Festival dediščine podzemnih arhitektur,
dogodek v sklopu prireditve
Dnevi evropske kulturne dediščine,

sreda, 28. 09. 2022, cona Tezno Maribor.
Rovi Tezno so že sami po sebi izjemen primer podzemne vojaške industrijske dediščine, skupaj
z ohranjenimi objekti tovarne letalskih motorjev, ki predstavljajo vrhunski industrijski
kompleks moderne arhitekture v evropskem merilu (ESTETSKO, TEHNIČNO, …) in celovito
predstavitvijo zgodovinskega ozadja, s poudarkom na problematiki nacističnega delovnega
taborišča (ETIČNO), se tukaj odpira nova razsežnost tega prostora. Zaradi strateškega pomena
tovarne letalskih motorjev, je Maribor prestal 29 bombardiranj in postal največkrat
bombardirano slovensko mesto v času druge svetovne vojne. Ob koncu Blitzkriega in začetku
bombardiranj tovarno bliskovito preselijo v podzemlje. Šele primerjava nadzemne in
podzemne strukture lepo pokaže samozavest začetka in strah konca nemškega Reicha. Prav
kontrapunkt med izjemno estetsko in tehnično kvaliteto tovarne ter velikim etičnim
problemom taborišča, napetost med tehnično močjo in humanistično slabostjo, med estetiko
in etiko, ki v naši civilizaciji še danes ni razrešena, je lahko ključni poudarek za razvoj
izobraževalnega in kulturnega turizma tega prostora. Celovita predstavitev Cone Tezno,
vključno s TAMom in današnjim podjetniškim potencialom, v povezavi z zgodovinskim jedrom
Maribora, lahko na tem mestu vzpostavi novo turistično destinacijo, ki odpira sveže, ne samo
turistične in kulturne, temveč tudi gospodarske izzive.
Za izhod iz sodobnih labirintov lahko TEZA TEZNO postane ne samo rdeča, temveč ariadnina
nit.
Vabimo vas na dogodek, ki se bo odvijal 15 metrov pod zemeljskim površjem, v dvorani Rovi
Tezno.
15:00 – 15.05
15.05 – 15.30

15.30 – 16.15

16:15

Uvodni pozdrav, Maja Vintar, pomočnica direktorja Zavoda PPC Tezno
Predstavitev projekta »Turistični potencial dediščine podzemnih arhitektur v
Sloveniji«, Janko Rožič, arhitekt, urbanist in esejist, predavatelj na Fakulteti za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
Okrogla miza »TEZA TEZNO / Tovarna, taborišče, estetika in etika v dediščinskem
turizmu«, moderira: Janko Rožič
• Uroš Lobnik, profesor na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo Univerze v Mariboru
• Dejan Iskra, vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras
• Dean Damjanović, profesor zgodovine in geografije, konservator,
konservatorski svetovalec ZVKDS OE Maribor
• Simona Vidmar Čelik, direktorica Umetnostne galerije Maribor
Otvoritev razstave ZASTIRANJA – betonsko tekstilne inštalacije kolektiva pH15
Pogostitev in druženje

Opozarjamo, da so rovi vlažni in mokri, do njih se spustimo po 90 stopnicah. V njih je stalnih 12°C.
Potrebna je primerna nepremočljiva obutev in topla oblačila.
Število sedišč v rovih je omejeno. Prosimo za prijave 27.9.2022 na naslov rovi@conatezno.si.

Kje nas najdete?
Če se v Cono Tezno pripeljete s Ptujske ceste, kjer v cono vstopite v križišču med Hoferjem in Lidlom, v
križišču pri semaforju zavijete levo in na levi strani se za stavbo nahaja večje peščeno parkirišče.
Parkirišče je urejeno za staro kotlovnico. V navigacijo vtipkajte naslov Perhavčeva ulica 19, Maribor.
Pripeljalo vas bo do stare ciglene stavbe. Parkirišče je za stavbo.
Potem se peš odpravite nazaj do semaforjev na Perhavčevo ulico in nato levo po pločniku, do konca
proizvodne hale in pred podjetjem Messer zavijete znova levo in ste že na zbirnem mestu.
Za ograjo boste videli kontejner z napisi Rovi Tezno.
Parkirišče: 46.524230107010084, 15.665526562518718
Rovi: 46.52389053618253, 15.663992339086807
www.rovi-tezno.si

