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S svečano otvoritvijo novega „Museuma im Palais“ 11. maja 2011 je Kulturnozgodovinska zbirka 
Joanneuma po intenzivni fazi priprav in fazi preselitve v palačo/Palais Herberstein ponovno javno 
odprta. Ta zgradba spada med najpomembnejše palače plemičev graškega starega mestnega 
jedra in je bila v zadnjih letih obširno sanirana. Baročna prostorska oprema – kot na primer 
izrazita zrcalna dvorana – je integrirana v novo stalno razstavo kot avtentičen originalni-
ansambel, ki sledi temi „statusnih simbolov“.  
 
Razstavljeni eksponati reprezentirajo politično moč, plemiški življenski stil in dvorno izobrazbo, 
ter imajo večinoma tesno zgodovinsko zvezo s Štajersko ali z Gradec. K vrhuncem Museuma im 
Palais štejejo na primer „Steirische Herzogshut“ (okoli 1400) štajersko vojvodsko pokrivalo, 
gotski razkošni voz Friderika III. Habsburškega (okoli 1452) ali svetovno edine v pristnosti 
nedvomne prečne flavte pomembnega francoskega izdelovalca glasbil in flavtista Jeana 
Hotteterreja (okoli 1680). En prostor v sredini obhoda prikazuje letno en objekt občasne 
razstave, ki tematsko določa vsebino občasne razstave – prvi teh izbranih kosov je sklopna 
sončna ura dvornega astronoma in astrologa Georga von Peuerbacha (datirana z letnico: 1455), 
ki je za svoje ure prvič upošteval odklon – razliko med geografskim in magnetskim severnim 
tečajem – in s tem omogočil točnejšo navedbo časa. Ta objekt opozarja na občasno razstavo Die 
Zeit. Vom Augenblick zur Ewigkeit/Čas. Od tenutka do večnosti, ki ta težko dojemljiv fenomen – 
ujemajoč se z 200 letnim jubilejem – in, ki osvetjuje kulturne in socialne perspektive ter 
tematsko korespondira z drugimi jubilejnimi razstavami, kot na primer z razstavo ZeitZeitZeit. 
Vom schnellen Leben und der Kunst des Verweilens v Etnografskem muzeju/Volkskundemuseum 
ali z razstavo Zeitenwende. Rund um Dürer v Alte Galerie. 
 
V Raziskovalnih zbirkah/Studiensammlungen, ki bodo odprte časovno kaseje, bodo predstavljene 
objektne kategorije Museuma im Palais – kovano železo, pohištvo, steklo, keramika, nakit, blago 
in cehovski objekti – ob pomoči posebno izstopajočih eksponatov. Posebno primerjava 
zgodovinske umetne obrti s sodobnimi kosi razločno predoči razvoj različnih modnih pojavov. 
Čisto v tem smislu štarta v pritličju muzeja serija sodobnih razstav z nakitom Giampaola 
Babetta, ki se od poznih 1960ih let prišteva k avantgardi internacionale scene zlatarstva. 
Geometrične oblike kot tudi posebne zlate zlitine in karakteristične površinske strukture dajejo 
pečat njegovemu delu.  
 



Stran 2 

Kulturnozgodovinska zbirka Universalmuseuma Joanneum izhaja iz iniciative kiparja Karla 
Lacherja (1850–1908) in je bila prvič javno predstavljena leta 1895. Takoimenovani 
„Kulturhistorische und Kunstgewerbemuseum/Kulturnozgodovinski muzej in muzej umetne 
obrti“ je bil prvotno nastanjen v neobaročni muzejski zgradbi v graški ulici Neutorgasse, ki bo 
novembra 2011 integrirana v Joanneumsviertel/Joanneum-muzejsko četrt. Karl Lacher je bil 
fasciniran z gibanjem, izhajajoč od prve svetovne razstave (London, 1851), ki se je obrnilo proti 
moči industrializacije in s tem povezanimi znamenji propada obrti. Od tam inspirirani so nastali v 
Evropi številni muzeji umetne obrti, kot na primer muzej Victoria & Albert ali Germanische 
Nationalmuseum v Nürnbergu, ki so trajnostno vplivali na Lacherja. Te novonastale zbirke so 
dajale rokodelcem vzore in so postavljale v ospredje ob gospodarskem izkoriščanju produktov 
umetne obrti predvsem njihovo estetsko kvaliteto. Že leta 1884 je formuliral Lacher prve zamisli 
za muzej umetne obrti v Gradcu, ki naj bi podal „pregleden etnografski pogled bivanja, domačega 
življenja in ustvarjanja prebivalcev Štajerske“. V letu otvoritve muzeja ob pomoči cesarja Franca 
Jožefa I. Habsburško-Lotarinškega (1895) je Kulturnozgodovinska zbirka že imela 5.394 objektov 
– do danes je ta številka narasla na polnih 35.000 eksponatov. Izbor bo v Museumu im Palais 
kronološko razvrščen glede na material in funcijo in bo na ogled v „Studiensammlungen“. 
 


