Termín: 13.11. 2021

Číslo zájezdu: 21-602

Cena: 790,- Kč

VÍDEŇ - GALERIE ALBERTINA
1. DEN: VÍDEŇ - ALBERTINA
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do hlavního města Rakouska - Vídně. Zde navštívíme
známou galerii Albertina a její dvě expozice:
Výstava Modigliani
U příležitosti 100. výročí od úmrtí vzdává galerie Albertina hold italskému malíři a sochaři Amedeovi Modiglianimu, a
to velkou retrospektivou, která představuje v několika ohledech premiéru. Modigliani je známý jako portrétista,
průkopník art deca a bohém, pro jehož život jsou příznačné alkoholové a drogové excesy. Výstava v Albertině ho
poprvé ukazuje především jako předního avantgardistu, který vedl primitivistickou revoluci až do 20. století.
Modigliani přitom bude v Rakousku uveden poprvé: k vidění budou jeho slavné akty, mimořádné portréty a i některé z
jeho několika dochovaných soch. Výstava čítá díla pocházející z největších a nejvýznamnějších muzeí i soukromých
sbírek, a to z Ameriky i Asie. Výstava Modiglianiho tvorby bude obohacena i díly Pabla Picassa, Constantina Brâncuşi a
André Deraina, která jsou jakýmisi artefakty tzv. primitivní - prehistorické, archaické a mimoevropské - kultury..
Výstava „American Photography“
Výstava fotografií „American Photography“ se zaměřuje na hlavní proudy americké fotografie, a to od 40. let až do
konce tisíciletí. Proměna „amerického snu“ je příznačná pro řadu zde vystavených fotografií, které vtipným a kritickým
způsobem nastavují zrcadlo společnosti. Rafinované barevné fotografie dokumentující konzumní kulturu se střídají se
street fotem. Místo rozsáhlé prezentace přírody jsou dokumentovány osídlené krajiny a dopady cestovního ruchu na
ni. K vidění jsou fotografie od Diane Arbusové, Philip-Lorca di Corcia, Williama Egglestona, Lee Friedlandera, Nana
Goldina, Raye K. Metzkera, Lisette Modelové, Cindy Shermanové, Stephena Shorea, Joela Sternfelda a Garryho
Winogranda.
V odpoledních hodinách odjedeme zpět do ČR. Do Plzně se vrátíme v pozdních večerních hodinách (22-23 hod.).

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupné do galerie Albertina: studenti do 19 let zdarma, dospělí 16,90€, osoby nad 65 let 12,90€, osoby do 26 let 11,90€.
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
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