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Evropa v času Franza Liszta
Europe in the Time of Franz Liszt

Pokrajinski muzej Maribor
vas vabi k sodelovanju na
mednarodnem strokovnem simpoziju s temo
EVROPA V ČASU FRANZA LISZTA.
Simpozij organiziramo v čast
170-letnice igranja Franca Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu,
potekal bo med 13. in 15. oktobrom 2016 v Mariboru.
Projekt MUSEOEUROPE smo zasnovali leta 2012 v okviru projekta MARIBOR 2012, EPK.
Leta 2014 smo izvedli simpozij s temo UPORABNA VREDNOST LESENEGA KOLESA, leta
2015 je bila osrednja tema simpozija SREČANJA DVEH SVETOV.
Leta 2016 bomo osrednjo pozornost posvetili Francu Lisztu (1811–1886), glasbenemu
velikanu, ki je leta 1846 na krajši poletni turneji koncertiral v Gradcu, Mariboru, Rogaški
Slatini in Zagrebu. Simpozij bo spremljala občasna razstava Pokrajinskega muzeja Maribor, v
katero bomo v času projekta MUSEOEUROPE vključili predmete iz gostujočega muzeja.
Na simpoziju pričakujemo prispevke o kulturnem življenju 19. stoletja, tako zelo
zaznamovanega z gledališčem in glasbo, vznikom medijev in sodobnega trženja, urbanizacije,
odkrivanja novih dežel, industrijskega in tehnološkega napredka, sveta ženske in moškega ter
čudežnega otroka v umetnosti. Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:
1. sklop: Umetnost in spol (vloga moškega, ženske in otroka v umetnosti)
2. sklop: Ustvarjalni prostori (dom, atelje, dvorane)
3. sklop: Mesto in umetnost (glasba, ples in gledališče kot motorji družabnega
življenja)
4. sklop: Mediji in umetnost (oglaševanje in trženje med 19. stoletjem in
sodobnostjo)
K sodelovanju vabimo zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, muzikologe, arhitekte,
etnologe, sociologe …
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Prispevki naj bodo napisani v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronski publikaciji.
Jezika simpozija sta angleščina in slovenščina. Rok za oddajo preliminarnega naslova in
izvlečka v obsegu do 600 znakov je 15. januar 2016.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali
telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.
V imenu Pokrajinskega muzeja Maribor vas lepo pozdravljam.
Mirjana Koren, direktorica

