prvem srečanju z naslovom Zrcalo
malomeščanstvu se je pogovarjal z dr.
Majo Godina Golija in dr. Andrejem
Studnom.
V pogovoru so s tematiko meščanstva proti
malomeščanstvu
izpostavili
vlogo
meščanske kulture v postmoderni družbi.
Odpirali so vprašanja o vlogi in pomenu
meščanske kulture, dediščini vrednot, ki so
krojile celotno 19. stoletje ter kakšen je
odgovor današnjega časa na njih.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
53

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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56

VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



2. 4. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:



Dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:

Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt Variacije – Hommage Franzu Lisztu
vzpostavlja
slavnostno
dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče
za
mlade
umetnike.
Na
predmaturitetnem recitalu sta nastopila
dijaka Konservatorija za glasbo in balet
Maribor.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
45

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Valentin Novak (kitara, kontrabas), ki
zaključuje 4. letnik na Konservatoriju za
glasbo in balet Maribor v kitarskem razredu
profesorja Vojka Vešligaja in pri predmetu
kontrabas
pri
profesorju
Božidarju
Kovačiču je zaigral:
-L. Legnani: Caprice št. 7
-F. Zenker: Traumwolke, Uber Wipfeln
-H. Villa-Lobos: Etuda št. 7
-I. Albeniz: Granada
- S. Koussevitzky: Koncert za kontrabas
(I. st. Allegro)
-J. S. Bach: Fuga BWV 1001
-T. Takemitsu: All in Twilight (1. in 4. st.)
-N. PaganiniI: Grand Sonata, op. 39 (1.
st. Allegro risoluto)
Teodor Cotič (kitara), ki obiskuje 4. letnik
Konservatorija za glasbo in balet Maribor v
razredu profesorja Vojka Vešligaja, je
zaigral:

-J. S. Bach: Prelude BWV 998
-M. Giuliani: Grande Ouverture, op. 61
-J. S. Bach: Fuga BWV 998
-J. Rodrigo: Tres piezas Espagnolas (2. st.
Pasacaglia)
Korepetitorica:
-mag. Metka Unuk Tomšič
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



9. 4. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Valentina Bevc Varl




KRATEK OPIS:

Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt
Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike.
Igor Sabadin (trobenta), ki zaključuje 4.
letnik na Konservatoriju za glasbo in balet
Maribor v razredu profesorja Dušana
Remšaka in pri predmetu kontrabas pri
profesorju Božidarju Kovačiču je zaigral:
-A. Arutjunjan: Koncert za trobento
-A. Goedicke: Koncertna etuda
-T. Hansen: Sonata za trobento in klavir

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
17

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Jan Čugalj (violina), dijak 4. letnika na
konservatoriju za glasbo in balet pri
profesorju Petru kuharju je zaigral:
-J. Sibelius: Koncert za violino v d-molu,
op. 47
Korepetitorici:
-mag. Metka Žižek,
-mag. Lidija Maletić
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VITRINA AKTUALNO
Ob 150. 0bletnici uvedbe plinske razsvetljave v Mariboru
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



2. 4. – 10. 5. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav.

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
Ob
nenadnem
odstopu
enega
najuspešnejših
mariborskih
županov,
Andreasa Tappeinerja, je mestne vajeti
prevzel lekarnar Josef Bankalari (1868–
1870). V kratkem, a pestrem mandatu je
županu uspelo urediti davčno politiko
mesta s tako imenovanim najemniškim
krajcarjem. Na področju šolstva si je
prizadeval za vzpostavitev triletnega
učiteljišča in višje realke. Mesto pa se ga
najbolj spominja po vpeljavi plinske
razsvetljave in delu z reveži in bolnimi.
Razstavili smo:
- fotografijo Glavnega trga iz l. 1872, na
kateri je vidna plinska svetilka, iz zbirke
fotografij Pokrajinskega muzeja Maribor

Priloga k letnemu poročilu 2019

59

SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



13. 4. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren



STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva. Na tretji delavnici
so udeleženci spoznavali kvašeno testo ter
spekli potico in buhteljne.. Natančne
recepte s postopki priprave in izdelane
sladice so udeleženci lahko odnesli domov.

10

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



15. 4. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:
Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt
Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
ob
otvoritvi po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
47

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Tjaša Pauko (flavta) obiskuje 4. letnik na
Konservatoriju za glasbo in balet Maribor
pri prof. Valeriji Kamplet. Zaigrala je:
-C. Ph. E. Bach: Koncert v d-molu (I.
allegro, II. Un poco andante, III. Allegro
di molto),
-J. M. Leclair: Sonata cv e-molu op. 9/2
(I. dolce, II. Allemanda, III. Sarabanda,
IV. Minuetto, Double),
-N. Paganini: 24 Caprices (št. 9),
-Ajdič: Zvočni pejsaž
-G. Faure: Fantasie op.9.
Ion Delić (marimba, fibrafon) obiskuje 4.
letnik Konservatoriju za glasbo in balet
pri profesorju Martinu Bajdetu. Zaigral je:
-E. Sejourne: Concerto for Marimba and
Strungs (i. tempo souple, II. Rhytmique,
energique),
-Č. Sojar-Voglar: TNA Concertino
-R. Oetomo: Over the Rainbow
Korepetitor:
-Ivan Ferčič
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



16. 4. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Valentina Bevc Varl




KRATEK OPIS:

Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt
Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike. Nastopili so
študenti Konservatorija za glasbo in balet
Maribor.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
27

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Jan Rantaša (harmonika, mentor prof.
Andrej Lorber) je zaigral:
-J. A. Benda: Sonata št. 10 (Mezzo,
Allegro, Largo, Allegro Assai),
-P. Fiala: Aphorisms (Allegro ritmico,
Lento delicamente, molto allergroruvido),
-L. lebič: Rej
Filip Kokol (klavir, mentorica prof. Barbara
Novak) je zaigra :
-L. van Beethoven: Sonata št. 6 v cmolu, op. 13 – »Patetična«; Grave –
allegro di molto e con brio; Adaggio
cantabile; Rondo: Allegro,
-F. Liszt: Sonetto 104 del Petrarca, S.
161, št. 5
Žan Pečenik (evfonij, mentor prof. Nejc
Merc) je zaigral:
-B. Appermnot: Thr Green Hill
-J. Golob: Evforija
-P. Pačnik: Sonata (III. Sarabande, IV.
Gigue).
Korepetitorica:
-Tjaša Šulc Dejanović
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DEBATA V KUHINJI
Debata o jajcu
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



18. 4. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Mirjana Koren in Mojca Redjko




KRATEK OPIS:

Andragoški program Debata v kuhinji je
tematsko povezan z razstavo DEBATA V
KUHINJI-KITCHEN DEBATE. Na petih
dogodkih so se izbrani gosti pogovarjali o
kuhinji kot skrivnostnem prostoru sreče,
povezanosti in neskončnih debat. V
kuhinjah se ohranjajo temelji družine,
družbe, preživetja; v njih se odslikava trud
povezati,
ohranjati,
zagotavljati;
izmenjujejo se podobne ambivalentne
zgodbe. Beseda in hrana sta podobni, vse
to je testo iz iste moke, otroka iste matere
– lakote. Brati je enako jesti in pisati je
enako kuhati.
Na prvem dogodku je bilo v središču
debate jajce. V preteklosti je veljalo za
simbol rodovitnosti. Jajce je začetek vseh
začetkov, simbol plodnosti, vitalnosti,
obnavljanja
življenja
in
vstajenja,
prapodoba kozmosa. Božje jajce se reče
soncu. Jajce ščiti pred zlom. Že pred
krščanstvom
so
mladeniči
svojim
izvoljenkam poklonili rdeče pobarvano
jajce, kasneje simbol Kristusove krvi.
Jajce ima popolno obliko, iz katere vse
izhaja in se vanjo vrača, popolno strukturo
– krhkost, ki zahteva skrbnost. Je pa jajce
tudi polnovredna hrana. Če škodi ali ne, se
le stežka zedinimo.
Gosta prve debate sta bila balerina in
baletna mojstrica Alenka Ribič in gradbeni
inženir in podžupan MOM dr. Samo P.
Medved, njun pogovor o začetku vsega, o
krhkosti,
rodovitnosti,
smislu
in
ravnovesju pa je usmerjala Mojca Redjko.
V debato so se aktivno vključevali
obiskovalci.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
10

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Viteška dvorana



KDAJ:



18. 4. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Valentina Bevc Varl




KRATEK OPIS:
Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt
Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike.
Na koncertu dijakov Umetniške gimnazije
sta nastopila harmonikarski orkester pod
vodstvom dirigenta Slavka Magdića in
kitarski orkester pod vodstvom dirigenta
Vojka Vešligaja.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
110

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Kitarski orkester je nastopil z naslednjim
programom:
-J. S. Bach: Orgelfuge BWV 539
-A. Piazzolla: Close your eyes and listen;
Novitango
-G. T. Glancey: Drum, Strummer boy,
Drum
Harmonikarski orkester
naslednjim programom:

je

nastopil

z

-J. S. Bach: Koral »Sheep may safely
graze«
-L. M. Čuperjani: Transaccordion
-H. G. Kolz: City moments; Morning; Rush
hour; Citypark; Subway music; Soul night
-A. Piazzolla: SVP
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LUBOMYR MELNYK
koncert

LOKACIJA:
Mariborski grad – Viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



22. 4. 2019, ob 20.30

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Narodni dom



KOORDINATOR
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:

V okviru cikla Jazz v Narodnem domu je v
viteški
dvorani
nastopil
ukrajinski
skladatelj in pianist Lubomyr Melnik.
Melnyk velja za enega najhitrejših, a tudi
najbolj nekonvencionalnih pianistov na
svetu. Zaigral je štiri skladbe, kot zadnjo
eno njegovih najbolj znanih, imenovano
Mlini na veter.
Po koncertu je bilo možno kupiti
zgoščenke in partiture Melnykove glasbe.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
150

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer/Kaj, kje kdaj, April 2019,
str. 2: Lubomyr Melnyk
Večer, 24. 4. 2019, str. 17, D.
Kores Jacks: Lubomyr Melnyk v
Mariboru.
Večer, 29. 4. 2019, str. 10, (sta):
Jazz v številkah.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:
Mariborski grad – Viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



23. 4. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:

Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt
Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike. Nastopili so
študenti Konservatorija za glasbo in balet
Maribor.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
30

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Aleš Mlinarič (trobenta, mentor prof.
Janez Vouk) je zaigral:
-A. Arutjunjan: Koncert za trobento,
-J.
Hubeau:
Sonata
za
trobento
(Sarabande, Intermede, Spiritual)
-A. Goedicke: Koncertna etuda.
Lea Pinter (flavta, mentorica prof. Lea
Ozvatič) je zaigrala:
-W. A. Mozart: Koncert za flavto v G-duru
(Allegro Maestoso, Adagio ma non troppo,
Rondo).
Lea Ema Jakopin (rog, mentor prof. Boris
Dvoršak) je zaigrala:
-F.
Strauss:
Tema
in
Variacije
(Introdukcija, Tema, 1. variacija, 2.
variacija),
-W. A. Mozart: Koncert za rog št. 3
(Allegro, Romaca, Allegro),
-V. Lovec: Intrada.
Korepetitorja sta bila Tomaž Zamuda
(klavir) in Ivan Ferčič (klavir).
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DR. MIRJANA KOREN: KULTURNA DEDIŠČINA MIZARSKIH
DELAVNIC
predstavitev knjige

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
24. 4. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren, Drago Oman

KRATEK OPIS:

V
zbirki
Osvetljena
dediščina
je
Pokrajinski muzej Maribor je izdal 6.
knjigo z naslovom Kulturna dediščina
mizarskih delavnic avtorice dr. Mirjane
Koren.
Predstavitev knjige je bila izvedena v
sklopu 22. literarnega festivala Slovenski
dnevi knjige v Mariboru – Ko te napiše
knjiga 2019.
Knjigo sta v pogovoru predstavila dr.
Mirjana Koren in odgovorni urednik Drago
Oman. V osrednjem delu knjige je
podrobno predstavljenih šest mizarskih
delavnic z območja slovenske Štajerske,
katerih začetki večinoma segajo v 19.
stoletje. Avtorica uvaja termin kulturna
dediščina mizarskih delavnic, pri čemer
poudarja pomen prenosa znanja iz roda v
rod in to sporočilo strne v stavku:
Nesnovna dediščina, ki je posledica
ročnega dela, odpira številna vprašanja o
načinih pridobivanja in prenosa znanja, o
utelešenem
znanju,
pa
tudi
o
razumevanju dela, pripadnosti, družbeni
umeščenosti in identiteti.
Predstavitev knjige je popestril nastop
Ženskega pevskega zbora
Glasbene
matice Maribor, ki je zapel tri pesmi:
Scerzando, Ne čakaj na maj in Od tam,
kjer sem doma.
Ob predstavitvi je bila knjiga tudi na
prodaj.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
ob
otvoritvi po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
130

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 4. 5. 2019, str. 17, Petra
Vidali: Dediščina za večjo kakovost
bivanja
Delo, 21. 5. 2019, str. 14,
Kulturna
dediščina
mizarskih
delavnic, Pokrajinski muzej Maribor
Večer v nedeljo, 16. 6. 2019, str.
12-13, M. Čebulj: Prva mariborska
tovarna pohištva iz leta 1864.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
Glasba povezuje
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



25. 4. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Valentina Bevc Varl




KRATEK OPIS:

Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt
Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike. Nastopili so
študenti Konservatorija za glasbo in balet
Maribor – Podružnična šola Tabor.
Nastopili so:
-Trio trobent: Matevž Hojnik, Nuša Denac,
Matija Lipovniik,
-Jera Musil, ksilofon in Neža Musil, klavir,
- Orffova skupina: Žiga Kolarič, Svit Šetor,
Nik Šilc, Isabela Tertinek, Tara Rečnik in
Ema Kim Balavac,
-Eva Stefanović, flavta in Teja Lesar,
klavir,
-Kvartet klarinetov: Iana Zagradišnik,
Lara Prah Termot, Nik Šilc in Andrej
Banjanin,
-Aneta
Bešić,
kitara
in
Veronika
Hudournik, flavta,
-Vokalna skupina: Nuša Denac, Dalila
Bešič, Nives Furlan, Maruša Maguša, Pia
Rauter, Ana Rojs, Hana Brečko, Zala
Erjavec, Ela Krušec, Zala Vodušek, Tina
Vrca in Sara Namestnik,
-Trio flavt Eva Kovačevič, Nensi Hribar in
Liza Stupar,
-Kvintet kitar: Tijana Škrlec, Živa
Jemenšek, Maj Tušek, Barbara Lipnik in
Žiga Žižek,
-Trio harmonik: Ana Lenka Bedrač
Plazovnik, Maj Čižič in Tilen Unterlehner,
-Komorna skupina violin: Annabella Krljić,
Hana Krampl, David Hovnik, Petra Kaučuč,
Zara Bajde, Caterina Raffanelli Kranjc,
Lara Čas in Tara Rečnik,
-Kitarski orkester.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
170

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



6. 5. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:
Vsebinsko
izhodišče
projekta
je
historičen prostor slavnostne dvorane
mariborskega gradu, kjer je 16. 6. 1846
imel koncert priznani evropski pianist
Franz Liszt. Projekt Variacije – Hommage
Franzu Lisztu vzpostavlja slavnostno
dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno prizorišče za mlade umetnike.
Na
predmaturitetnem recitalu sta
nastopila študenta Konservatorija za
glasbo in balet Maribor:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Ina Krajnc (klavir, mentorica prof.
Andreja Kepeski) je zaigrala:
-A. Skrjabin: Etuda op. 8, št. 5,
-V. Ukmar: Zamaknjenost,
-R. Schumann: Papillons, op. 2,
-J. S. Bach: Preludij in fuga v Es-duru,
WTK II,
-L. van Beethoven: Sonata op. 22, št. 11
v B-duru ( Allegro con brio, Adagio con
molto espressione, Menuetto, TondoAllegretto).
Ajda Pušaver (violina, mentor prof. Peter
Kuhar) je zaigrala:
-F. B. Mendelssohn: Koncert v d-molu
(Allegro molto appassionato, Andante,
Allegretto non troppo-Allegro molto
vivace).
Korepetitorica je bila Mirjam Strlić.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:
Mariborski grad – Viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



7. 5. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:

Vsebinsko
izhodišče
projekta
je
historičen prostor slavnostne dvorane
mariborskega gradu, kjer je 16. 6. 1846
imel koncert priznani evropski pianist
Franz Liszt. Projekt
Variacije –
Hommage Franzu Lisztu vzpostavlja
slavnostno dvorano mariborskega gradu
kot glasbeno prizorišče za mlade
umetnike. Na predmaturitetnem recitalu
sta nastopila študenta Konservatorija za
glasbo in balet Maribor:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
ob
otvoritvi po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Tadej Kopinč (harmonika, mentor prof.
Slavko Magdić) je zaigral:
-J. S. Bach: Francoska suita št. 2
(Allemande, Courante, Sarabande, Air,
Minuet I, Minuet II, Gigue),
-V. Avsec: Mala suita za harmoniko
(Groteska, Uspvanka, Toccata),
-M. Moszkowski: Etude op 72, št. 2 v gmolu,
-J. Haydn: Sonata F-dur (Allegro
moderato, Adagio, Presto)
-V. Zolotaryov: Partita št. 1 (Allegro,
Grave, Andantino, Presto).
Rene Črešnar (harmonika, mentor prof.
Slavko Magdić) je zaigral:
-J. S. Bach: Partita št. 2 v C-duru, BWV
826 (1. simfonija),
-M. Moszkowski: Etude op. 72, št. 2,
-J. Haydn: Sonata št. 62 v Es-duru,
-V. Avsec: Danza ritmica,
V. Semionov: Sonata št. 2 – Basqueriad.
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NOVINARSKA KONFERENCA

LOKACIJA:
Mariborski
slikarstva

grad

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
–

razstavišče

Depo



vabilo poslano slovenskim medijem
po elektronski pošti

KDAJ:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

7. 5. 2019, ob 12.00

9

CILJNA SKUPINA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Mediji in splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Maja Hren Brvar

Večer, 8. 5. 2019, str. 10,
Amadeja Bešter: Stara in nova moda
v mestu
Radio Maribor, 7. 5. 2019
prispevek v informativni oddaji Do
popoldneva,
novinarka
Brigita
Mohorič,
Radio City, 7. 5. 2019 prispevek v
informativni
oddaji
Novice
iz
Maribora,

KRATEK OPIS:
Vodja projekta Maja Hren Brvar je
predstavila dogodke v letošnjem Mescu
mode v muzeju:
-9. 5. 2019 ob 20. uri otvoritev MESECA
MODE V MUZEJU z modno revijo kolekcij,
ki so jih ustvarili Tanja Uvera, Tanja
Basle, David Bacali, Julia Kaja Hrovat,
Sanija Reja Aske, Simona Kogovšek,
Barbara Vrbančič, Patricia Pie in Renata
Bedene.
- 16. 5.2019 ob 19. uri otvoritev občasne
razstave Obutev, pokrivala in torbic.
Predstavili se bodo Mario Herzog, Ana
Lazovski, Polona Poklukar, Jasmina
Granduč ter Teja Jeglich.
-23. 5. bo ob 10. uri strokovni posvet z
naslovom
Moda
–
kulturni
in
komunikacijski pojav, na katerem bodo
sodelovali prof. dr. Breda Luthar, izr.
prof. dr. Vlado Kotnik ter doc. dr. Alica
Grilec. Ob 12. uri bo svečana otvoritev
oglednega depoja modnih oblačil in
dodatkov z izbranimi primeri mode na
Slovenskem
od
18.
stoletja
do
sodobnosti.
-30. 5. 2019 ob 19. uri modna revija
izdelkov dijakinj in dijakov Srednje šole
za oblikovanje Maribor, Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter
študentk in študentov Fakultete za
strojništvo
Univerze
v
Mariboru,
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze
v Ljubljani in Fakultete za dizajn,
pridružene
članice
Univerze
na
Primorskem.
Novinarska konferenco je moderiral
Drago Oman.
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MESEC MODE V MUZEJU
otvoritev projekta z modno revijo

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



9. 5. 2019, ob 20.00

CILJNA SKUPINA:



Mediji in splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:

Uvodoma je prisotne pozdravil Drago
Oman, namestnik direktorice muzeja.
Letošnji Mesec mode v muzeju je
predstavila Maja Hren Brvar, vodja
projekta.
Sledila je modna revija kolekcij, ki so jih
oblikovali, ki so jih oblikovali Tanja
Uvera, Tanja Basle, David Bacali, Julia
Kaja Hrovat, Sanija Reja Aske, Simona
Kogovšek, Barbara Vrbančič, Patricia Pie
in Renata Bedene.
Za glasbeno ozadje modne revije sta
poskrbela Alen Kaple in Rene Kapel.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
ob
otvoritvi po elektronski pošti
najava na facebook strani deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV:
140

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11,
(sta):
Leto
bodo
posvetili
meščanstvu
Večer, 8. 5. 2019, str. 10,
Amadeja Bešter: Stara in nova
moda v mestu
Večer, 28. 9. 2019, str. 10, Denis
Živčec: Butik Sirota Jerica
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Viteška dvorana



KDAJ:



10. 5. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

Vsebinsko
izhodišče
projekta
je
historičen prostor slavnostne dvorane
mariborskega gradu, kjer je 16. 6. 1846
imel koncert priznani evropski pianist
Franz Liszt. Projekt
Variacije –
Hommage Franzu Lisztu vzpostavlja
slavnostno dvorano mariborskega gradu
kot glasbeno prizorišče za mlade
umetnike. Na predmaturitetnem recitalu
sta nastopila študenta Konservatorija za
glasbo in balet Maribor:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Katarina
Barbara
Krnjak
(sopran,
mentorica Jolanda Korat) je zapela:
-G.Caccini: Amarilli, mia bella,
-G. F. Händel: Angels, ever bright and
fair
-R. Schumann: Liederkreis, op. 39, št. 2:
Intermezzo,
-H. Wolf: Verbogenheit,
J. Brahms: Acht Zigeunerlieder, op. 103,
št. 3: Wisst ihr, wann mein Kindchen,
-B. Britten: Folksong Arrangements, vol.
4, št. 3: How sweet the answer,
-Z. Prelovec: Dekliška pesem,
-J. Michl: Nezakonska mati,
-M. Lipovšek: Sinček,
W. A. Mozart: In uomini, in soldati, arije
Despine iz opere Cosi fan tutte.
Blaž Stajnko (klavir, mentorica Tatjana
Dvoršak) je zaigral:
-J. S. Bach: Preludij in fuga št. 12 v fmolu, BWW 881,
-S. Rachmaninoff: Etude- Tableau v Esduru, op. 33, št. 7,
-J. Ravnik: Moment,
-L. van beethoven: Sonata št. 13 v Esduru, Quasi una fantasia,
F. Chopin: Ballade št. 3 v As-duru, op.
47.
Korepetitorica je bila
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VITRINA AKTUALNO
Ob 160. obletnici smrti nadvojvode Janeza
andragoški program

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:




10. 5. – 30. 8. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav.

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
Nadvojvoda Janez se je rodil 20. januarja
1872 v Firencah, kjer je pod vplivi svojih
učiteljev
prevzel
nazorske
ideje
razsvetljenstva, fiziokratizma in nemške
romantike. Leta 1809 se je zaradi
nesoglasij z bratom cesarjem Francem I.
preselil v Gradec, kjer je ustanovil več
kulturnih, izobraževalnih in gospodarskih
ustanov, ki so močno zaznamovale tudi
takratno Spodnjo Štajersko. Leta 1819 je
obnovil delovanje Štajerske kmetijske
družbe, položil je temelje knjižnici, arhivu
in muzejski dejavnosti. Leta 1822 je kupil
posest v Vrhovem Dolu nad Limbušem
(Meranovo), kjer je uredil vzorčne
vinograde, ki služijo
Razstavili smo:
-Kip nadvojvode Janeza v mestnem parku
v Mariboru okoli leta 1908,
razglednica, založba: Franz Knollmüller,
Gradec, 1908, barvna litografija.
-Pokal z upodobitvijo nadvojvode Janeza,
razbarvano, prozorno steklo, stiskano v
reliefni kalup, steklarna Benediktov dol,
1840.
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:
Mariborski grad – Grajska kavarna

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



11. 5. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren



STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva. Na četrti delavnici
so udeleženci spoznavali masleno listnato
testo ter izdelali sadne in zelenjavne
zavitke. Natančne recepte s postopki
priprave in izdelane sladice so udeleženci
lahko odnesli domov.

13

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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MESEC MODE V MUZEJU
Obutev, pokrivala in torbice
otvoritev razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



16. 5. 2019, ob 20.00

CILJNA SKUPINA:
Mediji in splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Maja Hren Brvar



KRATEK OPIS:
Uvodoma je prisotne pozdravil Drago
Oman, namestnik direktorice muzeja. O
razstavi in oblikovalcih modnih dodatkov
je spregovorila avtorica projekta Maja
Hren Brvar. Razstavljene modne dodatke
do izdelali Mario Herzog, Ana Lazovski,
Polona Poklukar, Jasmina Granduč in Teja
Jeglich.
Po zaključku otvoritve je sledilo druženje
obiskovalcev na grajski loži.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstava Obutev, pokrivala in
torbice).
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Večer, 8. 5. 2019, str. 10,
Amadeja Bešter: Stara in nova moda
v mestu
Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Strip
otvoritev razstave

LOKACIJA:
Mariborski grad – pritličje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:
21. 5. 2019 ob 11.00



CILJNA SKUPINA:
Učenci osnovnih šol, učitelji in mentorji,
splošna javnost



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman






KRATEK OPIS:
Z muzejskim pedagoškim projektom Strip
se
pridružujemo
razstavi
Doba
meščanstva, ki smo jo v Pokrajinskem
muzeju Maribor odprli leta 2019.
Na otvoritvi razstave je zbrane pozdravil
Drago Oman, vodja projekta. Prisotnim je
razdelil priznanja za sodelovanje v
projektu,
v
katerem
smo
povabili
osnovnošolce, da v obliki stripa upodobijo
svojo zgodbo.
Razstavljenih je vseh 139 stripov, ki jih je
ustvarilo 154 učencev iz 13 osnovnih šol.
Po otvoritvi je sledilo druženje z učenci in
njihovimi mentorji

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60
OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
glej tudi razstava Velike stvaritve malih
mojstrov – Strip).
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MESEC MODE V MUZEJU
Moda- kulturni in komunikacijski pojav
pogovor

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



23. 5. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



Mediji in splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Maja Hren Brvar



KRATEK OPIS:
Uvodoma je prisotne pozdravil Drago
Oman, namestnik direktorice muzeja,
sodelujoče goste pa je predstavila Maja
Hren Brvar, vodja projekta Mesec mode
v muzeju.
Svoje poglede na modo kot na kulturni in
komunikacijski pojav so predstavili prof.
dr. breda Luthar, izr. Prof. dr. Valdo
kotnik in doc. Alica Grilec.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 8. 5. 2019, str. 10,
Amadeja Bešter: Stara in nova
moda v mestu
Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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MESEC MODE V MUZEJU
Ogledni depo modnih oblačil in dodatkov
otvoritev razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



23. 5. 2019, ob 12.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



Mediji in splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Maja Hren Brvar



KRATEK OPIS:
Uvodoma je prisotne pozdravil Drago
Oman, namestnik direktorice muzeja.
Avtorica postavitve Maja Hren Brvar je
spregovorila o zbirki oblačilne kulture
Pokrajinskega
muzej
Maribor.
Po
otvoritvenem govoru prof. dr. Sonje
Šterman je po razstavi vodila Maja Hren
Brvar.
Prireditev je povezovala dr. Valentina
Bevc Varl.
Po zaključku otvoritve je sledilo druženje
obiskovalcev na grajski loži.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
90

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstava Ogledni depo modnih oblačil
in dodatkov).
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Večer, 8. 5. 2019, str. 10,
Amadeja Bešter: Stara in nova
moda v mestu
Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
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MESEC MODE V MUZEJU
Moda in mladi
modna revija

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
30. 5. 2019, ob 19.00

CILJNA SKUPINA:



Mediji in splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:
Uvodoma je prisotne pozdravil Drago
Oman, namestnik direktorice muzeja.
Avtorica projekta Mesec mode v muzeju
Maja Hren Brvar je spregovorila o
programu letošnjega projekta, sledila pa
je modna revija izdelkov, s katerimi so se
predstavili dijaki in študenti:
-Srednje šole za oblikovanje Maribor,
-Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana,
-Fakultete za strojništvo Univerze v
Mariboru,
-Naravoslovnotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani,
-Fakultete za dizajn, pridružene članice
Univerze na Primorskem.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
140

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Amadeja Bešter: Stara in nova
moda v mestu
Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
Ave Maris Stella
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
7. 6. 2019, ob 16.30

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Dr. Valentina Bevc Varl



KRATEK OPIS:
Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike. Na
koncertu sakralne glasbe sta nastopili
Petra Kozar Bežan (sopran) in Biserka
Petković (mezzosopran).

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
59

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Petra Kozar Bežan je zapela:
-W. A. Mozart: Ave Maria,
-F. Gerbič: Ave Maria,
-V. Bellini: Angol di pace
-J. Arcadelt: Ave Maria,
G. Caccini: Ave Maria,
J. S. Bach / C. Gounod: Ave Maria
Biserka Petković je zapela:
-F. Durante: Vergin, tutto amor,
A. Bruckner: Ave Maria,
-F. P. Tosti: Ridonami La Calma,
Petra Kozar Bežan in Biserka Petković sta
skupaj zapeli:
- Cuj: Ave Maria,
-C. Saint-Saens: Ave Maria,
-L. Delibes: Ave Maris Stella
Pevki je na klavirju spremljala Božena
Pirjevec.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
Grofje Khisli in glasba
predavanje

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
11. 6. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Kustosa pokrajinskega muzeja Maribor
dr. Valentina Bevc Varl in mag. Oskar
Habjanič sta izvedla predavanje z
naslovom Grofje Khisli in glasba.
Plemiška družina Khisl je med letoma
1571 in 1727 imela v zakupu oziroma
lasti tudi mariborski mestni grad. V tem
času je grad bil deležen pomembnih
gradbenih sprememb, zgrajena je bila
tudi Loretska kapela. Na predavanju je
bila predstavljena kratka zgodovina
štajerske veje te plemiške družine,
njihovo
gradbeno
dejavnost
na
mariborskem
gradu
ter
njihovo
povezanost z glasbo. Člani družine Khisl
so namreč bili veliki ljubitelji umetnosti.

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

12

OBJAVE V MEDIJIH:
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
12. 6. 2019, ob 16.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Vsebinsko izhodišče projekta je historičen
prostor slavnostne dvorane mariborskega
gradu, kjer je 16. 6. 1846 imel koncert
priznani evropski pianist Franz Liszt.
Projekt Variacije – Hommage Franzu
Lisztu vzpostavlja slavnostno dvorano
mariborskega
gradu
kot
glasbeno
prizorišče za mlade umetnike.
Na klavirju je nastopil Izidor Ostan.
Glasbeno izobrazbo je začel pri sedmih
letih na klavirju, po končani nižji glasbeni
stopnji pa je šolanje na srednji stopnji
nadaljeval z orglami. Po opravljeni maturi
pa se je spet popolnoma posvetil klavirju
pod mentorstvom Mitje Vrunča. Zaigral
je:
-J. W. von Goethe / F. Schubert / F. Liszt:
Vilinski kralj
-W. A. Mozart: Sonata v F-duru, K. 332,
1. stavek,
-S. V. Rahmanninoff: Preludij op. 32, n.
12
-F. Liszt: Dante sonata / Fantasia quasi
sonata
-G. Puccini / I. Ostan: Turandot

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
32

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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DEBATA V KUHINJI
Debata o nožu
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



13. 6. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Mirjana Koren in Mojca Redjko




KRATEK OPIS:

Andragoški program Debata v kuhinji je
tematsko povezan z razstavo DEBATA V
KUHINJI-KITCHEN DEBATE. Na petih
dogodkih so se izbrani gosti pogovarjali o
kuhinji kot skrivnostnem prostoru sreče,
povezanosti in neskončnih debat. V
kuhinjah se ohranjajo temelji družine,
družbe, preživetja; v njih se odslikava trud
povezati,
ohranjati,
zagotavljati;
izmenjujejo se podobne ambivalentne
zgodbe. Beseda in hrana sta podobni, vse
to je testo iz iste moke, otroka iste matere
– lakote. Brati je enako jesti in pisati je
enako kuhati.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
10

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu

Izhodišče
debate
med
kuharskim
mojstrom
Markom
Heričem
in
strokovnjakom za stike z javnostmi
Alanom Kavčičem je bil nož. Njun pogovor
je usmerjala Mojca Redjko.
Vsakdanje kuhanje skromnih brezmesnih
jedi so v antiki opravljale ženske. Praznični
obrok z mesom so pripravljali moški.
Priprava takega kosila je bila povezana v
žrtvenimi obredi in so ga spremljale
daritvene svečanosti. Postopek je vodil
mágheiros, vodja žrtvenega obreda in
hkrati kuhar. Njegovo opremo sta
predstavlja nož (mácheira) in predpasnik
(perízoma).
Podoba
moškega
v
predpasniku, ki vihti nož, je prerasla v
prepoznaven komedijski lik ostrega jezika
in samozavestne moči. Kje je meja med
ritualom in kičem? Kakšno moč imata
ostrina noža in besede v današnjem času?
Kako ju uporabljamo, s kakšnim namenom
in za kakšen cilj? Kdaj danes moški zavihti
nož in kdaj uporabi besedo? In ali oboje
lahko nadomestijo drugi mediji?
V debato med Markom Heričem in Alanom
Kavčičem
so
se
vključevali
tudi
obiskovalci.
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
koncert ob Poletni muzejski noči

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

15. 6. 2018 ob 20.00

CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Dr. Valentina Bevc Varl





KRATEK OPIS:
Na Poletno muzejsko noč je potekal v
okviru projekta Variacije-Hommage Franzu
Lisztu koncert japonske pianistke Hanako
Ogasawara.
Koncert je potekal na predvečer 173.
obletnice koncertiranja Franza Liszta v
viteški dvorani mariborskega gradu.
Hanako Ogasawara, , študentka klavirja na
Kunstuniversität Graz, je odigrala:
-E. Suchon: Metamorfosees
1. Andante con moto
2. L'istesso tempo
3. Allegro moderato
-J. N. Hummel: Sonata v f-molu op. 20
1. Allegro moderato. Allegro
2. Adagio maestoso
3. Presto
-F. Liszt: Pet kratkih skladb. Št. 1 Adaggio
-R. Schumann: Kreisleriana op. 16
1. Zelo razgibano
2. Zelo intimno in ne prehitro
3. Zelo navdušeno
4. Zelo počasi
5. Zelo živo
6. Zelo počasi
7. Zelo hitro
8. Hitro in igrivo

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, sta, instagram, mariborinfo,
mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
80

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


Večer, 12. 6. 2019, str. 16, (Petra
Zemljič): Poletna muzejska noč bo
res mlada

Po koncu je navdušenemu občinstvu
zaigrala še skladbo japonskega skladatelja.
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GUGALNIK IDEJ - Labirint
Med skušnjavo okušanja in izkušnjo zaznavanja čutov
plesni performance

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan – Depo pohištva



KDAJ:



15. 6. 2018 ob 18.00, 19.00, 21.00, 22.00
in 23.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mojca Kasjak in dr. Mirjana Koren

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:
K projektu Gugalnik idej je bila letos
povabljena
Mojca
Kasjak,
plesalka,
koreografinja in plesna pedagoginja.
Perforrmance je bil izvajan ob Poletni
muzejski noč.
Avtorica je z različnimi pristopi kreirala
mostove med muzealijami in sodobno
plesno umetnostjo. Ogledni depo pohištva
je pojem materializirane zgodovine, kjer je
zmeraj znova prisoten spomin preteklosti,
telo, ki vstopa v prostor, vstopa v
konglomerat tisočerih zaznav, zgodb in
lastnih spominov. Dolgoletna tradicija kina
Partizan je nekoč ponujala gibljive slike in
sedeče gledalce, danes pa so vloge
zamenjane.
Soustvarjalci in izvajalci performanca so
poleg mojce Kasjak bili še Anja Bornšek,
OP poiesis, Ana Pečar, Sabrina Železni,
mag. David Orešič in Toni Soprano
Meneglejte.

73

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času



Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
Večer, 12. 6. 2019, str. 16, (Petra
Zemljič): Poletna muzejska noč bo
res mlada

Ob projektu je bila izdana zgibanka v
nakladi 200 izvodov.
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DR. MIRJANA KOREN: KULTURNA DEDIŠČINA MIZARSKIH
DELAVNIC
predstavitev knjige

LOKACIJA:
Knjigarna Celjske Mohorjeve
Nazorjeva 1, Ljubljana

družbe,

KDAJ:
17.6.2019, ob 11.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

Celjska Mohorjeva družba in Pokrajinski
muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Dr. Mirjana Koren, Drago Oman

KRATEK OPIS:
V
zbirki
Osvetljena
dediščina
je
Pokrajinski muzej Maribor je izdal 6.
knjigo z naslovom Kulturna dediščina
mizarskih delavnic avtorice dr. Mirjane
Koren.
Predstavitev knjige je bila izvedena v ciklu
literarnih matinej Celjske Mohorjeve
družbe. Uvodoma je spregovorila dr.
Tanja
Ozvatič,
direktorica
Celjske
Mohorjeve družbe.
Knjigo sta v pogovoru predstavila dr.
Mirjana Koren in odgovorni urednik Drago
Oman. V osrednjem delu knjige je
podrobno predstavljenih šest mizarskih
delavnic z območja slovenske Štajerske,
katerih začetki večinoma segajo v 19.
stoletje. Avtorica uvaja termin kulturna
dediščina mizarskih delavnic, pri čemer
poudarja pomen prenosa znanja iz roda v
rod in to sporočilo strne v stavku:
Nesnovna dediščina, ki je posledica
ročnega dela, odpira številna vprašanja o
načinih pridobivanja in prenosa znanja, o
utelešenem
znanju,
pa
tudi
o
razumevanju dela, pripadnosti, družbeni
umeščenosti in identiteti.
Knjiga je na prodaj tudi v knjigarnah.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
Vabilo sta posredovala po svojih adremah
Celjska Mohorjeva družba in Pokrajinski
muzej Maribor:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si

vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti

najava
poslana
medijem
ob
otvoritvi po elektronski pošti

najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
25
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FESTIVAL LENT - ŠPORTNI LENT
Šahovska simultanka
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - loža

KDAJ:
22.6.2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

Narodni dom Maribor in Pokrajinski muzej
Maribor

KRATEK OPIS:

V okviru 22. Pirčevega memoriala je pod
arkadami mariborskega gradu potekala
simultanka nekdanje šahovske svetovne
prvakinje Antoaneta Stevanove. Odigrala
jo je na dvajsetih deskah, soigralci pa so
bili povabljeni šahisti: Marjan Kirbiš,
Albert Žerdin, Sonja Zakeršek, Boris
Kutin, Branko kolar, Anton Bozov, Mihael
Baketarić, Milan Drevenšek, Andrej
Šavora, Evgenij Ušakov, Kleanu Sauzja,
Sašo Čačić, Bela Bogar, Jože Jerovšek,
Radovan Lorger, Slavko Vizovišek, Jože
Ovčar, Jure Ivanušič, Meta Heric, in Luka
Heric.

Vabilo sta posredovala po svojih adremah
Celjska Mohorjeva družba in Pokrajinski
muzej Maribor:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si

vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti

najava
poslana
medijem
ob
otvoritvi po elektronski pošti

najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
80
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Večer, 24. 6. 2019, str. 21 (Aleš
Mišič): Prvakinja na simultanki ni
dovolila poraza
Večer v nedeljo, 27.6. 2019, str.
32: Bolgarska šahovska kraljica
Antoaneta
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VITRINA AKTUALNO
Ob 160. obletnici prenosa sedeža lavantinske škofije v Maribor
andragoški program

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:




30. 8. – 8. 9. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav.

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
Vse do sredine 19. stoletja je mariborsko
okrožje spadalo pod sekovsko škofijo s
sedežem v Gradcu. Ponovna prizadevanja
za preureditev škofijskih meja je obudil
Anton Martin Slomšek (1800–1862), ki je
leta 1846 postal lavantinski škof s sedežem
v Št. Andražu. Predlagal je selitev sedeža
lavantinske
škofije
v
Maribor
ter
reorganizacijo
krške,
sekovske
in
lavantinske škofije. Dokončne razmejitve
med škofijami so potekale med junijem in
septembrom 1859, ko se je lavantinski
škofiji priključilo tudi mariborsko okrožje.
Umestitvena svečanost Antona Martina
Slomška je potekala v cerkvi sv. Janeza
Krstnika v Mariboru 4. septembra 1859.
Razstavili smo:
Portret škofa A. M. Slomška, okoli 1860,
Pokrajinski muzej
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VITRINA AKTUALNO
Ob 100. obletnici Glasbene matice v Mariboru
andragoški program

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - recepcija

KDAJ:




9. 9. – 30. 10. 2019

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

Obiskovalci stalnih razstav.

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
mag. Oskar Habjanič, Drago Oman, dr.
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
V prostoru recepcije pri vhodu v stalno
razstavo smo z Vitrinami aktualno
obeležili jubileje oseb in dogodkov,
pomembnih za Maribor.
Glasbeni pouk v Mariboru je potekal v
okviru Glasbenega društva. Svojo pevsko
šolo je imelo Moško pevsko društvo,
ustanovljeno leta 1846. Glasbeno življenje
sta popestrili leta 1855 ustanovljena
Mestna
godba
in
leta
1881
še
Filharmonično društvo, znotraj katerega je
deloval violinski in pevski oddelek. Leta
1887 je z delovanjem začelo Cecilijansko
društvo lavantinske škofije.
Slovensko pesem so peli v prostorih
Slovanske čitalnice, ustanovljene 17. julija
1861. Glasbena dejavnost je potekala pod
vodstvom Janeza Miklošiča. Prvo slovensko
spevoigro pod naslovom Ali smem
Slovenec biti? so uprizorili 3. avgusta 1862.
Glasbeno življenje v slovenskem jeziku so
gojili še v Slovenskem bralnem in pevskem
društvu Maribor in Katoliškem pevskem
društvu. 5. septembra 1919 je bila na
pobudo
Oskarja
Deva
ustanovljena
Glasbena matica, ki je s poukom začela
oktobra istega leta.
Razstavili smo:
-Lira z vrha droga prapora Glasbene
Matice Maribor, 1929, Pokrajinski muzej
Maribor
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VSAKOMUR JE DOLOČEN ČAS SMRTI
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



10. 9. 2019


CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Miha Kacafura

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Program otvoritve je povezovala Irena
Porekar Kacafura, ki je najprej predstavila
avtorja.
Miha Kacafura se je s fotografijo začel
ukvarjati že v osnovni šoli. Kasneje se je
izpopolnjeval v krožku fotografa Oskarja
Karla Dolenca v Ljubljani. Za portret leje
leta 1972 v okviru društva ŠOLT Ljubljana
prejel svojo prvo fotografsko nagrado. V
zadnjih petnajstih letih se ukvarja pretežno
z akt fotografijo. Od leta 2011 je član
Fotokluba Maribor. V zadnjih 20 letih je
sodeloval na
49
skupinskih
in
6
samostojnih razstavah.
O avtorjevih fotografijah je spregovorila
umetnostna zgodovinarka Urška Gačnik.
Otvoritev sta popestrila nastop dramskega
igralca Bojana Maroševiča in glasbeni
nastop Damjana in Barbare Kolarič.

80

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja razstave
(glej tudi otvoritev razstave Govorica
ljubezenskih daril).
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:
Mariborski grad – Grajska kavarna

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



14. 9. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo
poslano
obiskovalcem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12

V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva. Na peti delavnici
so udeleženci spoznavali listnato listnato
testo ter izdelali francoske rogljičke,
sadne deserte in zavitke. Natančne
recepte s postopki priprave in izdelane
sladice so udeleženci lahko odnesli
domov.

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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pred

FESTIVAL MARIBOR
Magija dvojice
koncert

LOKACIJA:
Mariborski grad – Grajska kavarna

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



14. 9. 2019, ob 19.30

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Narodni dom in pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




STROKOVNA SODELAVKA:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo
poslano
obiskovalcem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

V okviru Festivala Maribor je v viteški
dvorani bil izveden koncert , na katerenm
so nastopili Barnabas kelemen (violina),
Katalin Kokas (violina in viola) ter Nicolas
Alstaedt (violončelo). Zaigrali so:

70

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

-Johann Sebastian Bach: Dvoglasne
invencije, BWV 772–786 (prir. Fabrizio
Ferrari za violino in violo)
-Zoltán Kodály: Duo za violončelo in
violino, op. 7
-Béla Bartók: Duo za dve violini, Sz. 98,
BB 104 (izbor)
Spored tega koncerta je bil ves v
znamenju dvojic in magije dueta:
njegovega mogočnega in hkrati krhkega
ravnovesja ter večne težnje po dialogu,
ravnotežju,
enakosti
in
sintezi.
Interpretacija je poslušalcem ponudila
doživetje
magnetne
privlačnosti
muziciranja polnega žara in strasti pa dih
jemajoče natančnosti in enovitosti!
Vstopnice s popustom je bilo možno kupiti
le v Informacijski pisarni Narodnega
doma Maribor in največ uro pred
koncertom na prizorišču koncerta.
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pred

MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI MEŠČANSTVA
Meščanska psiha
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – nadstropje bastije

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



26. 9. 2019 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Bojan Labović





KRATEK OPIS:

Letošnji Muzejski klub je potekal pod
naslovom
Scenografski
elementi
meščanstva. Vsebinsko se je povezal z
novo stalno razstavo Doba meščanstva,
ki je bila odprta v decembru 2019.
Pogovore na vseh srečanjih Muzejskega
kluba je vodil režiser Bojan Labović.
Na drugem
srečanju z naslovom
Meščanska psiha se je pogovarjal s
priznanima strokovnjakoma, psihiatrom
in
psihoanalitikom
dr.
Matjažem
Lunačkom
in
nevropsihiatrom
in
jungovskim psihoanalitikom dr. Jožefom
Magdičem.
Izhodiščno
vprašanje
tokratnega Muzejskega kluba je bilo, ali
bi meščan brez svojih tipičnih lastnosti
kot so narcizem, nervoza in trpljenje,
sploh obstajal? Bi bil brez njih tako
dinamičen,
kreativen,
pa
tudi
individualen?

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
45

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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MUZEJSKI VEČERI
Tone Partljič: Mariborčani in gledališče
tradicionalna andragoška prireditev - predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



30. 9. 2019

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Tradicionalni andragoški program Muzejski
večeri smo tokrat
navezali na Dneve
evropske kulturne dediščine, katerih tema
sta bila umetnost in razvedrilo ter z
načrtovano stalno razstavo Pokrajinskega
muzeja Maribor o kulturnozgodovinski
podobi Maribora v 19. stoletju, ki jo bomo
odprli v letošnjem letu.
Gost prvega muzejskega večera je bil Tone
Partljič, ki je na kratko orisal začetke
gledališke dejavnosti v Mariboru in
nastanek slovenskega gledališča 1919,
izpostavil najpomembnejše udeležence
tega obdobja, poslušalci pa so s posebnim
zanimanjem prisluhnili njegovi pripovedi o
zakulisju v gledališkem svetu nekoč in
danes.

41

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v tednu pred
prireditvijo.
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MUZEJSKI VEČERI
Dr. Vlasta Stavbar: Mariborčani in društveno življenje
tradicionalna andragoška prireditev - predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



1. 10. 2019

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:

Tradicionalni andragoški program Muzejski
večeri smo tokrat
navezali na Dneve
evropske kulturne dediščine, katerih tema
sta bila umetnost in razvedrilo ter z
načrtovano stalno razstavo Pokrajinskega
muzeja Maribor o kulturnozgodovinski
podobi Maribora v 19. stoletju, ki jo bomo
odprli v letošnjem letu.
Gostja drugega muzejskega večera je bila
Dr.
Vlasta
Stavbar,
vodja
enote
domoznanstva v Univerzitetni knjižnici
Maribor in skrbnica Maistrove knjižnice.
Uvodoma
je
predstavila
osnovno
bibliografijo za preučevanje mariborskega
društvenega življenja od 19. stoletja dalje.
Sledila
je
vsebinsko
strnjenega
predstavitev
zgodovine
nastajanja
posameznih društev in njihov vpliv na
družbeno in družabno podobo Maribora od
konca 18. stoletja do konca prve svetovne
vojne. Predavanje je spremljalo slikovno
gradivo.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
26

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v tednu pred
prireditvijo.
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MUZEJSKI VEČERI
Dr. Ana Lavrič: Anton Martin Slomšek v likovni umetnosti
Maribora (ob 160. obletnici prenosa škofijskega sedeža)
tradicionalna andragoška prireditev - predavanja
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



2. 10. 2019

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:

Tradicionalni andragoški program Muzejski
večeri smo tokrat
navezali na Dneve
evropske kulturne dediščine, katerih tema
sta bila umetnost in razvedrilo ter z
načrtovano stalno razstavo Pokrajinskega
muzeja Maribor o kulturnozgodovinski
podobi Maribora v 19. stoletju, ki jo bomo
odprli v letošnjem letu.
Gostja tretjega muzejskega večera je bila
umetnostna zgodovinarka dr. Ana Lavrič.
Predavanje je dala naslov A. M. Slomšek v
likovni umetnosti Maribora in ga z
podnaslovom posvetila 160. obletnici
prenosa sedeža lavantinske škofije iz Št.
Andraža v Maribor. Predstavila je likovna
dela, ki so povezana z Antonom Martinom
Slomškom ter njegove portrete.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
14

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v tednu pred
prireditvijo.

Priloga k letnemu poročilu 2019

97

MUZEJSKI VEČERI
Darka Zvonar: Maribor in časnikarstvo
tradicionalna andragoška prireditev - predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



3. 10. 2019

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:

Tradicionalni andragoški program Muzejski
večeri smo tokrat
navezali na Dneve
evropske kulturne dediščine, katerih tema
sta bila umetnost in razvedrilo ter z
načrtovano stalno razstavo Pokrajinskega
muzeja Maribor o kulturnozgodovinski
podobi Maribora v 19. stoletju, ki jo bomo
odprli v letošnjem letu.
Gostja četrtega muzejskega večera je bila
dolgoletna novinarka mariborskega Večera
Darka Zvonar Predan. Na predavanju je
izčrpno predstavila razvoj časnikarstva v
Mariboru od 19. stoletja do sedanjosti.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
22

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v tednu pred
prireditvijo.
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DEBATA V KUHINJI
Debata o ustih
andragoški program

LOKACIJA:
Mariborski grad – Grajska kavarna

KDAJ:
10. 10. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:



Dr. Mirjana Koren in Mojca Redjko

KRATEK OPIS:
Andragoški program Debata v kuhinji je
tematsko povezan z razstavo DEBATA V
KUHINJI-KITCHEN DEBATE. Na petih
dogodkih so se izbrani gosti pogovarjali o
kuhinji kot skrivnostnem prostoru sreče,
povezanosti in neskončnih debat. V
kuhinjah se ohranjajo temelji družine,
družbe, preživetja; v njih se odslikava trud
povezati,
ohranjati,
zagotavljati;
izmenjujejo se podobne ambivalentne
zgodbe. Beseda in hrana sta podobni, vse
to je testo iz iste moke, otroka iste matere
– lakote. Brati je enako jesti in pisati je
enako kuhati.
Debata je tokrat je tekla o okusu jedi in
besed. Beseda in hrana sta namreč
podobni, pravi F. Rigotti v svoji 'mali kritiki
kulinaričnega uma' Filozofija v kuhinji, vse
to je testo iz iste moke, otroka iste matere
– lakote. Poznamo 'žejen znanja', 'lačen
informacij', 'požreti knjigo', 'prebaviti
podatke', 'žvečiti idejo', 'zasititi se knjig'
…, pa tudi 'sladke besede', 'pikantne
zgodbe', 'grenke očitke', 'sočne vice' …
Brati je enako jesti in pisati je enako
kuhati. Ali splošno: sprejemati je enako
jesti in ustvarjati je enako kuhati. In vse
to teče skozi ista vrata: usta. Usta so
prostor dvoumja in krivde – tam se
srečujejo jedi in besede. Vstopajo v telo in
izstopajo iz njega. Jezik okuša in obrača,
zobje sekajo in meljejo; skupaj oblikujejo
glasove jezika. Ali besede okušamo? Ali so
zobje orožje?




3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
21

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


Večer, 16. 10. 2019, str. 16 (Petra
Zemljič): Brati je enako jesti in pisati
je enako kuhati

Gostji tretje debate sta bili zobozdravnica
Mojca Škorić, dr. dent. med., in
ustvarjalka
Mojca
Kasjak,
plesalka,
koreografka, pedagoginja in producentka.
Njun pogovor je usmerjala Mojca Redjko.
V debato so se aktivno vključevali
obiskovalci.
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



12. 10. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo
poslano
obiskovalcem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12

KRATEK OPIS:
V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva.
Na
šesti
delavnici
so
udeleženci
spoznavali biskvitno testo ter izdelali
sacher torto, pohorsko omleto in rolado
brez moke. Natančne recepte s postopki
priprave in izdelane sladice so udeleženci
lahko odnesli domov.

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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pred

MALI SIMPOZIJ
Promet in prevozna sredstva
pedagoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



15. 10. 2019 ob 9.00

CILJNA SKUPINA:



učenci osnovnih šol, učitelji in mentorji,
splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Drago Oman

KRATEK OPIS:

Mali simpozij je leta 2019 potekal pod
naslovom Promet in prevozna sredstva.
Vsebinsko smo ga navezali na stalno
razstavo o kulturnozgodovinski podoba
Maribora v 19. stoletju.
Simpozij je povezoval Drago Oman,
muzejski svetovalec Pokrajinskega muzeja
Maribor.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

V referatih so učenci predstavili dediščino,
ki se navezuje področje prometa in
prevoznih sredstev. Sodelovali so učenci iz
devetih osnovnih šol iz Maribora in okolice:
-OŠ Draga Kobala Maribor
-OŠ Duplek
-OŠ Fram
-OŠ Franceta Prešerna Maribor
-OŠ Hajdina
-OŠ Kungota
-OŠ Leona Štuklja Maribor
-OŠ Starše
-OŠ Tabor I Maribor
29 učencev je pod vodstvom 10 mentorjev
predstavilo 13 referatov.
Vsi referati bodo objavljeni v 9. številki
Malih objav v letu 2020.
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MUSEOEUROPE 2019
Tekstil, oblačilna kultura in moda
mednarodni simpozij

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

18. 10. 2019 ob 9.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost
strokovna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Vsi referati so objavljeni v obliki
elektronske knjige ter na CD (naklada 100
izvodov).
2. dan simpozija se je 8. udeležencev
simpozija udeležilo strokovne ekskurzije,
ki je zajemala ogled Vojaškega muzeja
slovenske
vojske
v
Mariboru,
Pokrajinskega
muzeja
Ptuj-Ormož,
muzeja novejše zgodovine Celje-Stari
pisker in rimske nekropole v Šempetru.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



Maja Hren Brvar, Nives Cvikl



KRATEK OPIS:

Mednarodni simpozij Museoeurope 2019 je
potekal pod naslovom Tekstil, oblačilna
kultura in moda. Vsebinsko se je navezal
na ogledni depo modnih oblačil in
dodatkov, ki ga je Pokrajinski muzej
Maribor odprl letos.
Zbrane sta nagovorila drago Oman dr.
Bojana Vončina, predstojnica Katedre za
tekstilne
materiale
in
oblikovanje
Fakultete za strojništvo Univerze v
Mariboru.
Na otvoritveni prireditvi so učenke 6.
razreda OŠ Franceta Prešerna Maribor
Julija Bevc, Maruša Bosiljevac in Ajda Cizl
predstavile referat S hlaponom od Dunaja
do Trsta, ki so ga pod mentorstvom
Mirjane Colnarič predstavile na Malem
simpoziju 2019. V kulturnem programu so
nastopili na klavirju Tijana Lamut, Janet
Neubauer in Vito Černko, vsi slušatelji
Konservatorija za glasbo in balet Maribor.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu

Otvoritvena prireditev je bila prevajana v
angleški jezik.
Avtorji referatov so bili iz Avstrije, Poljske
Francije, Hrvaške, Srbije in Slovenije.
Referati, skupaj jih je prispelo na simpozij
18, so bili predstavljeni v štirih sklopih in
sicer:
-Vloga in pomen oblačilne kulture in mode
(moderatorki: in Maja Hren Brvar in dr.
Katarina Nina Simončič).
-Tekstilni
materiali
in
tehnologija
(moderatorki: Irena Porekar Kacafura in
dr. Bojana Vončina)
-Tradicija in obrt (moderatorki: Nives Cvikl
in dr. Mateja Habinc).
-Tekstil, oblačilna kultura in moda v
muzejskih postavitvah in pedagoških
programih (moderatorki: dr. Valentina
Bevc Varl in dr. Peter Mikša)
Simpozij se je zaključil z vodenim ogledom
Oglednega depoja Modnih oblačil in
dodatkov., ki ga je izvedla Maja Hren
Brvar.
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MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI MEŠČANSTVA
Meščanstvo in ženske
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



24. 10. 2019 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Bojan Labović





KRATEK OPIS:

Letošnji Muzejski klub je potekal pod
naslovom
Scenografski
elementi
meščanstva. Vsebinsko se je povezal z
novo stalno razstavo Doba meščanstva,
ki je bila odprta v decembru 2019.
Pogovore na vseh srečanjih Muzejskega
kluba je vodil režiser Bojan Labović.
Na tretjem srečanju Muzejskega kluba je
pogovor potekal o vlogi ženske v
patriarhalni meščanski družbi, o njeni
razpetosti med vlogo matere, žene in
gospodinje ter njeni želji po svobodi
lastne izbire.
Pogovor s priznanima sogovornikoma,
zgodovinarko dr. Matejo Ratej in
novinarjem ter publicistom Ervinom
Hladnikom Milharčičem, je vodil režiser
mag. Bojan Labović.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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DEBATA V KUHINJI
Debata o receptih
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:
14. 11. 2019, ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Mirjana Koren in Mojca Redjko

KRATEK OPIS:




Andragoški program Debata v kuhinji je
tematsko povezan z razstavo DEBATA V
KUHINJI-KITCHEN DEBATE. Na petih
dogodkih so se izbrani gosti pogovarjali o
kuhinji kot skrivnostnem prostoru sreče,
povezanosti in neskončnih debat. V
kuhinjah se ohranjajo temelji družine,
družbe, preživetja; v njih se odslikava trud
povezati,
ohranjati,
zagotavljati;
izmenjujejo se podobne ambivalentne
zgodbe. Beseda in hrana sta podobni, vse
to je testo iz iste moke, otroka iste matere
– lakote. Brati je enako jesti in pisati je
enako kuhati.
Debata je tokrat je tekla o receptih.
Recepti so nekakšni idealni modeli. Četudi
zmeraj uporabljamo isti recept, bodo jedi
različne. Postopek je odvisen od številnih
dejavnikov, ki niso zapisani. To pomeni,
da je postopek priprave jedi enkraten in
neponovljiv dogodek, četudi dosledno
izveden v skladu z navodilom. Kant recimo
zaradi
obstoja
receptov
kuhanje,
kulinariko in gastronomijo šteje med nižje
vrste dejavnosti; četudi je sam rad jedel,
ni nikoli priznal, da je delo kuharja v
katerem koli segmentu ustvarjalno.
Obstajajo ljudje, ki se krčevito oklepajo
receptov,
in
taki,
ki
dosledno
improvizirajo. Seveda tudi improvizacija
terja nekaj zdrave pameti (da recimo ne
sladkamo pečenke in ne solimo pudinga ali
Cankarju ne nataknemo rogov).
Gosta četrte debate sta bila gledališka in
filmska igralka Minca Lorenci ter zdravnik
Samo Granda. Njun pogovor je usmerjala
Mojca Redjko. V debato so se aktivno
vključevali obiskovalci.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
27

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 28. 11. 2019, str. 6(Simona
Dijak): Recepti pri zdravniku, v
gledališču …
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



16. 11. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo
poslano
obiskovalcem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12

KRATEK OPIS:
V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva.
Na sedmi delavnici so udeleženci
spoznavali narastke in izdelali strjenko ter
crème brulle.
Natančne recepte s postopki priprave in
izdelane sladice so udeleženci lahko
odnesli domov.

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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pred

NOVINARSKA KONFERENCA

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska trgovina

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:
21. 11. 2019, ob 12.00

vabilo poslano slovenskim medijem po
elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

CILJNA SKUPINA:
mediji

15

OBJAVE V MEDIJIH:

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



Večer, 22. 11. 2019, str. 11 (Branka
Bezjak): Trgovina, kot je še ni bilo

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:
Nives Cvikl

KRATEK OPIS:
Direktorica
Pokrajinskega
muzeja
Maribor dr. Mirjana Koren je predstavila
grajsko trgovino, ki je dobila velik prostor
znotraj uvodne razstave, prvega prostora
na začetku ogleda muzeja. Otvoritveni
program je predstavil režiser Marko
Vezovišek. O trgovini je spregovorila tudi
vodja projekta Nadja Kovše, zunanja
sodelavka. V trgovini so naprodaj
unikatni in uporabni izdelki, replike
muzejskih predmetov in dizajnerski
izdelki. Obiskovalci si lahko uvodno
razstavo s trgovino in grajsko dvorišče
ogledajo
brezplačno.
Poslovni
čas
trgovine je enak odpiralnemu času
muzeja.
Novinarsko konferenco je moderirala
Nives Cvikl, kustodinja Pokrajinskega
muzeja Maribor.
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PRAZNIČNA GRAJSKA TRGOVINA
otvoritev

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajski trg

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



22. 11. 2019, ob 1800

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo
poslano
obiskovalcem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

Nives Cvikl

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

300 (otvoritev)
20 (muzejnica)

Otvoritev praznične grajske trgovine je
potekala pred muzejskim vhodom na
Gajskem trgu.
Otvoritveni program je režiral Marko
Vezovišek, vodil pa Jure Ivanušič. Plesna
izba je v koreografiji Mojce Kasjak izvedla
točko Tisoč gibov. Navzoče sta nagovorila
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
dr. Mirjana Koren in župan MOM Saša
Arsenovič, ki sta trgovino tudi odprla.
Za otroke je med otvoritvijo v pritličju
bastije potekala promocijska muzejnica
Pogumni čevljarček, ki sta jo vodila Drago
Oman in Peter Pravdič.
Obiskovalci so se po otvoritvi podali v
trgovino ter se v njej in na grajskem
dvorišču še družili.

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11 (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
Večer, 22. 11. 2019, str. 11 (Branka
Bezjak): Trgovina, kot je še ni bilo
Suzy, 29. 11. 2019, str. 32 (Marko
Pigac): Trgovinica, kot je še ni bilo
TV
Maribor,
22.
11.
2019,
informativna oddaja Tele M, novinarka
Polona Pivec
BK TV, 21. 11. 2019, prispevek za
informativno
oddajo
Občinski
informator
Radio City, 21. 11. 2019,prispevek v
informativni oddaji Novice iz Maribora…
TV Maribor, 28. 11. 2019, Oddaja
Dobro jutro
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MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI MEŠČANSTVA
Glasba v meščanskem domu
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



28. 11. 2019 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Bojan Labović





KRATEK OPIS:

Letošnji Muzejski klub je potekal pod
naslovom
Scenografski
elementi
meščanstva. Vsebinsko se je povezal z
novo stalno razstavo Doba meščanstva,
ki je bila odprta v decembru 2019.
Pogovore na vseh srečanjih Muzejskega
kluba je vodil režiser Bojan Labović.
Na četrtem srečanju Muzejskega kluba je
pogovor potekal o klavirju kot statusnem
simbolu meščanske vzgoje in okolja.
Tokrat se je mag. Bojan Labovič
pogovarjal z muzikologom dr. Leonom
Stefanijo
in
igralcem
Juretom
Ivanušičem.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
45

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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NOVINARSKA KONFERENCA

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje palacija
(stalna razstava Portret meščanstva)

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


vabilo poslano slovenskim medijem po
elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

2. 12. 2019 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:

8

mediji

OBJAVE V MEDIJIH:

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



VODJA PROJEKTA:
Nives Cvikl




KRATEK OPIS:
Pokrajinski muzej Maribor je organiziral
novinarsko konferenco zaradi odprtja
nove stalne razstave Portret meščanstva.
Otvoritev bo v torek, 3. decembra 2019
ob 18.00 odprl na Ta veseli dan kulture.
Na novinarski konferenci je pomen nove
stalne razstave uvodoma predstavila
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
dr. Mirjana Koren. O vsebini razstave je
spregovoril njen soavtor mag. Oskar
Habjanič, o muzeološkem vidiku nove
razstave pa soavtorica dr. Valentina Bevc
Varl.
Razstava, s katero Pokrajinski muzej
Maribor nadaljuje s postavitvijo stalnih
razstav v kronološkem redu, predstavlja
kulturno življenje v Mariboru v 19.
stoletju. Izpostavlja meščanstvo kot
gonilno in povezovalno silo dobe, ki jo je
zaznamovalo
živahno
kulturno
in
družbeno življenje ter velike spremembe,
ki so se zrcalile v narodnem prebujanju in
razhajanju, v skrbi za jezik, v glasbi, v
urbanizmu, v prometu in še kje.
Konferenco je povezovala Nives Cvikl,
kustodinja
pokrajinskega
muzeja
Maribor.
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Večer, 3. 12. 2019, str. 11 (mbk):
Portret meščanstva
TV Mb, 3. 2. 2019, informativna
oddaja Tele M, 9, novinarka Mateja
Tomašič
TV SLO, 3. 12. 2019 vklop v osrednjo
informativno oddajo Dnevnik
Radio Maribor, 2. 12. 2019,
prispevek v informativni oddaji Do
popoldneva,
novinarka
Tamara
Zupanič Čučnik
Radio City, 2. 12. 2019, prispevek v
informativni oddaji Novice iz Maribora…
Radio Maribor, 3. 12. 2019, Ta
veseli dan kulture
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PORTRET MEŠČANSTVA
otvoritev razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



3. 12. 2019 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl, mag. Oskar
Habjanič





KRATEK OPIS:

Otvoritev nove stalne razstave Portret
meščanstva je potekala na Ta veseli dan
kulture v viteški dvorani. Zbranim je
najprej
spregovorila
direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor dr. Mirjana
Koren, o vsebini razstave pa v imenu
obeh avtorjev dr. Valentina Bevc Varl. V
pozdravnem govoru je obiskovalce
nagovorila podžupanja MOM Alenka
Iskra. Razstavo je odprla državna
sekretarka na ministrstvu za kulturo RS
mag. Petra Culetto.
V programu sta nastopila pianista Emma
Victoria
Wherry
(mentorica
Darka
Stergulec) in Vito Černko (mentorica
Lidija Maletić)
Program je povezovala Nives Cvikl,
kustodinja
Pokrajinskega
muzeja
Maribor. Ob koncu otvoritve so bili
obiskovalci povabljeni v Grajsko kavarno
k druženju.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
119

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstava Portret meščanstva).



Priloga k letnemu poročilu 2019

Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
Večer, 3. 12. 2019, str. 11 (mbk):
Portret meščanstva
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DEBATA V KUHINJI
Debata o juhi
andragoški program

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



5. 12. 2019, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Dr. Mirjana Koren in Mojca Redjko

KRATEK OPIS:




Andragoški program Debata v kuhinji je
tematsko povezan z razstavo DEBATA V
KUHINJI-KITCHEN DEBATE. Na petih
dogodkih so se izbrani gosti pogovarjali o
kuhinji kot skrivnostnem prostoru sreče,
povezanosti in neskončnih debat. V
kuhinjah se ohranjajo temelji družine,
družbe, preživetja; v njih se odslikava trud
povezati,
ohranjati,
zagotavljati;
izmenjujejo se podobne ambivalentne
zgodbe. Beseda in hrana sta podobni, vse
to je testo iz iste moke, otroka iste matere
– lakote. Brati je enako jesti in pisati je
enako kuhati.
Osrednji del tokratne debate je bila
medgeneracijska izmenjava spominskih
zgodb. Zgodbe, kot so jih slišali in doživeli,
so
pripovedovali
mladi
gostje
ter
obiskovalci, dodajali svojo perspektivo in
svoje premisleke o usodi kuhinjskih miz in
omizij,
družinskih,
prijateljskih,
strokovnih. Pripovedovanje in poslušanje
zgodb je od nekdaj pomembno početje –
osmišlja življenje, vzpostavlja odnose,
krepi empatijo, ohranja spomin in
tradicijo, poglablja razumevanje. Podoba,
zamrznjena v času, skozi zgodbo oživi,
poveže se z zgodbo sočloveka in skupaj
sprede mrežo kolektivnega spomina,
čvrsto zaradi njene posebne narave –
dragocene osebne dimenzije. In ne
pozabimo – medtem na 'ognjišču' vre
juha, ki v hladnem decembru pogreje telo
in dušo.
Gostje pete debate so bili režiserka Mateja
Kokol ter študenta Davorin Juhart in Tia
Senekovič. Pogovor je usmerjala Mojca
Redjko.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
10

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


Priloga k letnemu poročilu 2019

Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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SLADKARIJE GOSPE DARINKE
andragoška delavnica

LOKACIJA:

Mariborski grad – Grajska kavarna

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



14. 12. 2019, ob 10.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost


ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor in IC Piramida



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Mirjana Koren

STROKOVNA SODELAVKA:
Darja Gostenčnik

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo
poslano
obiskovalcem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12

KRATEK OPIS:
V okviru razstave DEBATA O KUHINJI –
KITCHEN DEBATE je pripravill Pokrajinski
muzej Maribor v sodelovanju s priznano
slovensko učiteljico slaščičarstva Darinko
Gostenčnik in IC Piramida Maribor vrsto
delavnic, kjer so bile razkrite klasične
skrivnosti slaščičarstva.
Na
osmi
delavnici
so
udeleženci
spoznavali medeno testo in izdelali
medenjake.
Natančne recepte s postopki priprave in
izdelane sladice so udeleženci lahko
odnesli domov.

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Priloga k letnemu poročilu 2019
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pred

MUZEJSKI KLUB – SCENOGRAFSKI ELEMENTI MEŠČANSTVA
Kaj berejo meščani?
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – nadstropje bastije

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



19. 12. 2019 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
Bojan Labović





KRATEK OPIS:

Letošnji Muzejski klub je potekal pod
naslovom
Scenografski
elementi
meščanstva. Vsebinsko se je povezal z
novo stalno razstavo Doba meščanstva,
ki je bila odprta v decembru 2019.
Pogovore na vseh srečanjih Muzejskega
kluba je vodil režiser Bojan Labović.
Na petem srečanju Muzejskega kluba je
pogovor potekal o mestu in meščanih v
literaturi in kulturi.
Tokrat se je mag. Bojan Labovič
pogovarjal
dramaturginjo,
literarno
zgodovinarko in urednico dr. Katjo
Mihurko Poniž in literatom Dušanom
Šarotarjem.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na spletni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor v slo in ang www.museum-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih portalih
(napovednik, maribor-pohorje, sta,
instagram, mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
37

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


Priloga k letnemu poročilu 2019
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Večer, 15. 3. 2019, str. 11, (sta):
Leto bodo posvetili meščanstvu
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VARIACIJE – HOMMAGE FRANZU LISZTU
Opoldanski samospevi - Mittagslieder
koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad – Viteška dvorana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
21. 12. 2019, ob 12.00

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Vsebinsko
izhodišče
projekta
je
historičen prostor slavnostne dvorane
mariborskega gradu, kjer je 16. 6. 1846
imel koncert priznani evropski pianist
Franz Liszt. Projekt
Variacije –
Hommage Franzu Lisztu vzpostavlja
slavnostno dvorano mariborskega gradu
kot glasbeno prizorišče za mlade
umetnike.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-mb.si
vabilo
poslano
slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje,
sta,
instagram,
mariborinfo, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Nastopajoči so izvedli naslednji program:
Benjamin Pregl (tenor):
-H. Wolf: Was für ein Lied soll dir
gesungen werden?
-R. Schumann: Du bist wie eine Blume
-H. Wolf: Gebet
R. Strauss: Zueignung
Barbara Juteršek (mezzosopran):
-H. Wolf: Der Gärtner
-J. Brahms: Dein blaues Auge
-R. Schumann: Widmung
-F. Schubert: Nacht und Träume
-R. Schumann: An meinem Herzen, an
meiner Brust
Marko Mandir (bas):
-F. Schubert: Winterreise, Im Dorfe,
Lindenbaum, Die Kraehe, Gute Nacht.
Nastopajoče je na klavirju spremljala
Adriana Magdovski.
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