
PROGRAM POSVETA PROSTORI MUZ
Petek, 30. marec 2012

9:00
Pozdravni nagovori

Verena Štekar-Vidic, predsednica Slovenskega muzejskega društva

izr. prof. dr. Marjeta cigleneåki, predstojnica Oddelka za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

doc. dr. Barbara MUrOVec, predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta Zrc SaZU 

dr. andrej SMrekar: Dedišåina, umetnostna zgodovina in muzeji, uvodno predavanje

Mateja kOS: Umetnostna zgodovina v muzeju danes

Marko kOŠan: Umetniki in spremljevalci. Slovenska umetnostnozgodovinska stroka med teorijo in prakso

Mojca JenkO, Maja lOZar ŠtaMcar: Slovenski umetnostni zgodovinar in njegove dileme.

  Profesionalizem in prenova muzejskih poslopij

• Moderatorka: Barbara Murovec

diskusija

Odmor

12:00
tina kOŠak: Zbirateljska predzgodovina slovenskih muzejskih  fondov

renata kOMiØ Marn: Muzealec po sili. Karl Strahl in njegova zbirka

nataša iVanOViØ: Mantuanijeva vloga pri nastajanju slovenskega fonda Janševih del

gašper cerkOVnik: Okolišåine upokojitve Josipa Mantuanija kot ravnatelja Narodnega muzeja. 

 Delo in odslovitev zadnjega ravnatelja- umetnostnega zgodovinarja

• Moderator: Stanko kokole

diskusija

Odmor za kosilo

15:30
Okrogla miza

Raziskovanje in muzeji

Marjeta cigleneåki, Stanko kOkOle, Mateja kOS, andrej SMrekar, Polona VidMar

• Moderatorka: Barbara Murovec

diskusija

Milena kOren BOžiåek: Vpliv družbenih sprememb na status muzejskih eksponatov

Verena PerkO: Muzeologija in rojstvo muzeja po meri javnosti

rajka BraåUn SOVa: Muzej kot prostor doživljanja in razumevanja likovnih umetnin

• Moderatorka: Marjeta cigleneåki

diskusija



Sobota, 31. marec 2012

9:00
elizabeta Petruša ŠtrUkelJ: »Tisto vmes«, med muzealcem in umetnostnim zgodovinarjem

Janez Balažic: Regionalna umetnostnozgodovinska praksa – primer Pomurje

Metka FUJS: Zakaj poseben zakon o muzejih in kljuåni problemi zakonodaje

• Moderatorka: Mateja kos

diskusija

Okrogla miza 

Položaj muzeja in vloga kustosa v Sloveniji danes

alenka dOMJan, Metka FUJS, Marko kOŠan, Vesna krMelJ, andrej SMrekar, Verena Štekar-Vidic

• Moderatorka: Marjeta cigleneåki

diskusija

Odmor

12:00
Jana intihar FerJan: Možnosti uporabe gradiva iz Dokumentacije-arhiva MG+MSUM v muzejih in stroki

alenka dOMJan: Pozabljena podoba nekega åasa in prostora. Primer »stalne zbirke« Centra sodobnih umetnosti Celje

Metoda keMPerl: Interpretacija moderne umetnosti po berlinsko. Kritiåna analiza

Meta kOrdiŠ: Problematika dokumentiranja, konserviranja ter predstavljanja digitalne in kibernetiåne umetnosti. 

 Primer razstave Muzej robotov v Umetnostni galeriji Maribor

• Moderator: Marko košan

diskusija

Zakljuåna diskusija

Umetnostna zgodovina in muzej ter njun družbeni in interdisciplinarni kontekst

5. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev

30.–31. marec 2012, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana


