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»Nič ni izgubljeno«
v Illegiu in Pušji vasi (Venzone)
v nedeljo, 25. oktobra 2020
Zbirno mesto ob 6.15 v Trstu na trgu Oberdan (Deželna palača), od koder odpelje avtobus ob 6.30,
postanek na Opčinah (parkirišče na SS 202, smer Bani) ob 6.45, v Sesljanu (avtobusna postaja v centru)
ob 6.55 ter nadaljevanje poti po avtocesti v smeri Tolmeča, krajši postanek med potjo.
Prihod v Illegio ob približno 8.45. Ob 9. uri je predviden
začetek vodenega ogleda razstave Nulla è perduto – Nič ni
izgubjeno. Razstavni prostor gosti svetovno znane
umetnine, ki so bile v teku stoletij izgubljene ali ukradene in
ki jih je svet že odmislil ali pozabil. Skupina znanstvenikov,
umetnikov, zgodovinarjev in restavratorjev Factum arte je
7 odpisanih umetnin spet oživila. Z novimi tehnološkimi
programi 3D je natančno ponaredila uporabljeno barvo,
tehniko, pritisk in smer čopiča, ki ga je uporabljal umetnik
sam. Pobliže si bomo ogledali ta dela in sicer Johannesa
Vermeerja Koncert, zaplenjeno delo Stolp modrih konj
slikarja Franza Marca, avtoportret umetnice Tamare de Lempicka z naslovom Myrto, v bombnem
napadu v Osaki uničeno delo Vincenta van Gogha Sončnice, Klimtovo sliko iz stropa Dunajske
univerze, ki jo je uničil požar leta 1945, znano platno z Nimfami umetnika Claude Moneta, ki je bilo
uničeno v požaru v MoMa v New Yorku leta 1958 ter Churchillov evokativni portret umetnika
Grahama Sutherlanda. Poleg teh umetnin bomo občudovali tudi druga dela, ki so le izjemoma na
ogled. Po končanem ogledu razstave nas bo vodič pospremil po lepo urejeni karnijski srednjeveški
vasici.
Avtobus nas bo nato peljal proti Pušji vasi (Venzone). Spotoma si bomo ogledali tudi zapuščeno vas
Portis, ki so jo vaščani po potresu leta 1976 zapustili zaradi nevarnosti plazov. Novo vas so zgradili
dober kilometer stran, opuščeno vas pa sedaj rabita slovenska in italijanska civilna zaščita kot
vežbališče.
Kosilo v Pušji vasi.
Popoldne sledi ogled Pušje vasi. Vodič nas bo vodil po
enem najlepših trgov v Furlaniji, ki vsak leto privabi
množice ljudi na znameniti praznik buč. Leta 1976 je
uničujoči potres popolnoma porušil to živahno
srednjeveško vas. Na pozneje obnovljenih hišah so
ohranili mnoge znake tamkajšnjih starodavnih ljudstev in
kultur. Ogledali si bomo tudi Muzej mumij v kapeli sv.
Mihaela. Mumije so iz let 1348 – 1881 in so se
presenetljivo dobro ohranile zaradi posebne mikroklime .
Odhod predviden okoli 16.30.
Predviden povratek v Trst ob približno 18.30-19.00.
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cena € 75,00 + vpisnina € 10,00
člani krožka Kru.t ne plačajo vpisnine
V ceni je všteto: avtobusni prevoz, vstopnica in voden ogled razstave v italijanskem jeziku, ostalo vodenje v
slovenskem jeziku, vstopnina v muzej mumij, kosilo, zavarovanje, organizacija.
V ceni ni vključeno: morebitne druge vstopnine, napitnine in vse, kar ni izrecno navedeno v programu.
Info in vpisovanje: do ponedeljka, 12. oktobra v ul. Cicerone 8, Trst, tel. 040 360072
Prireditelj si pridržuje pravico, da ob isti vsebini spremeni ali prilagodi program izleta, ki bo
izveden ob minimalni udeležbi 20 oseb.
OBVEZNO OBVESTILO v smislu člena 17 zakona št. 38 z dne 6. februarja 2006: Italijanska zakonodaja predvideva zaporne kazeni za prekrške glede prostitucije
in pornografie z mladoletnimi, tudi če storjene v tujini.
Udeleženec se lahko odpove izletu do 30 dni pred datumom odhoda, po tem datumu si organizator zadrži 10 % celotne cene, od 14 do 9 dni pred odhodom pa 30
% celotne kvote, od 8 do 3 dni pred odhodom 50% celotne kvote, po tem datumu, pa izgubi celotno kvoto (zakonski odlok 206 z dne 6.9.2005).
Tehnična izvedba Adriatic Yachting dell'Adriatic S.r.l.
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