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Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny po príchode do Viedne návšteva múzea ALBERTINA, ktoré je umiestnené
v prepychovej budove s nezameniteľnou vysunutou strechou. V časoch Habsburgovcov slúžila
ako palácové sídlo, a dnes ju navštevujeme ako medzinárodne uznávané múzeum umenia,
ktoré priťahuje návštevníkov s celého sveta. Prezentuje umelecké diela naprieč storočiami,
od 15. storočia až po súčasnosť. Špeciálne výstavy zaznamenávajú rekordnú návštevnosť,
či už prezentujú diela starých majstrov, klasickú modernu, alebo umenie súčasné.
Za pozornosť stojí aj architektúra a interiéry samotnej honosnej budovy v centre Viedne.

Aktuálna výstava diel J.M.Basquiata zobrazuje približne 50 hlavných diel z verejných a súkromných zbierok,
čím ponúka nový pohľad na jeho vizuálny jazyk. Výstava je prvou retrospektívou v Rakúsku,
ktorá predstavuje výnimočné dielo tohto umelca. Ako excentrický outsider a superstar svojej doby,
dnes patrí medzi najvýznamnejšie kľúčové postavy súčasného umenia. Jeho dielo sa zameriava
na africké dedičstvo a na problematickú hierarchiu v spoločnosti, pričom všadeprítomný rasizmus
je témou, s ktorou sa umelec osobne stotožnil.
Krátko z jeho života:
Narodil sa v New Yorku ako syn haitského otca a portorickej matky v roku 1960.
Vo veku 17 rokov utiekol z domu – spočiatku sa presadil ako graffiti umelec a občas žil na ulici.
Netrvalo však dlho a začal rýchlo stúpať. Basquiatova meteorická kariéra sa môže zdať niečo ako rýchly posun vpred
vo filme plnom sekvencií, kde hlavná postava interaguje s najvýznamnejšími umelcami svojej éry,
vrátane Davida Bowieho a Madonny. Basquiat navyše udržiaval inšpiratívne priateľstvo s Andym Warholom.
Po jeho maľbách bol čoskoro mimoriadne vysoký dopyt, hodnota sa rýchlo zhodnocovala – a v roku 1982 sa stal
najmladším účastníkom dokumentu Documenta 7 a prvým svetoznámym umelcom s afroamerickými a karibskými koreňmi.
Basquiat však nedokázal dlho odolávať výzve, ktorú predstavoval tento rýchly úspech,
a v roku 1988 zomrel na predávkovanie drogami.

V prípade, že o návštevu Albertiny nemáte záujem, môžete si urobiť vlastný program,
alebo využiť našu ponuku na prehliadku mesta, v ktorom to už bude dýchať adventom.
Povestné Vianočné dedinky už budú ponúkať pastvu pre oči, ale aj chuťové bunky
na námestiach Am Hof, Stefansplatz, Maria Theresien Platz, či na Spittelbergu.
Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.
Cena: € 39/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os.
Vstupné do Albertiny – do 19 rokov zdarma
dosp.os. 18,90 €,
+65 r. a do 26 r. 14,90 €
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