
Městská knihovna spolu s Gymnáziem ve Velkých 
Pavlovicích po řádají ve dnech 28. 11. a 5. 12. 2010 

 

Zájezd do Vídn ě 
 

s možností návšt ěvy výstav v Albertin ě, Kunstforu Bank Austria, 

v Belvederu a váno čních trh ů před vídeňskou radnicí  

 
 Albertina pořádá  výstavu Picasso: mír a svoboda  (výstava zahrnuje 50 obrazů a 100 kreseb z let 1944-1973, 
kdy byl Picasso členem Komunistické strany Francie, ovšem ústředním tématem jeho prací byl mír a svoboda.    
V těchto letech také vytvořil obraz, kresbu a litografii bílé holubice, která se stala všeobecně uznávaným 
symbolem míru. Výstava je připravena ve spolupráci s galerií Tate Liverpool) 

Je zde i výstava Michelangelo jako kreslí ř  - výstava ukazuje 100 nejkrásnějších Michelangelových kreseb 
pocházejících jednak z rozsáhlé grafické sbírky samotné Albertiny, jednak zapůjčených z evropských a 
amerických muzeí. Zlatým hřebem výstavy jsou studie pro Bitvu u Casciny a pro Poslední soud v Sixtinské kapli.  

V  Belvederu je  výstava Auguste Rodina , která Vám představí díla tohoto významného sochaře ze sbírek 
Belvederu i zapůjčená z jiných muzeí.  

V  Kunstforu kon čí dne 5. 12. výstava Fridy Kahlo  - první rozsáhlá výstava této známé mexické malířky v 
Rakousku představuje na 60 maleb, 80 kreseb a 20 dalších objektů doplněných dokumentárními fotografiemi. 
Většina děl z odkazu Fridy Kahlo je zapůjčena do Vídně z Mexika a USA, máte tedy jedinečnou příležitost vidět 
tato díla v Evropě.  
 

Výstavy jsou otevřené od 10.00 – 19.00 hod, cena vstupenek je od 9 do 13 euro. Možnost skupinových slev. 

   

 

Cena 250,- Kč – pouze na dopravu, vstupné na výstavy si účastník hradí sám  

Odjezd vždy v 7. 30 od ZŠ Velké Pavlovice (jedeme přes Reinthal) 

Zastávky – Rakvice, Podivín, Břeclav 

Odjezd z Vídn ě vždy v 17 hodin  (návrat do 19 hodin po stejné trase) 

Přihlásit se můžete v knihovně u D. Růžičkové -  telefon 774364014, 519 428 149 

Na gymnáziu u M. Šmídové - telefon 720565310, J. Lorenzové – telefon721330766 


