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Arhitekturna ustvarjalnost 19. stoletja je pomembno
zaznamovala grajeno podobo slovenskega prostora.
Razvijala se je v kontroverzni dobi stvarjenja modernih nacij,
v dobi naglega povečevanja števila prebivalstva, v dobi
neustavljivega optimizma in vere v moč znanosti. Nastalo je
toliko gradenj kot nikdar dotlej. Poleg tradicionalnih
stavbnih tipov so se pojavili številni novi. Izjemno raznolika
arhitekturna dejavnost 19. stoletja je v luči socialnih,
ekonomskih in političnih dejavnikov posegla na vsa področja
javnega in zasebnega življenja ter slovenske kraje dvignila iz
baročne kulture na novo razvojno stopnjo. A arhitekturne
dosežke tega obdobja smo doslej zelo slabo poznali. S
celovito zastavljeno obsežno raziskavo smo to želeli
spremeniti.

Izr. prof. dr. Igor Sapač je arhitekt in umetnostni zgodovinar. Med letoma 2005 in 2014 je bil kustos in
muzejski svetovalec v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2007 predava na
Oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v
Mariboru. Ukvarja se zlasti s proučevanjem arhitekture grajskih stavb, palač, vil, mestnih obzidij in
gledališč, arhitekturne dejavnosti v obdobjih renesanse, baroka in historizma na Slovenskem ter
zgodovine, teorije in prakse spomeniškovarstvene dejavnosti. Napisal je številne znanstvene in
strokovne monografije, dele monografij in članke.
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Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti v Ljubljani ter na Oddelku za
umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru. Ukvarja se zlasti s proučevanjem umetnosti v 19. in
20. stoletju in še posebno s sakralno arhitekturo poznega
historizma na Slovenskem. Napisal je več znanstvenih in
strokovnih člankov ter prispevkov v znanstvenih monografijah.
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