
ZIMA: od strahu k veselju.

http://www.zac.si/ 

Muzej novejše zgodovine Celje



Aktualna razstava dr. Boruta Batagelja vam zimo predstavlja v njenih kontrover-
znih podobah. Zimo so ljudje nekoč prepoznavali kot grožnjo, nadlogo, človekovo 
neprijetno spremljevalko, čas, na katerega se je bilo potrebno dobro pripraviti, 
videli so jo kot čas bolezni in celo kot prispodobo smrti … Razstava želi v svojem 
izvirnem sporočilu nakazati strukturne spremembe, ko so ljudje približno na 
prehodu v 20. stoletje zimo pričeli prepoznavati povsem nasprotno. Odkrili so jo 
tudi v vsej njeni lepoti, radostih in koristnostih. Zima je postala čas, ki bi ga bilo 
škoda prebiti med štirimi stenami in ljudje so po romantičnem in avanturističnem 
odkritju zime – posebej intenzivno s pomočjo novih zimskih športov – vedno 
pogosteje svoj prosti čas preživljali na prostem. 

Zima se je odkrila na novo!
 
Razstavo po konceptu odlikuje izviren način obravnave, saj se »zgodovina zime« 
umešča v procese njenega širšega družbenega doživljanja. 
Razstava, ki je nastala v produkciji Zgodovinskega arhiva Celje, je bila prvič 
predstavljena pred dobrim letom dni in je naletela na zelo dober odmev. Četudi 
gre za razstavo, ki na podlagi arhivskega gradiva, obilice fotografij in z izborom 
predmetov črpa na vsebini širšega celjskega območja, je pravzaprav zanimiva za 
vsako okolje, kjer so zime bile (so) zimske. 

Dr. Borut Batagelj (1976) se raziskovalno ukvarja z zgodovino športa in telesne 
kulture. Leta 2010 je izšla njegova znanstvena monografija:  Izum smučarske 
tradicije, kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941, kjer je 
smučanje predstavil v širšem kontekstu kulturne in družbene zgodovine ter 
nakazal, kako se je na Slovenskem oblikoval stereotip o smučarskem narodu. 
Knjiga je bila v lanskem letu nominirana za nagrado Klio (najboljše raziskovalno 
delo v zgodovinopisju za minuli dve leti). Več kot deset let je tudi član ljubiteljske 
skupine Smučarji po starem Batagelj, ki doma in v tujini na zelo gledljiv način 
predstavlja zgodovinski razvoj smučarskih tehnik. Batagelj je od leta 2006 
zaposlen v Zgodovinskem arhivu Celje, kjer je od leta 2011 njegov direktor.



Vas zima jezi? Se je veselite? So se zime ljudje nekoč 
bali, so jo komaj čakali?

Vabimo vas na ogled razstave 

Slovesno odprtje bo v četrtek, 12. januarja 2012, ob 13. uri v 
galeriji Magistrat, Mestni trg 1, na Ptuju. 

ZIMA: od strahu k veselju.



Galerija Magistrat, Mestni trg 1, Ptuj, je 
odprta v ponedeljek, torek in ~etrtek   

od 7. do 16. ure, v sredo od 7. do 18. ure in 
v petek od 7. do 14. ure.

1
2

3

4

5

6


