Világhírű művészeink nyomában
Róth Miksa, Victor Vasarely és Varga Imre
2022. szeptember 24. (szombat)
2022. szeptember 24-én (szombaton) 7 órakor indulunk Szegedről, a Rókusi Krt-i Tesco
Extra parkolóból. Budapestre érkezést követően látogatást teszünk a Róth Miksa
Emlékházban, ahol a világszínvonalon alkotó mester páratlan gazdagságú műveit csodáljuk
meg. Az üvegfestményeinek ötlet és színgazdagsága mellett a látványos szecessziós és
historizmus stílus ejti ámulatba az érdeklődő tekinteteket. Az Emlékház emeletén betekintést
nyerhetünk a Róth család mindennapi életébe a bútoraik és az őket körülvevő tárgyak, művészi
alkotások, képek és szobrok láttán. A pécsi Zsolnay-gyárral közös munkái mellett a
világkiállításokra készült műveket is megtekinthetjük. A pesti program következő állomása az
Erzsébetvárosban, a Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet templom lesz, melyet 1901ben Steindl Imre, a Parlamentünk tervezője épített. A rózsák, a templom és Szent Erzsébet
szobrának megcsodálása után Pestről Óbudára utazva az egykori főtéren (Szentlélek tér) és
közvetlen környékén megmaradt építményeket keressük fel. Első állomásunk a Szépművészeti
Múzeumhoz tartozó, Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely) kiállításának otthont adó épületben,
a Zichy kastély-szárnyban, az op-art nagymesterének legteljesebb kiállításának megtekintése.
Képet kapunk Victor Vasarely pályakezdéséről, mestereiről, az ő gazdag életművéről és végül
azokról a követőiről is, akikre nagy hatással volt művészetével. Óbuda főterén sétálva
szabadprogram beiktatását követően Varga Imréhez látogatunk el. Hazánk egyik
legtermékenyebb és legjelentősebb szobrászművészének életmű kiállításán a köztéri nagy
szobrainak sokasága van eredeti nagyságban kiállítva. Az udvari „nagyságok” mellett a
kiállítóhely termeiben alkotásainak kisebb változataiban is gyönyörködhetünk. A Varga életmű
méltó befejezése a művészeti csodákat felsorakoztató kirándulásunknak. Szabadprogram után
indulunk haza. Szegedre érkezés az esti órákban várható.
Akciós ár: 12.500,-/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és az idegenvezető díját.
A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítás díját, a belépők árát és tárlatvezetések díját.
Belépők:
Róth Miksa Emlékmúzeum: felnőtt 1.000,-/fő, diák és nyugdíjas 500,-/fő. 70 éves kor felett
ingyenes.
Vasarely Múzeum: felnőtt 1.400,-/fő, kedvezményes: 700,-/fő.
Varga Imre Gyűjtemény: felnőtt 800,-/fő, kedvezményes 400,-/fő. 70 éves kor felett ingyenes.
Belépő díjak tájékoztató jellegűek!
Felszállási lehetőség: Szegeden, Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Makón.
Ülésrendet készítünk! A jelentkezések sorrendjében fizetéskor lehet a helyet lefoglalni.
MID TRAVEL: KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

