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Najprej iskrene čestitke za prejeti naziv Naj 
osebnost Bistriških NOVIC. Očitno so tudi 
ljudje s širšega slovenjebistriškega prepoznali 
vrednost vašega dela.

 To me veseli. Hvala za čestitke!

Študirali ste na Oddelku za likovno umetnost 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in 
pridobili naziv profesorica likovne umetnosti. 
Med študijem pa vas je, kot pravite, 
popolnoma prevzela umetnostna zgodovina. 

 Predavanja prof. dr. Marjete Ciglenečki 
so name naredila velik vtis in z navdušenjem 
sem se pripravljala na prvi izpit. Umetnostna 
zgodovina me je močno pritegnila in večkrat 
sem se učila pozno v noč, včasih tudi do jutra, 
saj se preprosto nisem želela odtrgati od tako 
zanimive snovi. 

Zato sem za diplomo izbrala umetno-
stnozgodovinsko temo, pripravila sem nalogo 
z naslovom Topografski popis cerkva v 
župniji Slovenska Bistrica. 

Najkasneje po zaključku dodiplomskega 
študija je bilo jasno, da bo umetnostna zgodo-
vina moja stalna sopotnica. V absolventskem 
stažu sem nato eno leto in pol neformalno 

obiskovala predavanja in vaje na takrat 
novoustanovljenem oddelku za umetnostno 
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru, saj se mi je to zdela odlična pri-
ložnost, da pridobim nova znanja in da v tem 
času razmislim, kam in kako naprej.

Kako vas je pot pripeljala na sedanje 
službeno mesto? 

 Leta 2011 sem se prijavila na razpisano 
delovno mesto za mladega raziskovalca na 
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
Steleta ZRC SAZU in bila sprejeta. Takrat sem 
se vpisala na podiplomski študij Primerjalni 
študij idej in kultur, modul Kulturna zgo-
dovina. Formalno torej nisem umetnostna 
zgodovinarka, kar marsikoga preseneti. Velike 
zasluge ima nekdanja inštitutska mentorica dr. 
Ana Lavrič, ki me je vpeljala v raziskovalno 
delo in nad njim veš čas pozorno bdela. Zelo 
sem ji hvaležna za ves čas, ki mi ga je name-
nila in za vso posredovano dragoceno znanje.

Izobraževanje ste nadgrajevali vse do 
doktorata. Iz katere teme ste doktorirali?

 Leta 2018 sem zagovarjala disertacijo 
z naslovom Antična mitologija v likovni 

umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem. 
Ta tema je zelo zanimiva, saj so bili antični 
miti aktualni v vsakem obdobju, tudi v ne tako 
daljni preteklosti, čeprav je pred začetkom 
raziskav kazalo, da so pritegnili zgolj peščico 
modernih in sodobnih umetnikov. 

Miti umetnikom služijo kot izpovedno 
sredstvo, neredka je identifikacija z nekim 
mitološkim likom, z njimi so se odzivali na 
aktualno politično situacijo, predvsem na 
vojne dogodke, dogajanje ob osamosvajanju 
Slovenije in priključevanju Evropski uniji, 
tehnološki razvoj, potrošništvo in na splošno 
na položaj človeka v sodobni družbi. Tako kot 
iz vsebinskega, pa so tovrstna umetniška dela 
raznolika tudi iz formalnega vidika.

Umetnostno zgodovino znate predstaviti 
na izviren in zanimiv način, to ste dokazali 
s spletno razstavo Preobrazbe mesta 
(Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in 
letom 2020 – njeni ljudje in podobe trgov, 
ulic in stavb). Zakaj ste se odločili za to temo? 

 Sama nisem nikoli razmišljala o tem, 
kako bom določene vsebine predstavila, 
preprosto sem izhajala iz sebe in naredila 

Dr. Simona Kostanjšek Brglez. Njena ljubezen do umetnostne zgodovine je 

neizmerna. Posveča se raziskovalnemu delu, ki ga javnosti posreduje na zanimiv in preprost 

način. Njena virtualna razstava Preobrazbe mesta.
	» Piše:	Barbara	Furman
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„Turistično 
gospodarstvo 
mora sodelovati 
s strokovnjaki 
na področju 
umetnostne 
zgodovine.“
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V dvorani Bistriškega gradu 
med pripravljanjem mono-

grafije o Slovenski Bistrici.

tako, kot se mi je zdelo v tistem trenutku 
najprimerneje. Enako je bilo z razstavo. 
Znane in neznane podatke sem skombinirala 
na način, ki mi je bil blizu. Veseli me, da je 
razstava ljudi tako pritegnila.

Z raziskovanjem kulturne dediščine v 
Slovenski Bistrici in okolici se kontinui-
rano ukvarjam od leta 2009, ko sem začela 
s pisanjem diplomske naloge. Dognanja sem 
doslej predstavljala v posameznih člankih in 
predavanjih. Razstava je prvo tako delo, kjer 
so številni podatki zbrani na enem mestu. 
Ko je Sašo Jug na svojem Facebook pro-
filu spomladi 2020 objavil prvo primerjalno 
fotografijo z motivom Slovenske Bistrice, ki 
jo je posnel v obdobju prve karantene, se je 
porodila ideja o pripravi te razstave. Mojo 
pozornost je najprej pritegnila praznina, saj 
na posnetku ni bilo avtomobilov, kolesarjev 
in ne pešcev, česar dotlej v svetlem delu dneva 
v Slovenski Bistrici nismo doživeli. Takrat 
sem vedela, da je vredno izkoristiti tisti čas 
in posneti čim več fotografij. V nekaj dneh 
sem pripravila koncept razstave, si zastavila 
cilje, nato pa začela s sistematičnim zbira-
njem starih razglednic in fotografij, literature, 
arhivskih virov, ogledom stavb na terenu, 
pogovori s prebivalci, Sašo Jug pa je nadalje-
val s fotografiranjem. Preostanek posnetkov je 
naredil še v času jesenske karantene.

Poudarek razstave je na mestu, njegovih 
ljudeh, stavbah oziroma urbanističnih 
celotah – cestah, ulicah in trgih. Posebno 
pozornost ste namenili arhitekturni dediščini. 

 Ljudem je razstava zanimiva tudi zato, 
ker so besedila kratka, jasna in napisana v 
preprosti besedi. Z ogledom (in branjem) 
razstave se lahko vsak v razmeroma kratkem 

času seznani z glavnimi podatki o mestu. 
Ob tem pa so v besedilih omenjeni ljudje in 
kraji, na katere marsikaterega gledalca veže 
lep spomin. Je pa razstava zanimiva tudi za 
strokovno javnost. Namreč rezultat je tudi več 
novih spoznanj o zgodovini mesta in o hišah. 
Tako sta bili med drugim natančno locirani 
obe nekdanji mitnici, severna in južna, prav 
tako je bila identificirana stavba nekdanjega 
solnega urada. Gre za preseganje dosedanjih 
vedenj, korekcijo in dopolnitev nekaterih 
objavljenih podatkov, veliko stavb in drugih 
spomenikov pa je sploh prvič omenjenih in 
obravnavanih.

Razstavo Preobrazbe mesta si lahko 
ogledamo na spletni strani projekta 
Umetnost za turizem. Imate podatek, koliko 
ljudi si jo je že ogledalo?

 Ogledalo si jo je približno 3000 ljudi, kar 
je lepo število. Z odzivi sem zelo zadovoljna. 
Po objavi – otvorjena je bila 8. februarja 
2021 - sem dobila številne klice, sms sporo-
čila in maile s čestitkami. Zelo sem vesela, 
da je ljudem všeč, da so preko nje (bolje) 
spoznali Slovensko Bistrico, njene nekdanje 
prebivalce, njeno bogato zgodovino in spome-
nike kulturne dediščine, ki jo umeščajo med 
pomembna slovenska mesta. Vesela sem, da je 
razstava pritegnila tudi mlajše, osnovnošolce 
in srednješolce. Ključno se mi zdi, da mladi 
poznajo okolje, v katerem živijo in njegove 
potenciale, saj verjamem, da to poznavanje 
pripomore tudi k ohranjanju dediščine za 
zanamce. 

Razstava naj bi bila z uvodno študijo 
razširjena in dopolnjena dostopna tudi v 

knjižni obliki. Kdaj? 
 Monografijo o Slovenski Bistrici, ki 

predstavlja presežek omenjenega projekta, 
zaključujem. Gre za obsežno predstavitev 
zgodovine mesta, spomenikov kulturne dediš-
čine, vključno s kiparstvom in slikarstvom, 
predstavitev in analizo upodobitev mesta, ki 
so nastale od 17. stoletja naprej. V katalogu, 
ki je v bistvu dopolnjena različica spletne raz-
stave, pa je podrobno predstavljenih preko 
100 stavb v mestnem jedru in z njimi pove-
zanih ljudi.

Pravite, da je vzhodna Slovenija, konkretno 
širše slovenjebistriško območje, z 
umetnostnozgodovinskega vidika zelo 
pomembna in ima vrsto potencialov za 
razvoj kulturnega turizma. Žal pa še vedno 
ni prepoznana kot turistično privlačna. Zakaj 
ne? 

 Na to gotovo vpliva tudi velikost mesta. 
Slovenska Bistrica je v primerjavi s Ptujem, 
Mariborom in Celjem, sredi katerih leži, 
majhno mesto. Pomemben dejavnik je tudi 
neprepoznavnost, k čemur gotovo pripomore 
tudi to, da potenciali med sabo niso ustrezno 
povezani. Nenazadnje pa kulturni spomeniki 
niso dovolj raziskani, zato niti ne morejo biti 
predmet turistične ponudbe. S projektom 
Umetnost za turizem smo v tej smeri naredili 
nekaj korakov naprej, tako na področju raz-
iskav spomenikov kulturne dediščine, kakor 
tudi na področju povezovanja potencialov, 
vendar je treba, če si želimo nekega preboja, 
z aktivnostmi nadaljevati. Ključni so tudi 
promocija, podpora domačinov ter lokalnih 
oblasti.
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Po kom v svetu bi se lahko zgledovali 
glede razvitosti kulturnega turizma - kjer si 
umetnostna zgodovina in turizem uspešno 
podajata roki?

 Že v sosednji Avstriji je veliko povpra-
ševanje po kulturnem turizmu. Turistične 
agencije v tujini ponujajo obiskovalcem vrsto 
produktov. Ti vključujejo tako naravne kot 
kulturne znamenitosti določenega območja, 
ki so med seboj vsebinsko povezane, kar 
obiskovalcem zagotavlja celostno doživetje. 

Analiza stanja kaže, da je turistična ponudba 
v sosednji Avstriji bistveno bolj povezana, 
kar predstavlja velik motiv za obisk države in 
posameznih regij, to pa se odraža tudi v gospo-
darski uspešnosti in splošni konkurenčnosti. 

Če si želimo kakovostnih in konkurenčnih 
turističnih produktov, ki temeljijo na kulturni 
dediščini, je nujno, da turistično gospodarstvo 
sodeluje s strokovnjaki na področju umetno-
stne zgodovine. 

Kateri  spomenik ima v širšem 
slovenjebistriškem prostoru največjo 
vrednost z umetnostno-zgodovinskega 
vidika? 

 Težko bi se odločila za en spomenik, saj 
ima prav vsak nekaj, zaradi česar je vreden 
pozornosti raziskovalcev in obiskovalcev. Za 
medievalista ima največjo vrednost studeniški 
samostan, za proučevalca baročne umetno-
sti pa slovenjebistriška cerkev sv. Jožefa. V 
Slovenski Bistrici so izjemno pomembne 
Flurerjeve poslikave gradu, ki so bile pred 
nekaj meseci stare 300 let, kot celostni spo-
menik baročne umetnosti pa velja izpostaviti 
dvorec Štatenberg. Poleg naštetih je na slove-
njebistriškem še cela vrsta vidnih spomenikov 
kulturne dediščine.

Pogosto slišimo očitke, da ima država 
mačehovski odnos do kulturne dediščine. 
Upravičeno?

 Na nacionalni ravni stvari niso urejene 
kot bi morale biti, čeprav je skrb za kulturno 
dediščino zapisana tudi v Ustavi. Klavrno 
propadajo celo kulturni spomeniki državnega 
pomena, kaj šele tisti, ki so »zgolj« lokal-
nega pomena. Da o številnih stavbah, ki niso 
registrirane ali evidentirane, sploh ne govo-
rimo. Žal se odnos, ki ga ima do spomenikov 
država, projicira tudi na nekatere posame-
znike. Saj vemo, da zgledi vlečejo. Seveda 
obstajajo tudi ljudje, ki jim je mar in bi npr. 
neko stavbo želeli obvarovati pred propadom 
ali jo obnoviti, a nimajo dovolj sredstev. V 
teh primerih bi bilo prav, da država priskoči 
na pomoč. 

S čim ste trenutno najbolj zaposleni? 
 Trenutno me najbolj zaposluje 

delo na projektu Umetnost za turizem. 
Umetnostnozgodovinske vsebine kot pod-
laga trajnostnemu razvoju vzhodne Slovenije. 
Triletni projekt se konec marca zaključi, zato 
pripravljam končna poročila, pišem besedilo 
za brošuro z opisom projekta, njegovimi 
rezultati in smernicami za oblikovanje turi-
stičnih produktov, ki temeljijo na kulturni 
dediščini.

Kaj pa vam je v največje zadoščenje pri delu? 
 Največje zadoščenje mi je raziskovanje 

samo. Ob vsakem, še tako majhnem odkri-
tju, sem vzhičena. In takrat komaj čakam, 
da lahko to navdušenje delim s katerim od 
kolegov, domačih ali prijateljev. Marsikdo 
me ne razume, tisti, ki so mi blizu, pa me 

podpirajo. Prijateljica mi je lani, ko sem ji pri-
povedovala o nekem novem dognanju, rekla: 
»Simona, čeprav nimam pojma o tem, s čimer 
se ukvarjaš, me tvoje delo navdušuje, ker si ti 
tako navdušena in tako srečna!«

In kaj šele bo, saj so pred vami še leta 
raziskovanja. Kako želite razvijati oziroma 
usmerjati svojo strokovno kariero? 

 Srečna bom, če bom lahko opravljala 
delo, ki ga opravljam z ljubeznijo in za kate-
rega vem, da ga opravljam dobro. Želim si še 
naprej raziskovati in spoznanja deliti z ljudmi, 
saj me to izpopolnjuje. 

Predvidevam, da ste videli že veliko 
primerkov ohranjene kulturne dediščine 
doma in po svetu. Kaj vas je najbolj navdušilo 
in zakaj?

 V Sloveniji in po svetu sem videla zelo 
veliko primerov tako dobrih kot tudi slabih 
praks prenov spomenikov kulturne dediščine. 
Veseli me, da npr. objektov, ki več ne slu-
žijo prvotnemu namenu, ne porušijo, ampak 
dobijo nove vsebine. Tako se pariški muzej 
Musée d'Orsay nahaja v stavbi nekdanje žele-
zniške postaje. V Sloveniji je podoben primer 
ljubljanska Cukrarna, industrijski objekt, v 
katerem je bila prvotno, od prve polovice 19. 
stoletja sladkorna rafinerija, danes pa služi kot 
sodobna galerija in večnamensko kulturno 
prizorišče. 

Tudi zasebne počitnice prilagajate 
destinacijam, ki ponujajo bogato kulturno 
dediščino?

 Na počitnicah si gremo z družino skoraj 
vedno ogledati neko znamenitost. Tudi krajše 
izlete večkrat načrtujemo tako, da obiščemo 
kakšen spomenik kulturne dediščine. 

Z družino živite v Poljčanah. Kako doživljate 
svoj domači kraj? 

 Smo štiričlanska družina, sinova sta stara 
osem in šest. V Poljčanah se dobro počutimo. 

Ko imamo čas, ga najraje preživljamo na 
prostem. Radi imamo daljše pohode in krajše 
sprehode, vožnjo s skiroji, tudi nogomet in 
druge aktivnosti. Na domači kraj me vežejo 
ljudje, številna doživetja in lepi spomini.

Vam je kateri kotiček še posebej ljub?
 Moj najljubši kotiček v občini Poljčane 

so Studenice. Tam sem preživela najzgodnejše 
otroštvo. Do tega majhnega trga ob vznožju 
mogočnega Boča gojim prav posebna čustva. 
Tja se vedno rada vračam in tam se počutim 
doma.

Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno 
za zadovoljno življenje?

 Najbolj pomembni se mi zdijo dobri 
medsebojni odnosi, kakovostno preživet čas z 
najdražjimi, zdravje, veliko smeha, ljubezen, 
hvaležnost, poštenost, zmožnost sprejemanja, 
odpuščanja in pomirjenost s samim seboj. 

Prva javna predstavitev slik dunajskega slikarja 
Leopolda Kupelwieserja iz kapele slivniškega dvor-
ca v cerkvi v Slivnici.

Terensko delo za monografijo o Slovenski Bistrici 
2021. (Foto: Igor Unuk)

Vodenje članov ekipe projekta Industriopolis po 
Slovenski Bistrici. (Foto: Igor Unuk)
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