
UŽIVAJTE … 

Z Rusko dačo po Evropi in še dlje na ogled gledališke predstave, opere, muzikala, koncerta, 

izjemne likovne razstave, v vrhunsko restavracijo, Cilj je dogodek, ob njem izkoristite čas še 

za ogled mesta ali si ustvarite še svoje lastno doživetje.  

 

Dan za umetnost na DUNAJU • 1 dan  

Avkcijska hiša Dorotheum • Edvard Munch v Albertini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doživite dražbo umetniških del starih mojstrov v dunajskem Dorotheumu − eni najstarejših avkcijskih 

hiš na svetu, in si zjutraj oglejte razstavljene umetnine, ki bodo popoldan naprodaj.  

Muzej Albertina ob imenitnih stalnih zbirkah trenutno predstavlja Edvarda Muncha, znanega po sliki 

Krik. 

Podarite sebi in vam dragim imeniten kulturno-umetnostni dan na Dunaju z Rusko dačo in dr. Alešem 

Musarjem.  

 

ODHOD: 22. februar 2022             
ČAS ZA PRIJAVO: do 20. 11. 2020 oziroma do zasedbe prostih mest 

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 20                                              

 

Program potovanja:     

          
Ob 5. uri zjutraj odhod iz Ljubljane (možni vstopi v Celju in Mariboru) in 

vožnja proti Dunaju. Po prihodu v avstrijsko prestolnico si boste najprej v 

Dorotheumu v središču mesta ogledali razstavo slikarskih del, starih 

knjig, nakita – umetnin, ki bodo prodane na dražbah konec decembra. 

Potem boste lahko obiskali odlično razstavo Edvarda Muncha. Po 

krajšem predahu za lahko kosilo se boste vrnili v Dorotheum in doživeli 

dražbo umetnin starih mojstrov, ki se vam bo zagotovo globo vtisnila v 

spomin. Njihova trgovina tudi vedno ponuja odličen izbor daril, še 

posebno v prazničnem času (od nakita, posodja do okrasnih predmetov). 

Pozno popoldne se boste še sprehodili po mestnem središču: od opere, po Koroški ulici, mimo Kapucinske 

cerkve do katedrale sv. Štefana, Hofburga, Burgteatra, nove mestne hiše, parlamenta. Namesto božičnega sejma 

nas bodo pozdravile tradicionalne dunajske kavarne, na poti iz Dunaja pa se bomo ustavili in ogledali nekaj del 

arhitekta Hundertwasserja – arhitekturo v sožitju z naravo. 

 



 

CENA na OSEBO: 85 € (pri udeležbi najmanj 20 potnikov)  

 

Cena na osebo vključuje: avtobusni prevoz po programu, slovensko vodenje, DDV in organizacijo potovanja. 

Doplačilo ob prijavi: vstopnica za ogled razstave Edvarda Muncha: 16,90 € 

 

Prijave sprejema: Ruska dača Potovanja; zahtevajte prijavnico: potovanja@ruska-daca.si.  Ob prijavi je treba 
plačati 30 %  cene, drugo najkasneje 10 dni pred odhodom.  

 

Skladno z 902. členom Obligacijskega zakona si pridržujemo pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše 

število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja.  

Splošni pogoji in navodila za potovanja so sestavni del  pogodbe in so na voljo na spletni strani www.ruska-daca.si in pri izvajalcu 

potovanja – Ruska dača d. o. o.  

 

Veselimo se skupnega odkrivanja Dunaja!  

Ruska dača Potovanja                                                                                                           Ljubljana, oktober 2021 

 

Dorotheum je ena najstarejših dražbenih hiš, ki je bila ustanovljena leta 1707 na 

pobudo casarja Jožefa I. Ko vstopite v zgradbo, dobite občutek umetniškega 

sveta, ki je skrit pred očmi javnosti in se pokaže le redko ob posebnih trenutkih, 

ko umetnine pridejo na dražbo in so na prodaj.  Dorotheum je tudi največji 

avstrijski draguljar z lastno linijo nakita in ur, kar mu daje še dodano vrednost. V 

avkcijski hiši letno organizirajo štiri velike avkcijske tedne s posebnimi temami 

za sodobno umetnost, moderno umetnost, slikarstvo 19. stoletja in slikarstvo 

velikih mojstrov. Na dražbe Dorotheuma včasih pridejo tudi dela pomembnih 

slovenskih umetnikov. V Ruski dači je več kot deset predmetov, ki so bili kupljeni prav v Dorotheumu, med njimi 

slike vodilnih slovenskih slikarjev 19. stoletja Karingerja, Stroja in Langusa. 

 

 

Muzej Albertina posveča sijajno spomladansko razstavo 2022 Edvardu Munchu 

(1863-1944). Obsežna razstava je edinstvena v več pogledih: več kot 60 del 

norveškega umetnika prikazuje impresiven opus, ki je prelomen za moderno in  

sodobno umetnost. To dokazuje sedem pomembnih sodobnih umetnikov – vsi 

velikani 20. stoletja –, ki vstopajo v dialog z Munchom: Georg Baselitz, Andy 

Warhol, Miriam Cahn, Peter Doig, Marlene Dumas, Tracy Emin in Jasper 

Johns. Skupine del, ki so jih izbrali umetniki sami, impresivno ponazarjajo 

Munchov vpliv na umetnost vse do danes. Gre za dela, ki se nanašajo na 

Muncha, so bila pod njegovim vplivom in so nastala ob srečanju z njim. 
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