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Kulturni praznik v Mariboru

Karmen Podlesnik Marčič
DIALOGIZIRANO POROČILO
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

JAN NOVAK: Razmeram prilagojeno, a kljub temu pestro kulturno dogajanje je državni
praznik zaznamovalo tudi v Mariboru. Z novo muzejsko postavitvijo so počastili zgodovinsko
obletnico, dvesto obletnico prihoda nadvojvode Janeza na posestvu Meranovo in v Mariboru.
Nadvojvoda Janez je bil začetnik sodobnega vinogradništva na Štajerskem, kot pobudnik
gradnje južne železnice Dunaj- Trst, pa je zaslužen za vsesplošni napredek štajerske dežele.

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Nadvojvoda Janez Habsburško - Lotarinški je leta 1822
odkupil posestvo, ki je ime dobilo po njegovem sinu grofu Francu Meranskem, z novimi
porenskimi sortami vinske trte začel kakovostno vinogradništvo v Podravju. Posestvo je leta
1830 v Prešernovem času obiskal tudi sam avstrijski cesar Franc I. V pilotnem projektu
Nevidni Maribor mreže RUK Kibla2Lab, zgodba Meranovega dobiva sodobno muzejsko
predstavitev. 

ZORAN POZNIČ (mentor Kibla2Lab): Z uporabo novih tehnologij, z uporabo tristo šestdeset
stopinjskih videov, laserskih skenov, dronskih posnetkov, hologramov, virtualnih okolij, in še
česa drugega, v resnici prava pot, da vseeno tisto kar je žlahtnega, starega, v resnici
predstavljeno tudi na nov način novim generacijam. 

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Obronke Pohorja je v 19. stoletju v Prešernovem času
zaznamovalo tudi glažutarstvo. Nova razstava v Pokrajinskem muzeju Maribor priča o tem.

MIRJANA KOREN (direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor): Pohorsko steklo je eden večjih
delov naše sicer obsežne zbirke stekla, največje v državi. Zadnjo aktualno razstavo narejeno
na Pohorju se pridružuje Pokrajinski muzej vseslovenskemu projektu, ki obeležuje leto 2022,
kot leto stekla.

KARMEN PODLESNIK MARČIČ: Živost, pesniške misli Prešernovega časa so Mariborčani
preko radijskih valov lahko doživeli na mariborskih trgih.
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