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Nevidni Maribor: Nadvojvoda Janez, oče Meranovega
»Zvestoba dobremu staremu, vendar tudi posluh za novo.«
8. 2. 2022, ob 12. uri na posestvu Meranovo

»... Lep dan, zahajajoče sonce, mir. Bog obvarji to božansko deželo, sem si mislil, v tvojih rokah
sta mir in sreča te mile pokrajine. Z lepoto si jo zaznamoval in vanjo naselil dobre ljudi ...«

Vljudno vas vabimo na ogled nove muzejske postavitve na Meranovem, ki vas bo popeljala po zgodovini posesti na drugačen način. Otvoritev, ki bo potekala v torek,
8. februarja 2022, ob 12. uri, je prva v seriji mariborskih obeležij 200. obletnice prihoda
nadvojvode Janeza na Meranovo in v Maribor. Slavnostni govorci bodo Aleksander Saša
Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,
in mag. Zoran Poznič, mentor KIBLA2LAB.
Nadvojvoda Janez je leta 1822 kupil posestvo, danes znano
kot Meranovo. Leto zatem so pričeli s sajenjem novih, nemških sort trt, izjemen uspeh se je pokazal že ob trgatvi leta
1826, ki se je je nadvojvoda Janez osebno udeležil. Tukaj je
njega in njegovo soprogo Ano Plochl leta 1830 obiskal tudi
sam avstrijski cesar Franc I. Vinogradi so postali tako ugledni
in znani, da so leta 1832 v današnjem Hrastju ustanovili prvo
vinogradniško šolo na Štajerskem. Vrhunski dosežek sistematičnega prepletanja kmetijstva, kulture, raziskovanja in izobraževanja je bil leta 1855, ko je bilo vino rizling z Meranovega
ocenjeno kot prvovrstno vino na veliki mednarodni razstavi
v Parizu. Čas nadvojvode Janeza na Meranovem predstavlja
začetek sodobnega vinogradništva.
Vsebine raziskujemo in jih z umetniškimi postopki in ambientalnimi postavitvami predstavljamo na nove načine, od
fizičnih objektov do izkušenj najnovejših tehnologij.
< Leopold Kupelwieser, Nadvojvoda Janez, 1828, olje na platno, 66 x 52,8 cm.
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