Ljubitelje umetnosti vljudno vabimo na naše tradicionalno potovanje:

BOLOGNA – ARTE FIERA 2017
41. mednarodni sejem sodobne
umetnosti
28. in 29. januarja 2017

Nova direktorica Arte Fiera Bologna, Angela Vettese, letos obljublja prenovljeno različico
sejma, ki potrjuje svojo identiteto kot najbolj konsolidirani italijanski umetnostni sejem z
bogato zgodovino. Od 27. do 30. januarja 2017 bo najstarejši festival moderne in sodobne
umetnosti v Italiji prinesel veliko novosti v paviljonih Bologne Fiere. Prva novost je že sama
grafična podoba sejma, katerega namen je poudariti
tisto, kar odlikuje umetniško prakso: na eni strani
naravo v svojih številnih oblikah, na drugi človeško
zmožnost, da jo preoblikuje in premisli… Letošnji
sejem in vzporedno dogajanje okoli njega bosta
zastavljena širše in bosta še bolj vključena v življenje
mesta.
S
povezovanjem
institucij
v
mestu
obiskovalcem pripravljajo bolj celostno kulturno
doživetje. Za to so ustanovili nov oblikovalski oddelek
ART CITY Polis, ki nam pripravlja razstave in intervencije sodobnih umetnikov.
Obstajata dve različni in komplementarni perspektivi, ki se stekata v ta program,
osredotočen na temo mesta: dialog med sodobno umetnostjo in
zgodovinskim okvirjem in razmislek o civilni družbi. Ta projekt,
ART CITY BOLOGNA, se bo odvijal že peto leto. Drugi projekt v sklopu
sejma umetnosti je ART CITY WHITE NIGHT, izjemen večer prireditev,
predstav in dogodkov, posvečenih sodobni umetnosti, umetnikom in
obiskovalcem, edinstven v Italiji in Evropi. Umetnostne galerije Bologne bodo
razstavile svoje najboljše zbirke, pobuda pa vključuje tudi zgodovinske stavbe,
kavarne, lokacije na prostem, vse odprto dolgo v noč. To bo maratonska noč umetnosti.
Program potovanja:
1. dan: sobota, 28. januarja, Bologna - Art City
Odhod avtobusa iz Ljubljane (Dolgi most) ob 7.00 in iz Kopra (železniška postaja) ob 8.15.
Vožnja v Italijo, mimo Benetk do Bologne, kjer si bomo najprej v Palazzo Albergati ogledali
razstavo »Mehiška umetnost dvajsetega stoletja«.
Zakonca Gelman sta zbrala dela največjih mehiških
umetnikov; María Izquierdo, David Alfaro Siqueirosa, Rufino
Tamayo in Ángel Zarraga. V zbirki so tudi dela Fride Kahlo
in Diega Rivere, za katera velja, da sta bila eden najbolj
znanih parov v svetu umetnosti, tako zaradi svojega dela,
kot tudi zaradi njune neskončne, intenzivne in destruktivne
ljubezni. Kot je Frida zapisala v svoj dnevnik: "Utrpela sem
dve hudi nesreči v svojem življenju ... Prva je bila nesreča s tramvajem, druga, ko sem
spoznala Diega." Na ogled so slike, fotografije, oblačila, nakit, kolaži, litografije, risbe…

Absolutni "biser" razstave so prvič razstavljena oblačila največjih mednarodno priznanih
oblikovalcev, ki so se zgledovali po Fridi Kahlo: Gianfranco Ferre, Antonio Marras,
Valentino… Sledi namestitev v hotelu, nato voden ogled
najpomembnejših
znamenitosti
Bologne.
Po ogledu se
prepustimo dogajanjem v sklopu
ART CITY BOLOGNA: mesto
Bologna v času Arte Fiera vedno
zaživi v vzdušju sejma umetnosti
in nudi številne vzporedne
razstave in dogodke. Sledi še ART WHITE NIGHT, ko bo mesto spremenilo barve in postalo
eno samo veliko prizorišče sodobne umetnosti.* Vse galerije, muzeji in trgovine bodo odprti
do 24.00. Nočitev.
2. dan: nedelja, 29. januarja, Bologna–Ljubljana
Po zajtrku ogled moderne galerije MAMbo, ki se nahaja v neposredni bližini hotela. Galerija
je našla svoj prostor v starem objektu, ki je vzorno obnovljen kot razstavišče. Poleg stalne
zbirke si bomo ogledali dve razstavi v sklopu ARTE FIERA 41.
Prva je posvečena Morandiu, velikemu bolonjskemu umetniku.
Njegova dela so razstavljena v
dialogu z mednarodno priznanimi
umetniki, kot so Julius Bissier,
Wayne
Thiebauda,
Alexandre
Hollan, Joel Meyerowitz, če jih
naštejemo le nekaj. Na drugi razstavi v MaMba bodo na ogled
dela nemškega umetnika Jonasa Burgerta. Razstavljenih bo
okoli 40 del velikega formata. Njegova dela prikazujejo vizijo
drame, ki predstavlja človeško bivanje, neizčrpen človeški boj
ali smisel za življenje, polno fantastičnih figur različnih
razmerjih: obstajajo opice in zebre, okostnjaki in harlekini, Amazonke, otroci… Sledi obisk
sejma ARTE FIERA BOLOGNA 2017. Na sejmu ostanemo do večernih ur, ko se odpravimo
proti domu.
Cena: 130 € (+ vstopnine 31,50€)
Cena vključuje: prevoz z modernim turističnim avtobusom, cestne pristojbine in takse, 1x
nočitev z zajtrkom v hotelu 4* v središču Bologne, vodenje turističnega vodnika z licenco
GZS in organizacijo potovanja.
Cena je izračunana v pričakovanju udeležbe 40 potnikov.
Splošna navodila in pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del tega programa.
Doplačila: enoposteljna soba 30 €
Doplačila za vstopnine: Mehiška umetnost dvajsetega stoletja 11,50 €, Arte Fiera 15 €,
MAMbo 4€ = 31,50€
Rok za prijave: do vključno 10. januarja 2017 oziroma do zasedenosti
Prijave in informacije: Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, 6330 PIRAN
tel: 05 6734520, 031 630 680, elektronska pošta: maona@maona.si ali
info@maona.si
*Program še ni objavljen. Na voljo vam bo pri vodniku na avtobusu.

