.

Kulturno društvo Sotočje Radovljica
.

Župnija Radovljica

Kulturno romanje v Videm

Medana

Sobota, 13. oktober 2018

Sv. maša v cerkvi Marijinega
vnebovzetja
Medana - Cerkev Marijinega
vnebovzetja,
Dom Alojza Gradnika in
Ludvika Zorzuta

Patriarhalna
palača – Galerie di Tiepolo, Piazza del
.
Duomo – Stolnica in Oratorio della Purita, Piazza
.
della Liberta – Loggia di San Giovanni in Loggia del
Lionello, Arco di Bollani, grad Videm
Giambattista Tiepolo

Program

Tiepolo je nedvomno najbolj znan beneški slikar 18. stoletja, neutruden avtor
monumentalnih umetnin na platno ali ometu, pravi monopolist, tako v
okraševanju palač v beneški laguni kot vil na celini. Knezi in kralji po vsej Evropi
so se potegovali za njegove storitve.
Sledi njegove dolge in uspešne dejavnosti s serijo posebej pomembnih del
izrednih velikosti, tako s sakralno kot posvetno motiviko, priča o najboljšem
primeru umetnika z izjemno širokim izborom del: alegoričnih stropov, oltarnih
nebov, ter dekoracij vil in palač.
Pristop Tiepola kot umetnika jasno potrjuje njegovo izjava " slikarji se morajo
prizadevati, da dosežejo velika dela [...], misel slikarja mora vedno težiti k
vzvišenosti, k herojstvu, popolnosti."
V nekaterih primerih zapletenih priprav, od skice do končne risbe, je podroben
opis, ki obiskovalcu prikazuje Tiepolov privlačen, čarobni svet. Posebej
razveseljive, so slike z mitološko ali zgodovinsko vsebino, v katerih slikar sprosti
vso svojo silovito izrazno sposobnost: ne samo videti slavne dogodke iz
preteklosti, ampak raziskuje intimne narave protagonistov kot pojav strasti in
edinstvenosti. Enako pomembne in zelo čustvene slike so cerkvene, ki spomnijo
obiskovalca, da je bil Tiepolo kot zadnji, slikar z navdihom sakralne umetnosti
zahodne tradicije

Odhodi:
Volčji hrib Radovljica
6.00
Lipa Radovljica
6.05
Naklo Marinšek
6.25
Kranj post. Vodovodni stolp
6.35
Videm Patriarhalna palača
10.00
Stolnica in Oratorij čistosti
11.00
Piazza della Liberta
12.00
Prosto za nakupe ali manjši obrok, ter
prost ogled starega jedra
12.30
Odhod na grad Arco Bollani
14.30
Odhod s Piazza 1. Maggio
14.00
Medana sv. maša
15.00
Ogled roj. hiše A. Gradnika
15.30
Odhod iz Brd
16.00
Potoče - kosilo
17.00
Povratek proti domu
19.00

Cena: 45,00€
Cena zajema: prevoz, vstopnino v
Patriarhalni palači in kosilo.
Pijačo plača vsak sam.
Plačilo na avtobusu.
Prijave: do 8. oktobra 2018
pri g. župniku ali
Zvone Papler tel. 041 757 110
E-mail: papler.artec@gmail.com

