Pokrajinski muzej Maribor
Regional Museum Maribor
MUSEOEUROPE 2018
Uniformiranost

Ob 100 – letnici konca prve svetovne vojne in ob novi depojski postavitvi uniform
vas Pokrajinski muzej Maribor
vabi k sodelovanju na mednarodnem simpoziju
UNIFORMIRANOST.
Projekt MUSEOEUROPE smo zasnovali leta 2012 v okviru projekta MARIBOR 2012, EPK.
Leta 2014 smo izvedli simpozij na temo Uporabna vrednost lesenega kolesa. Leta 2015 je
bila tema simpozija Srečanja dveh svetov. Leta 2016 smo na temo Evropa v času Franza
Liszta ob 170-letnici igranja Franza Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu simpozij
posvetili temu glasbenemu virtuozu. V letu 2017 smo osrednjo pozornost namenili kuhinji,
hrani in prehranjevanju s krovnim naslovom Debata o kuhinji – Kitchen debate.
Leto 2018 bo zaznamovano z generalno tematiko uniform in uniformiranja kot fenomena
opomina na družbeni red in tradicijo. V Pokrajinskem muzeju Maribor hranimo več kot
3.000 vojaških in civilnih uniform in opreme od začetka 19. stoletja do sodobnega časa. Leta
2018 bo zbirka uniform dobila svojo novo depojsko postavitev, v katero bomo v času projekta
MUSEOEUROPE 2018 vključili tudi predmete iz gostujočega muzeja.
Na simpoziju MUSEOEUROPE 2018 pričakujemo prispevke o razvoju, značilnostih in
funkcijah vojaških uniform v različnih zgodovinskih obdobjih, o vlogi in pomenu civilnih
uniform, o oblikovanju, razvoju, analizah uniform in njihovem vplivu na sodobno modno
oblikovanje ter pomenu uniforme kot identitete. Zanimive bodo izkušnje razstavljavcev
uniform, pa tudi strokovnjakov, ki se ukvarjajo z njihovim ohranjanjem.
Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:
I.

Vloga in pomen vojaških in civilnih uniform (historični pregledi, šolstvo, policija,
letalstvo, uradništvo, sokolstvo, železnice, carina …)

II.

Uniformirana oblačila od koncepta, razvoja do testiranja (oblikovanje, moda,
materiali, analize …)
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III.

Uniformiranost in družba (identiteta, noša, emancipacija, moda in spol, uniforma
kot družbeni imperativ ...)

IV.

Uniforme in muzejske postavitve (razstavljanje, hranjenje, restavriranje,
pedagoški programi …)

K sodelovanju vabimo zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe, sociologe,
psihologe, pedagoge, modne oblikovalce, tekstilne tehnologe…
Simpozij bo potekal v mesecu oktobru 2018 v Viteški dvorani mariborskega gradu. Prispevki
naj bodo napisani v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronskem zborniku. Rok za
oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v obsegu do 600 znakov brez presledkov je 10.
november 2017. Obvestilo o vaši uvrstitvi na simpozij boste prejeli do 20. novembra
2017.
Uvrščeni avtorji naj pošljejo prispevke v angleškem jeziku po elektronski pošti na naslov:
museoeurope@museum-mb.si do vključno 6. aprila 2018. Za lekturo prispevka in prevod
povzetka v slovenski jezik bo poskrbel organizator simpozija. Uvrščeni prispevki bodo na
simpoziju predstavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Čas namenjen predstavitvi je 15 20 minut.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si ali
telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.
V imenu Pokrajinskega muzeja Maribor vas lepo pozdravljam.
dr. Mirjana Koren, direktorica

Maribor, 10. oktober 2017

