EKSKURZIJA
v ponedeljek, 1. oktobra 2018

Karel Frančišek Remb iz Radovljice in nekateri njegovi sodobniki

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frančišek_Karel_Remb

Spoštovani in dragi prijatelji radovljiških muzejev, tokratna ekskurzija bo
baročno obarvana. Letos namreč mineva tristo let od smrti v Radovljici
rojenega slikarja Karla Frančiška Remba (1674–1718). Kdo je bil ta umetnik,
kakšne sledi je zapustil v našem prostoru, v kakšnih krogih se je gibal in kdo so
bili njegovi sodobniki, vse to nam bo na poti izčrpno predstavil dr. Ferdinand
Šerbelj.
Začeli bomo v Brežicah, nadaljevali v Podčetrtku in okolici (vasica Slake) ter
končali v Olimju. Spoznali bomo baročno zgodbo štirih slikarjev, poleg Remba
še Franca Ignaca Flurerja (1688–1742), Johanna Casparja Wagingerja (?–1717),
Mathiasa von Göza (1670–1731) ter Antona Lerchingerja (ok. 1720–po 1787).
Vsi, razen zadnjega, so bili »dvorni« slikarji grofa Ignaca Marije Attemsa
(1652–1732), ki je na spodnjem Štajerskem poleg brežiškega posedoval še
gradove Štatenberg, Podčetrtek, Hartenštajn, Pilštanj, Bistriški grad,
Brestanico in Vurberk ter jih s stavbeniki in slikarji uredil v bogate baročne
komplekse.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

Potek ekskurzije:

6.00

Odhod avtobusa iz Radovljice, pobiranje udeležencev v Kranju in
Ljubljani, uvodne razlage.

8.00–10.00

Brežice: ogled gradu s posebno pozornostjo na viteški dvorano, stopnišča
in kapele (Remb, Waginger, Flurer).

10.00–11.00

Prosto za sprehod po Brežicah.

11.00
12.00–13.30
13.30

Odhod v Podčetrtek.
Podčetrtek: obisk župnijske cerkve z Wagingerjevimi freskami.
Odhod avtobusa v bližnje Slake, kjer si bomo v romarski cerkvi Marija
na Pesku ogledali sijajno baročno opremo z Wagingerjevo poslikavo.

15.00

KOSILO.

16.30

Odhod v bližnje Olimje, kjer si bomo ogledali mojstrovine baročnega
kiparstva in slikarstva ter znamenito samostansko lekarno z
Lerchingerjevimi freskami.

Ok. 18.00

Odhod v Radovljico, prihod ok. 20. ure.

(Organizator bo ekskurzijo izpeljal z izbrano potovalno agencijo. Zaradi nepredvidenih
razlogov si pridržuje pravico do spremembe programa, kar pa bistveno ne sme vplivati na
njegovo vsebino. Ekskurzijo bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 30 udeležencev.)
Cena aranžmaja je 42 € na osebo.
Cena vključuje avtobusni prevoz, kosilo, vodenje.
PRIJAVNICE zbiramo do 10. septembra 2018.
Ob prijavi je potrebno plačati 20,00 € avansa.
Drugi del zneska se plača do 20. septembra.

Prijave in plačila zbiramo osebno na upravi Muzejev radovljiške občine, Linhartov trg 1, Radovljica
(drugo nadstropje), od 8. do 14. ure pri Maji Kolman, tel. 04 5310 520, lahko pa tudi po
faksu: 04 5320 520 ali po e-pošti mro@mro.si z dokazilom o plačilu avansa na
TR: 01302 603 0378770, sklic SI00 0110, namen REMB.

