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Universalmuseum Joanneum
Österreichs erstes Museum/Prvi avstrijski 
muzej
Joanneum je leta 1811 v duhu razsvetljenstva ustanovil nadvojvoda Janez kot prvi javni avstrijski 
muzej z nalogo, „die Geistesbildung zu verbreiten/širiti izobraževanje“, „die Wissbegierde zu 
reizen/vspodbujati vedoželjnost“ in „das Lernen zu erleichtern/ olajšati učenje“. Tudi 200 let 
kasneje je ta naloga še zmeraj veljavna, četudi se je svet in tudi Joanneum od 1811 temeljito 
spremenil. 

Leta 2011 spada Joanneum med največje univerzalne muzeje Evrope in ima več kot 17 zbirk, ki so 
organizirane v 10 muzejskih oddelkih. Štirje nadaljnji oddelki vodijo centralne „servisne funkcije“ 
za muzej kot tudi za obiskovalce/ke Universalmuseuma Joanneum. Več kot 4,5 milijonov 
objektov zbirk so osnova za vsebinsko širok razstavni in prireditveni program, ki se predstavlja 
na 10 muzejskih mestih v Gradcu, kot tudi v krajih Trautenfels, Stainz in Wagna.
Universalmuseum Joanneum beleži letno okoli 500.000 obiskovalk in obiskovalce in zaposljuje 
za izpolnitev teh nalog ca. 500 sodelavk in sodelavcev.
V svojih prvih desetletjih je bil Joanneum učna in raziskovalna ustanova z naravoslovno-
tehniškim povdarkom, pripadajoče zbirke so služile tako študiju kot tudi muzejski predstavitvi. 
Naslov Joanneuma je bila zgradba „Lesliehof“ v graški ulici Raubergasse, na katero je do 1880ih 
let mejil veliki botanični vrt, „Joanneum-Garten“. Nadvojvodi Janezu je uspelo, za Joanneum 
pridobiti pomembne znanstvenike: mineralog Friedrich Mohs je pri Joanneumu razvil po njem 
imenovano trdotno lestvico za minerale, in tudi Franz Xaver Unger,„Vater der Paläobotanik/oče 
paleobotanike“, ter Nikola Tesla – izumitelj izmeničnega toka – sta raziskovala in poučevala v 
Gradcu. Leta 1864 dobi Joanneum rang ene „k.k. Technischen Hochschule/c. k. Tehniške visoke 
šole“. V letih 1878–1887 je sledila izločitev visoke šole (od 1975: Technische Universität 
Graz/Tehniška univerza Gradec) in preoblikovanje zbirk v Landesmuseum Joanneum/Deželni 
muzej Joanneum. V teku 19. stoletja so se iz Joanneuma razvile nadaljnje pomembne 
znanstveno-kulturne ustanove, kot Montanuniversität Leoben/Montanistična univerza Leoben, 
Steiermärkische Landesarchiv/Štajerski deželni arhiv in Steiermärkische 
Landesbibliothek/Štajerska deželna knjižnica.

Naravoslovje in zgodovina kot tudi umetnost in kultura so bili okoli leta 1900 vsebinska težišča 
zbirk Joanneuma. V teku 20. stoletja se je ta profil nadalje razširjal in diferenciral. Arhitektonsko 
in zgodovinsko pomembne zgradbe – gradovi, plemiška palača, bivši samostani – so postale 
muzejske lokacije. 
Leta 2003 je prišlo do odločitve, da se Deželni muzej Joanneum do tedaj tesno navezan na 
Štajersko deželno upravo spremeniti v splošnokoristno d.o.o.. Pod vodstvom Petra Pakescha 
(umetniški intendant) in Wolfganga Muchitscha (znanstveni direktor) je bil še istega leta sprožen 
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obširni modernizacijski proces, ki je leta 2011 – ob 200 letnem jubileju Joanneuma, ki je od leta 
2009 imenovan „Universalmuseum Joanneum“ – dosegel svoj začasni vrhunec. Z otvoritvijo 
Joanneumsviertela/Muzejske četrti Joanneum so zgodovinske muzejske zgradbe in knjižnica v 
ulicah Raubergasse, Neutorgasse in Kalchberggasse povezane v funkcionalno in arhitektonsko 
enoto, ki je povezana s podzemnim Centrom za obiskovalce (Besucher/innen-Zentrum). Muzejska 
četrt Joanneum, ki postavlja tudi močan urbanistični akcent v graškem starem mestnem jedru, 
spada med največje kulturne centre Avstrije in je od 26.11.2011 naslov za Neue Galerie Graz, 
Multimediale Sammlungen/Multimedijske zbirke in Štajersko deželno knjižnico. Leta 2013 bo 
vsebinski profil Muzejske četrti Joanneum še enkrat razširjen z novim Prirodopisnim 
muzejem/Naturkundemuseum.

Zbirke Universalmuseuma Joanneum predstavljajo časovno obdobje več milijonov let in le to 
posredujejo v okviru domiselnih in informativnih stalnih ter občasnih razstavah kot tudi z 
vsebinsko poglobljenimi prireditvami. Raznolikost tem in znanstvenih področij omogoča tudi 
nenavadni in interdisciplinarni pristop do kompleksnih vprašanj. Universalmuseum Joanneum 
splošno polaga veliko pozornost predstavitvi, ki je blizu publiki in, ki gre v korak s časom, pri 
čemer velja glavna pozornost optimalnemu sodelovanju različnih lokacij, ki s svojimi različnimi 
možnostmi oblikujejo edinstven karakter Universalmuseuma Joanneum.

Landeszeughaus/Deželna orožarna
Internacionalo poznano graško Deželno orožarno so zgradili štajerski deželni stanovi med 1642 
in 1645 in je bila nekoč najpomembnejša orožarna na jugovzhodu habsburške monarhije. V 17. 
stoletju so bili za zaščito dežele v prvi vrsti vskladiščeni oklepi za navadne pešake in jezdece. Že 
sredi 18. stoletja je Deželna orožarna postala vojaško nepomembna, vendar pa je ostala 
ohranjena kot muzej. Še danes fascinira največja zgodovinska orožarna na svetu s svojo 
edinstveno atmosfero. Tesna namestitev okoli 32.000 kosov bojne opreme (npr. oklepov, 
železnih srajc, čelad, različnega orožja) v štirih nadstropjih sledi v bistvu prvotni postavitvi. 
Naslov: Herrengasse 16, 8010 Graz

Kunsthaus Graz
Kunsthaus Graz so otvorili leta 2003 kot arhitektonski zaključek „Evropske prestolnice kulture“. 
Medtem je „Friendly Alien“ s svojo biomorfno arhitekturo avtorjev Petra Cooka in Colina
Fournierja postal ne le srečališče ljubiteljev kulture in umetnosti iz vsega sveta, temveč je postal 
tudi bistveni del urbanistične identitete mesta Gradec. Kot razstavni center za sodobno 
umetnost prikazuje avstrijsko in internacionalno umetnost od 1960ih let. Medijska fasada 
imenovana BIX Medienfassade Kunsthausa Graz, berlinskih oblikovalcev „realities:united“, 
predstavlja edinstveno fuzijo arhitekture in medijske tehnologije, ki kot urbani zaslon služi kot 
instrument umetniške komunikacije.
Naslov: Lendkai 1, 8020 Graz
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Museum im Palais/Muzej v palači 
Stalna postavitev kulturno-zgodovinske zbirke v palači Herberstein predstavlja „statusne 
simbole“ politične moči, plemiškega življenskega sloga in dvorne izobrazbe. Razstavni objekti 
imajo večinoma tesno zgodovinsko zvezo s Štajersko ali Gradcem, baročna postorska oprema –
kot na primer izrazita zrcalna dvorana - je avtentično integrirana v razstavo v drugem 
nadstropju. Posebni vrhunci razstave so: štajersko vojvodsko pokrivalo „Steirische Herzogshut“ 
(okoli 1400), gotski razkošni voz Friderika III. Habsburškega (okoli 1452) in redka prečna flavta 
izdelovalca glasbil Jeana Hotteterreja (okoli 1680). Občasne razstave v prvem nadstropju se 
lotevajo izbranih tem iz stalne razstave in dajejo prostor za podrobnejšo obravnavo. Sodobni 
umetni obrti so namenjene razstavne površine v pritličju.
Naslov: Sackstraße 16, 8010 Graz

Museumsakademie Joanneum/Muzejska akademija Joanneum se ukvarja z razvojem in 
profesionalizacijo muzejskega dela in razstavljanja. Akademija organizira strokovna 
izobraževanja, se bavi z raziskovanjem, svetovanjem in dokumentiranjem in je platforma za 
muzeološke diskurze tako znotraj organizacije, kot tudi nacionalno in internacionalno .
Naslov: Sackstraße 16, 8010 Graz

Schloss Eggenberg/Dvorec Eggenberg, Prunkräume/razkošne sobane
Dvorec Eggenberg je edinstveno celovito umetniško delo baroka, v katerem se arhitektura in 
notranja oprema spojita v kompleksni simbolični prikaz univerzuma. Rezidenca cesarskega 
upravitelja dežele Hansa Ulricha von Eggenberga je politična arhitektura in neskromna 
legitimacija vladavine te družine. Leta 2010 je bil dvorec Eggenberg proglašen za UNESCO-
svetovno dediščino, nenazadnje zaradi „bel étage“ dvorca, katerega originalna oprema se ni 
spremenila od 18. stoletja. Cikel 24 razkošnih dvoran s krasno stensko dekoracijo, zgodovinskim 
pohištvom in več kot 500 stropnimi poslikavami spada med najpomembnejše zgodovinske 
notranjščine, ki jih poseduje Avstrija. V središču: razkošna dvorana planetov (Planetensaal) s 
slikami dvornega slikarja Hansa Adama Weissenkircherja. 
Naslov: Eggenberger Allee 90, 8020 Graz

Schloss Eggenberg/Dvorec Eggenberg, Gärten/vrtovi
Od nastanka v zgodnjem 17. stoletju so eggenberški vrtovi doživeli veliko sprememb izkazujoč
okus določenega obdobja. Od baročnega formalnega vrta kneza Eggenberga, ki je dvorec obdal z 
bogatimi baročnimi vrtovi in živo mejo, je ostalo le malo sledi. Danes leži dvorec v obsežnem 
krajinskem parku iz obdobja romantike, ki s svojimi dragocenimi primerki drevesi spada med 
najpomembnejše vrtne spomenike dežele. K posebnostim te „krajinske slike“ spada umetelen 
hrib vrtnic, ki je bil skupaj s senčnikom v kitajskem stilu do detajla točno rekonstruiran.
Naslov: Eggenberger Allee 90, 8020 Graz
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Alte Galerie/Stara galerija, Schloss Eggenberg/Dvorec Eggenberg
V 22 dvoranah dvorca Eggenberg predstavlja Alte Galerie 500 let evropske zgodovine v zrcalu 
umetnosti. Raznoliki slikovni sklopi ne govore le o uživanju v lepoti, temveč tudi o lastni kulturni 
preteklosti: izstopajoči primeri avstrijske gotike pričajo o veri srednjega veka, z detajli bogate 
„bralne slike“ pripovedujejo o življenju v zgodnjem novem veku, ob prvorazrednih pričevanjih 
renesanse je mogoče videti tudi barvit theatrum mundi baroka. Med vrhunce Alte Galerie spadajo 
fascinantna „Admonter Madonna/Admontska Madona“ in mojsterska dela Lucasa Cranacha 
starejšega, Pietra Breughela mlajšega, Johanna Georga Platzerja in M. J. Schmidta („Kremser 
Schmidt/Schmidt iz Kremsa“).
Naslov: Eggenberger Allee 90, 8020 Graz

Archäologiemuseum/Arheološki muzej, Schloss Eggenberg/Dvorec Eggenberg
Moderni Arheološki muzej v parku dvorca Eggenberg prikazuje več kot 1.200 objektov, ki kot 
„sledi življenja“ tvorijo izhodišča za vprašanja, ki zaposlujejo ljudi že stoletja. Vrhunci stalne 
razstave so halštatski objekti svetovnega slovesa kot kultni voz iz Strettwega/Kultwagen von 
Strettweg ali maska iz Kleinkleina/Maske von Kleinklein, pa tudi daragocene rimske izkopanine iz 
Štajerske, kot srebrni pokal iz Grünaua/Silberbecher von Grünau. Ta muzej želi nagovorti vse, ki 
se zanimajo za ljudi, njihove življenske svetove, njihove izrazne oblike religioznosti in za 
menjajoče se družbene pogoje. Razen tega želi muzej posredovati, kako pogosto je naše znanje o 
preteklosti omejeno in fragmentirano– tako nekatera vprašanja ostajajo odprta.
Naslov: Eggenberger Allee 90, 8020 Graz

Münzkabinett/Kabinet kovancev, Schloss Eggenberg/Dvorec Eggenberg
Kovanci so več kot sredstvo plačila – oni detaljno zrcalijo politiko in kulturo družb. Zbirka 
kovancev Universalmuseuma Joanneum reflektira štajersko zgodovino kovancev od antike do 
iztekajočega se 18. stoletja, med drugim s fascinantnimi dragocenostmi in biseri graške kovnice 
denarja. Stalna razstava Kabineta kovancev v najstarejšem delu dvorca pregnantno pripoveduje 
zgodovino kovancev iz Štajerske – od kovanca s panterjem iz graške kovnice do keltskih 
kovancev kodrastih glav, od zlatega kovanca iz Flavie Solve, ki je bil predelan v nakit, do 
renesančnih medalj Karla II. Avstrijskega.
Naslov: Eggenberger Allee 90, 8020 Graz

Volkskundemuseum/Etnografski muzej
Kaj nam govorijo stvari, ki so nekoč spremljale človekov vsakdan? Od leta 1913 zbira, ohranja in 
razlaga Etnografski muzej stvarne predmete družbenega življenja in človeških usod. Prvotno je 
bil fokus usmerjen na kmečko družbo pred svetovnima vojnama. Danes se pozornost muzeja 
usmerja na življenje v globaliziranem svetu, ki njihove korenine iz kulturnih reliktov novo 
definira.
Naslov: Paulustorgasse 11-13a, 8010 Graz
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Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel/Muzejska četrt Joanneum
Neue Galerie Graz predstavlja v prostranih prostorih Muzejske četrti Joanneum razstave, ki se še 
posebej nanašajo na lastno zbirko. Obsežen spekter te zbirke obsega umetniške tokove kot 
bidermajer, realizem, secesijo, regionalne oblike klasične moderne, avstrijsko in internacionalno 
slikarstvo po 1945 – med drugim iz takoimenovanih „Trigon“-dežel –, dunajski akcionizem kot 
tudi medijsko in konceptualno umetnost. Znotraj Neue Galerie Graz je urejen BRUSEUM kot 
kompetenčni center in razstavni prostor za obsežno umetniško ustvarjanje štajerskega umetnika 
Günterja Brusa. 
Naslov: Joanneumsviertel, 8010 Graz

Multimediale Sammlungen/Multimedijske zbirke, Joanneumsviertel/Muzejska četrt Joanneum
Multimedijske zbirke spadajo z več kot dvema milijonoma objektov med najpomembnejše 
avdiovizualne zbirke Avstrije. Njihove fotografije, tonski zapisi in filmi imajo časovno, kulturno, 
regionalno in tehnološko-zgodovinsko pomembnost in dokumentirajo Štajersko in njene 
prebivalce na poti v digitalno dobo. V njihovih novih prostorih v Muzejski četrti Joanneum 
predstavljajo Multimedijske zbirke fotografije, filme in tonske zapise v okviru menjajočih se 
razstav – dopolnjene z osebnimi spomini, ki so jih Štajerke in Štajerci pripovedoval v „Büro der 
Erinnerungen/Pisarni spominov“. Vsi obiskovalci/ke so tudi povabljeni, raziskovati v digitalizirani 
medijski zbirki na kraju samem.
Naslov: Joanneumsviertel, 8010 Graz

Naturkundemuseum/Prirodopisni muzej, Vorschau/pregled
Priridoslovne zbirke Joanneuma (botanika, zoologija, geologija & paleontologija, mineralogija), 
katerih temeljni kamen je postavil nadvojvoda Janez s svojimi privatnimi zbirkami, so spravljene 
v Centru za raziskovanje in zbirke v graški četrti Andritz, kjer so shranjene pod idealnimi 
konzervatorskimi standardi in kjer jih je mogoče v novo nastalih laboratorijih pod sodobnimi 
pogoji obdelati. Z odprtjem Naravoslovnega muzeja marca 2013 so javnosti postale ponovno 
dostopne „osnovne celice“ muzeja Joanneum. V okviru tega inovativnega razstavnega koncepta 
je na ogled tudi originalna postavitev mineraloške zbirke kot „muzej v muzeju“.
Naslov: Joanneumsviertel, 8010 Graz

Österreichischer Skulpturenpark/Avstrijski skulpturni park
Sedem kilometrov južno od Gradca ležeči Avstrijski skulpturni park se je od svoje ustanovitve 
leta 2003 etabliral kot center za sodobno skulpturo. Fascinantni park krajinskega arhitekta 
Dieterja Kienasta se razteza čez areal sedmih hektarjev in razgrinja več kot 60 skulptur. Dela 
renomiranih umetnikov/c iz Avstrije – od Fritza Wotrube preko Franza Westa do Erwina Wurma, 
Heima Zoberniga in Michaela Kienzerja – komunicirajo tukaj s primeri internacionalnega 
kiparstva, na primer od Jeppe Heina, Nancy Rubins, Tobiasa Rehbergerja ali Susane Solano. 
Posebna vodstva in različne prireditve predstavljajo stalno rastočo zbirko Avstrijskega 
skulpturnega parka, ki je v obliki simpozijev in publikacij vključena v znanstveni diskurz. 
Edinstven ambient tega parka ga naredi tudi za priljubljen kraj prireditev!
Naslov: Thalerhofstraße 85, 8141 Unterpremstätten
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Jagdmuseum Schloss Stainz/Lovski muzej na gradu Stainz
Največji avstrijski lovski muzej dojema lov kot zgodovinski, sociološki in filozofsko-etični 
fenomen in nagovarja z interdisciplinarno zastavitvijo široko publiko. Prvo nadstropje stalne 
razstave je posvečeno kulturni zgodovini lova: dragoceni eksponati različnega izvora – baročne 
slike živali in dvorni razkošni objekti, umetelno izdelane prašnjače, pa tudi objekti za vsakdanjo 
rabo in ljudska čudežna sredstva – prikazujejo, kakšne daljnosežne učinke je imel 
kulturnozgodovinski fenomen lov na umetnost, literaturo, glasbo in film ter ga še ima. V drugem 
nadstropju se obhod nadaljuje kot razburljiva lovska preža, kjer je mogoče slediti stopinjam živali 
in prisluhniti njihovim glasovom. Vrh tega je mogoče veliko izvedeti o ekoloških vprašanjih 
divjadi današnjega časa in nalogah modernega lova.
Naslov: Schlossplatz 1, 8510 Stainz

Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz/ Kmetijski muzej na gradu Stainz
V informativni stalni razstavi je nazorno prikazana raznolikost kmetijskih in gozdarskih del ter 
življenja. Z zgodovinskimi objekti in interaktivnimi medijskimi postajami je prikazan nadaljnji 
vsebinski sklop od predindustrijskega časa do izzivov 21. stoletja. Kmetijska zbirka bazira na 
naprednih idejah nadvojvode Janeza: ob številnih društvih in institucija je nadvojvoda Janez leta 
1819 ustanovil k.k. Landwirtschaftsgesellschaft/c.k. Kmetijsko družbo. Pomembni aspekt te 
družbe je bila dokumentacija kmetijskih strojev in orodij. Zbirali so orodja in stroje, ki so bili 
običajno v rabi, še posebej pa poljska orodja in stroje ter jih po možnosti kompletno izdelali kot 
modele. Večina teh modelov se nahaja v kmetijski zbirki.
Naslov: Schlossplatz 1, 8510 Stainz

Schloss Trautenfels/Grad Trautenfels
Naravoslovna in kulturna zgodovina štajerske doline Ennstal in regije Bad Aussee stoji v središču 
zbirke na gradu Trautenfels, ki od 1950ih let združuje zoološka, geološka in mineraloška 
dokazila kot tudi etnološke objekte in arheološke najdbe iz regije. Ob utemeljenih razstavah v 
Krajinskem muzeju/Landschaftsmuseum fascinira grad tudi s svojo kakovostno baročno opremo 
in nepozabnim razgledom na obdajajoč gorski svet!
Naslov: Trautenfels 1, 8951 Stainach-Pürgg

Römermuseum Flavia Solva/Rimski muzej Flavia Solva
Flavia Solva na področju južne štajerske občine Wagna je edino rimsko mesto na Štajerskem in 
najpomembnejše rimsko najdišče dežele. Naselbina v bližini nastanitve keltskega plemena je 
dobila ca. 70 p. Kr. pod cesarjem Vespazijanom mestno pravico. Domače keltsko prebivalstvo je 
bilo do novih vplivov iz Rima zelo odprto in je hitro prevzelo rimsko civilizacijo in kulturo. To 
dokazujejo ob številnih arheoloških najdbah tudi številni napisi in reliefi, ki jih je pogosto najti na 
zemljišču okoli antičnega mesta. Poleti 2012 je bil ponovno odprt Rimski muzej Flavija Solva, ki 
ima sedaj od zunaj dostopno pohodno vitrino. V tej veliki razstavni vitrini bo obiskovalkam in 
obiskovalcem z atraktivno postavitvijo prikazana kulturna zgodovina in arheologija Flavie Solve 
in to skozi celo leto in ob prostem vstopu.
Naslov: Marburgerstraße 111, 8435 Wagna bei Leibnitz 
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Rosegger-Rojstna hiša
Avstrijski ljudski pesnik Peter Rosegger se je rodil 31. julija 1843 kot prvi izmed sedmih otrok na 
tej preprosti višinski kmetiji iz 18. stoletja. Življenjske razmere so bile izrazito skromne: nad 
kuriščem v črni kuhinji so se pripravljali obroki, osrednja izba je bila namenjena obedovanju in 
spanju, hkrati pa je služila tudi kot delovni prostor. Tukaj lahko vidimo številne kose pohištva, ki 
so priče preprostega življenja kmetov v 19. stoletju. Še danes je Roseggerjeva rojstna hiša 
dosegljiva le peš: polurni sprehod čez alpske gozdove vodi naravnost k skupini stavb, ki jo tvorijo 
bivalna hiša, hlev in tudi skedenj, poljska brunarica in sušilnica lanu. Peter Rosegger je v svojih 
besedilih pogosto posegal po spominih na otroštvo v Alpah in je za ta kraj skoval pojem 
„Waldheimat/gozdni dom“. V svoji rojstni hiši je naredil tudi prve literarne korake, ki jim je sledil 
obsežen pisateljski opus.
Naslov: Alpl 42, 8671 Alpl

Rosegger-Muzej
V nekdanji gorski kmečki hiši Petra Roseggerja (1843-1918) v Krieglachu se nahaja majhna 
razstava, ki slika različna življenjska in ustvarjalna obdobja tega štajerskega pesnika. Na ogled 
so pisma, dokumenti in tudi slike ter rokopisi, ki med drugim prikazujejo, da je bil Rosegger v
stiku s številnimi umetniki njegovega obdobja. Pričujoča predstavitev se nahaja v nekdaj 
zasebnih prostorih Petra Roseggerja, saj je bila hiša v letu 1877 zgrajena po njegovih
načrtih. Njegov delovni prostor kot tudi soba, v kateri je umrl, se nahajata v prvem nadstropju 
muzeja in sta ohranjeni v prvotnem stanju. Tako posredujeta avtentičen občutek življenjskega 
sloga Petra Roseggerja in – v kontrastu z Roseggerjevo rojstno hišo – prikazujeta tudi njegov 
družbeni vzpon od kmečkega otroka do finančno uspešnega avtorja.
Naslov: Roseggerstraße 44, 8670 Krieglach


