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U metnostna zgodovinar-
ka dr. Simona Kostanjšek 
Brglez je nosilka razisko-

valnega projekta, ki je sistematič-
no raziskal in proučil umetnostno 
dediščino dela kohezijske regije 
Vzhodna Slovenija. To so območja 
občin Maribor, Slovenska Bistrica, 
Poljčane in Makole. Dediščina tega 
območja še ni bila celovito znan-
stveno obdelana in ovrednotena, 
zato tudi mnogo umetnostnih spo-
menikov regije ni vključenih v turi-
stično ponudbo. Rezultati raziskav 
projekta bodo odslej uporabljeni 
za pripravo umetnostne topogra-
fije regije, zlasti Slovenske Bistrice 
in Maribora. Skupaj z lokalno tu-
ristično agencijo, ki v projektu so-
deluje kot partner iz gospodarstva, 
bodo na podlagi tega gradiva obli-
kovane nove turistične poti. Teme-
ljile bodo na umetnostni dediščini, 
vključevale pa bodo tudi druge tu-
ristične potenciale regije, kot so te-
matske kulturne poti, mestna jedra, 
vrtna arhitekturna dediščina, poho-
dniške poti, kolesarske poti, narav-
ne znamenitosti, kulinarika, običaji, 
navade in praznovanja.

Izbrano projektno območje je 
zgodovinsko izjemno pomembno 
ne le regionalno, ampak na ravni 
celotne Slovenije in širše evropsko. 
Številni ohranjeni spomeniki doka-
zujejo, da je bilo območje pomemb-
no že v antiki, intenzivno pa se je 
začelo razvijati v srednjem veku in 
še zlasti v novem veku. S plemiški-
mi rodbinami, katerih prisotnost se 
pomembno zrcali v profani in sa-
kralni arhitekturi ter drugih ume-
tnostnih spomenikih na območju, 
se prostor umešča v širši evropski 
kontekst. Med temi velja izpostavi-
ti predvsem Attemse, Herbersteine 
in Brandise. V povezavi z našteti-
mi rodbinami se umetnostni spo-
meniki na območju vpenjajo v širši 
evropski kontekst tudi preko ustvar-
jalnosti baročnih umetnikov, kot so 
Johann Martin Schmidt, Franz Ignaz 
Flurer, Philipp Carl Laubmann, Phi-
lipp Jakob Straub in drugi. Njihova 
dela so danes v sakralnih in profa-
nih stavbah na projektnem območju 
ter v javnih zbirkah.

 Ni prepoznana  
kot turistično privlačna

Regija je torej izjemno pomemb-
na in vsebuje vrsto potencialov za 
razvoj kulturnega turizma, a zaradi 
razkoraka med znanstvenimi re-
zultati in turističnim gospodar-
stvom še vedno ni prepoznana kot 
turistično privlačna, kar je glede 
na bogastvo in raznolikost dedišči-
ne resnično neupravičena sodba. Še 
zlasti je lahko vabljiva za turiste z 
nemško govorečih območij, s kate-
rimi jo povezuje skupni zgodovin-
ski in umetnostni prostor. Projekt 
gradi na poglobljenem proučevanju 

umetnostnih spomenikov, ki jih bo 
nato, tudi po zgledu Avstrije, med 
sabo povezal z različnimi zgodbami 
v privlačne turistični produkte. Naj-
močnejši potencial so prav zgodbe, 
povezane s plemiškimi družina-
mi in pomembnimi umetniki, ki so 
ustvarjali na tem območju. Izziv pro-
jekta je tako premoščanje razkoraka 
med znanostjo in gospodarstvom, 
rezultati projekta pa bodo poveča-
li prepoznavnost območja in regije 
Vzhodna Slovenija za trajnostni kul-
turni turizem.

Kot pravi Kostanjšek Brglezova, 
ki je tudi avtorica dokumentarne fo-
tografske razstave Slovenska Bistri-
ca med 18. stoletjem in letom 2020 
- njeni ljudje in podobe trgov, ulic 
in stavb, je mesto organizem, ki se 
razvija, stagnira, spet raste, se skrat-
ka nenehno preobraža. "To velja 
tako za dele mesta, kot so trgi, ceste, 
ulice, parki, vrtovi, predvsem pa za 
stavbe. Nekatere so se v teku desetle-
tij in let zelo spremenile, druge so od 
nastanka ohranile bolj ali manj ori-
ginalno podobo, posamezne so izgi-
nile, njihov prostor pa ostaja bodisi 
prazen bodisi ga zasedajo novejše 
zgradbe. Razstava postavlja v sredi-
šče 87 primerjalnih posnetkov Slo-
venske Bistrice in njenih delov ter 
posameznih stavb. Prejšnje stanje 
(v glavnem gre za razglednice iz 
prve polovice 20. stoletja) je vzpo-
rejano s stanjem v letu 2020, ko je 
bilo mesto zaradi omejevanja giba-

nja bolj prazno kot ponavadi. Foto-
grafije spremljajo besedila. Ob trgih 
in ulicah je podrobneje predstavlje-
nih okrog sto stavb, pri čemer je 
poudarek na arhitekturi in njenih 
posebnostih, dobrih in slabih pra-
ksah prenov spomenikov kulturne 
dediščine, posebna pozornost pa je 
namenjena njihovim nekdanjim la-
stnikom in uporabnikom ter s tem 
tudi njihovi prejšnji in zdajšnji na-
membnosti."

Razstava je plod terenskega dela 
s popisom stanja, analize fotografij, 
pisnih in slikovnih arhivskih virov, 
literature ter pogovorov s prebivalci 
mesta, prinaša tudi nova spoznanja 
o zgodovini Slovenske Bistrice, ne-
katerih stavbah in ljudeh.

 Kot da se ni spremenilo

Razstavo uvajata najprepoznavnejša 
in najstarejša spomenika kulturne 
dediščine v mestu, grad in Graslov 
stolp. Sledijo posnetki osrednje-
ga trga - Trga svobode z rotovžem 
kot najbolj reprezentativno stavbo. 
Nato se mimo Marijine cerkve in 
samostana pri nekdanjih južnih 
mestnih vratih pomaknemo iz me-
stnega jedra na Ljubljansko cesto, 
do vojašnice, se vrnemo na obmo-
čje nekdanjega obzidanega mesta 
in pri Marijini cerkvi nadaljujemo 
proti zahodu navzgor po Partizan-
ski ulici. Od tam se prestavimo na 
drugi konec mesta, v Vošnjakovo 
ulico, od tam zavijemo na Kolodvor-
sko in se po njej vrnemo na Trg svo-
bode. Po ogledu severnega dela trga 
tik pred mostom spet zavijemo proti 
zahodu in se podamo vse do grajske-
ga parka. Nato se vrnemo k mostu, 
ga prečkamo in nadaljujemo do Trga 
Alfonza Šarha in od tam navzgor po 
Mariborski cesti do griča sv. Jožefa, 
kjer se virtualni sprehod po mestu 
zaključi.

"Na prvi pogled se zazdi, da se 
mesto v dobrih sto letih, kolikor jih 
je minilo med posnetkoma, skoraj 
ni spremenilo. Če pa ju podrobneje 
primerjamo, kmalu opazimo vrsto 
razlik. Najvidnejša sprememba je ve-
likost mesta, ki se je v preteklih de-
setletjih z izgradnjo številnih hiš in 
drugih objektov razširilo zunaj me-
stnega jedra. Primerjalni posnetki, 
vključeni v razstavo, odstirajo tudi 
pogled v spremembe bivanjskih 
navad in kažejo na splošno moder-
nizacijo. V preteklih desetletjih so, 
kot je bilo možno oceniti na podla-
gi podatkov in slikovnega gradiva, 
izginili vsaj štirje kipi, tri kapele in 
nekaj drugih stavb, nekatere pa so 
bile predelane do nerazpoznavno-
sti. Nesporno je, da se je mesto vse-
skozi spreminjalo in da se spreminja 
tudi v tem trenutku. Moja misija je 
približati kulturno dediščino širše-
mu krogu ljudi in pripomoči k po-
znavanju območja kot območja z 
velikim potencialom za razvoj kul-
turnega turizma," sklene avtorica 
razstave in raziskave.
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UMETNOST ZA TURIZEM

Simona Kostanjšek Brglez (1985) je na oddelku za likovno umetnost Peda-
goške fakultete Univerze v Mariboru diplomirala iz topografskih popisov 
cerkva v župniji Slovenska Bistrica. Kot mlada raziskovalka - asistentka 
se je zaposlila na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta 
ZRC SAZU ter se vpisala v doktorski študijski program Primerjalni študij 
idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Leta 2018 je zagovarjala di-
sertacijo z naslovom Antična mitologija v likovni umetnosti 20. in 21. 
stoletja na Slovenskem.

Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v proučevanje profane ikono-
grafije, moderne in sodobne likovne umetnosti ter sakralne umetnosti 
na Štajerskem, osredotoča se na baročno kiparstvo. V okviru projekta 
Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga ra-
zvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki poteka na Umetno-
stnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, sistematično 
raziskuje umetnostno dediščino na območju upravne enote Slovenska 
Bistrica.

Osebna izkaznica

Zdi se, da se  
mesto v dobrih 
sto letih skoraj  
ni spremenilo  
in da je turistično 
neprivlačno

Pogled na mesto z zvonika Jernejeve cerkve Foto: www.delcampe.net
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