Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
Oddział w Szczecinie
zaprasza 26.04.2020
na wyjazd do Poczdamu
do Muzeum Barberini z wystawą „Monet. Miejsca” oraz na spacer po historycznym centrum
stolicy Brandenburgii, Parku Sanssouci i Ogrodzie Karla Foerstera, hodowcy bylin.
W programie:
Ogród 7 pór roku Karla Foerstera, jeden z najczęściej odwiedzanych prywatnych ogrodów w
Niemczech.
Spacer po Parku Sanssouci (m.in. Ogród Fryderycjański z tarasową uprawą fig i winorośli
przed Pałacem Sanssouci, Herbaciarnia Chińska, Ogród Sycylijski oraz Nordycki przy
Oranżerii, zaprojektowane przez P.J. Lennè).
Muzeum Barberini - budynek powstał w czasach Fryderyka II (1771-72) i był wzorowany na
Pałacu Barberini w Rzymie; w ostatnich latach (2013-16) został zrekonstruowany). Muzeum
Barberini zostało otwarte 23.01.2017 wystawą impresjonistów i klasyków moderny „Sztuka
krajobrazu”, którą obejrzało ok. 0,5 mln osób. (już wtedy można było podziwiać 39 obrazów
C. Moneta). Kolejne wystawy m.in. neoimpresjonisty H.-E. Crossa, późnego dzieła P. Picasso
czy martwej natury V. van Gogha były również tłumnie odwiedzane. Zobaczymy 110 ! prac
Claude a Moneta, wypożyczonych m.in. z Muzeum d Orsay i Muzeum Marmottan w Paryżu,
Muzeum van Gogha w Amsterdamie, Galerii Narodowej w Londynie, Narodowej Galerii
Sztuki w Waszyngtonie, Metropolitarngo Muzeum Sztuki w Nowym Jorku oraz ze zbiorów
prywatnych, w tym Hasso Plattnera, założyciela Muzeum Barberini.
Spacer po odtwarzanym śródmieściu Poczdamu: odbudowany Pałac Miejski z fasadą
Knobelsdorffa (obecnie siedziba Parlamentu Brandenburgii), Stary Ratusz, Kościół św.
Mikołaja (dzieło Schinkla i jego uczniów), obelisk na Starym Rynku.
Czas wolny w dzielnicy holenderskiej i/lub na śródmiejskim deptaku od Bramy
Brandenburskiej do kościoła św. św. Piotra i Pawła (miejsce parkowania autobusu).

Informacje praktyczne
Wyjazd o godz. 7.30 (zbiórka o godz. 7.15 na ul. Papieża Pawła VI, Przy Wydziale
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT) a przewidywany powrót ok. godz.21.45.
Na grupowy bilet do Muzeum Barberini należy przygotować 12 euro, dzieci i młodzież do lat
18 mają wstęp wolny. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wystawą, bilety zostaną
zakupione 7 dni przed wyjazdem. Rezygnacja na tydzień przed wyjazdem będzie związana z
obciążeniem kosztami zakupu biletu.
Koszt wyjazdu wynosi 100 zł. Opłaty zostaną zebrane w trakcie podróży.
Program opracował i wyjazd poprowadzi dr inż. Tadeusz Leśnik.
Zapisy i informacje: Tadeusz Leśnik (tel. 603 119 087, e-mail: jtlesnik@poczta.onet.pl. Proszę
podać datę urodzin (do ubezpieczenia) oraz telefon kontaktowy.

