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V Albertinu budou šokovat díla s překvapeními
Drážďany – Ředitel Galerie
Noví mistři prof. Dr. Ulrich
Bischoff si našel při koncepci
a přípravě nadcházející výstavy v drážďanské Galerii Albertinum renomovanou podporu, a to belgického umělce

a kurátora Luce Tuymanse
(*1958), jenž s ním spolupracoval při výběru děl významných výtvarníků naší epochy.
John Constable (1776 –
1837), Eugène Delacroix (1798
– 1863), Caspar David Friedrich (1774 – 1840) a Francisco
de Goya (1746 – 1828) formovali umění moderny přelomu 18.
a 19. století. Jejich díla se na

výstavě objeví společně s
tvorbou umělců, které inspirovala – Paul Cézanne (1839 –
1906), Adolph Menzel (1815 –
1905), Édouard Manet (1832 –
1883), Mark Rothko (1903 –
1970) či Gerhard Richter (*
1932).

Zdroje inspirace
Blízkost a vztahy mezi tvor-

bou šestnácti v Albertinu nyní prezentovaných umělců
skrývají mnohá překvapení.
Nikoli v tradičním chronologickém pořádku, ale naopak
zcela napříč dvěstěletou historií umění se návštěvníkům
naskytne možnost nahlédnout na známá díla z nových
úhlů a v netradičním kontextu.
Klíčovou myšlenkou výstavy je prezentovat muzeum jako kreativní místo a zdroj inspirace. Kurátoři expozice se
snažili zachytit umělecký
proces odrážející tvůrčí dialog s historickými uměleckými vzory. „Přirovnávám romantiky k lokomotivám, které před sebou tlačí vagony,“
říká profesor Bischoff o vlivu
představitelů romantismu na
pozdější umělce. Dílo Caspara
Davida Friedricha tak mělo
vliv na takové umělce, jakými
jsou
například
Vilhelm
Hammershøi, Mark Rothko či
Gerhard Richter. U Luce Tuymanse lze vypozorovat náznaky reminiscence Delacroixe, podobně jako i v díle Paula Cézanna, který sám kdysi
řekl: „Mými nejdůležitějšími
mistry učiteli jsou příroda a
Louvre.“

INZERCE

Díla zapůjčily
významné galerie

Od 11. března

opět v akci

Na výstavu byla zapůjčena díla z madridské galerie Prado,
pařížského Louvru, z londýnských sbírek Victoria & Albert Museum, chicagského
The Art Institute, ze sbírek
basilejského Muzea umění,
Bavorských státních sbírek v
Mnichově, ze sbírek berlínských muzeí a z hamburské
galerie Kunsthalle. Základ
výstavy tvoří 14 obrazů klíčového představitele německého romantismu Caspara Davida Friedricha z galerie Noví
mistři ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech.
Záštitu nad výstavou, která
v Galerii Noví mistři v budově
Albertina potrvá do 14. července, převzal prezident Evropské komise José Manuel
Barroso.
(sg, luv)

jacobs krönung

99

90
200 g

Užitečné
informace

• ins tan tní káva
• 2 dru hy
• 100 g = 49 ,95 Kč

Šok smyslů: Constable, Delacroix, Friedrich, Goya...
Galerie Noví mistři
Albertinum, vchod z Brühlsche
Terrasse a z náměstí GeorgTreu-Platz
Termín:
16. března – 14. července 2013
Otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin, pondělí zavřeno
Vstupné:
8 / 6 eur, do 16 let zdarma,
audioguide v ceně
Více na:
www.skd.museum (DE, EN,
CZ)

Coca Cola

79

4x2l

Kč

Ariel
prací
prášek
• 2 dr uhy
• 1 kg = 66 ,33 Kč

Nabídka zboží platí od 11. 3. do 17. 3. 2013 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace.
Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.
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Pevnost Königstein: Kulinářská sezona
V kasematech pevnosti
Königstein
Termín:
vždy o víkendech a o svátcích,
od 11.00 do 15.00 hodin se
koná pravidelný brunch (švédské stoly)
Rezervace:
+49(0)3502164444,
info@festung.com
Vstupné:
švédské stoly a zábavní program 16,50 eura za osobu
(děti platí 1 euro za každý rok
věku, tj. například 10 eur za
desetileté dítě + je nutné zaplatit vstupné na pevnost
Königstein 8 / 6 eur).
A co si představit pod zdejším
brunchem? „Co hrdlo ráčí –
hodování z bohatě prostřených
stolů“ včetně koláče velkého
jako kolo od vozu, ráno čerstvě
upečeného v peci na dřevo
pevnostní pekárny...
Více na:
www.festung.com (DE)

