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Začetki sodobnega vinogradništva
Razstava o »očetu

Meranovega«
Na državni praznik, 8. februarja letos, so

v dvorcu na Meranovem odprli muzejsko
razstavo pod naslovom Nadvojvoda Janez,

oče Meranovega. Nadvojvoda Janez je
namreč z veliko ljubezni, naklonjenosti in

truda spremenil posestvo, ki ga je kupil,
v vzorno vinogradniško posest in njegov

čas na Meranovem štejemo za začetek

sodobnega vinogradništva pri nas. Letos
mineva okroglih 200 let, odkar je nadvojvoda

Janez kupil posestvo, danes znano
kot Meranovo, 190 let od prve viničarske
šole na Štajerskem ter nenazadnje tudi

240 let od rojstva nadvojvode Janeza, tega

zanimivega in neobičajnega plemiča.
Danes z Meranovim upravlja
Univerzitetni kmetijski center Fakultete

za kmetijstvo in biosistemske vede

Univerze v Mariboru. Meranovo je med

drugim center za vinarstvo in raziskave v

vinogradništvu (tudi z gensko banko, ki

ima več kot 400 sort različnih trt).

Sodobno razstavo na Meranovem

(tudi z laserskimi skeni, posnetki z

dronom, animacijami s pomočjo umetne

inteligence, mobilno aplikacijo itd. so

pripravili v Kulturnoizobraževalnem
društvu Kibla v sodelovanju s Fakulteto

za kmetijstvo in biosistemske vede ter

v okviru mreže raziskovalnih centrov

umetnosti in kulture (RUK). Razstava je

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=2de69895-5074-4ee2-9348-9c08086a0825316905948
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200 LET SODOBNEGA VINOGRADNIŠTVA NA ŠTAJERSKEM

HIBRIDNA MUZEJSKA RAZSTAVA

NADVOJVODA JANEZ, I
OČE \lERANOVEGA

del večjega, pilotnega projekta z naslovom
Nevidni Maribor, naložbo pa sofinancirata

Republika Slovenija in Evropska unija iz

evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na podoben način naj bi v tem projektu
odkrivali še druge, po krivici spregledane
dele mesta, kmalu menda izjemno klet

pod centrom mesta, bolj znano kot

nekdanja Vinagova klet.

Razstava na Meranovem bo odprta do
konca letošnjega leta, ogled pa je možen
tudi po dogovoru na:

kibla@kibla. org ali 059 076 371.

Razstavo so na Prešernov dan s kratkimi

nagovorili pospremili rektor Univerze
v Mariboru dr. Zdravko Kačič, dekan
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske
vede dr. Branko Kramberger, državna
sekretarka pri ministrstvu za kulturo dr.

Ignacija Fridl Jarc, podžupan MOM dr.

Samo Peter Medved in Zoran Poznič,

mentor v laboratoriju za raziskovanje
umetnosti in kulture KIBLA2LAB.

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=2de69895-5074-4ee2-9348-9c08086a0825316905948

	Začetki sodobnega vinogradništva

