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Szegeden tartja közgyűlését a Szecessziós Városok
Hálózata, az 1999-ben alakult szervezet célja a
művészeti stílus örökségének tanulmányozása,
megvédése és megerősítése - közölte Théo Huguenin-Élie
elnök pénteken a Tisza-parti városban.
hirdetés
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Népszerű

A tanácskozás előtt tartott sajtótájékoztatón a svájci szakember elmondta,
hogy a szervezet a Brüsszel fővárosi régió kezdeményezésére jött létre,
jelenleg 17 várost és három régiót fog össze Glasgow-tól Nagyváradig.
A szecesszió többé-kevésbé egész Európában elterjedt, hiszen az irányzat igen
jól tudott a régebbi korok stílusával együtt élni. A neve országonként változik:
Cookie/süti kezelés
Jugendstil, Modern Style, Glasgow Style, Secession, Nieuwe Kunst, Stile Liberty,
Oldalunkon HTTP-sütiket használunk a jobb és biztonságosabb működésért.
Modernisme, Ecole de Nancy,
StyleOlvassa
Sapin,elmindegyik
elnevezés
a stílus egy-egy
Testreszabás.
új Adatvédelmi
tájékoztatónkat!

Romokban a
Bahamák több
szigete, Florida
partjainál talán
kisebb lesz a
pusztítás - Fotók
Rendben

https://www.delmagyar.hu/egeszseg/szegeden_tartja_kozgyuleset_a_szecesszios_varosok_halozata/2580442/

Ideért a lehűlés mutatjuk, mikor
fagyott legkorábban
Szegeden
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Megjelent a képző- és iparművészetben, legjelentősebb hatással azonban az
építészetre volt. Bár a mozgalom legfontosabb műveit mindenki megfelelő
becsben tartja, vannak olyan kevésbé ismert, mégis gyelemreméltó
alkotások, amelyek nem kapnak rendes védelmet, vagy akár tönkre is mentek.
A hálózat fontos feladata ezért a tudományos együttműködés, a műemlékek
állagmegóvásával, rekonstrukciójával kapcsolatos tapasztalatok megosztása tudatta az elnök.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, hogy Szeged 2016 óta
tagja a hálózatnak.
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A politikus úgy fogalmazott, hogy a város épített kulturális örökségének
jelentős részét adják a szecessziós épületek. Ez komoly lehetőséget és egyben
felelősséget is jelent, hiszen a stílusirányzat népszerű, a műemlékek vonzóak a
turisták számára, fenntartásuk azonban komoly terhet jelent. Példaként a
közgyűlés helyszínéül szolgáló Reök-palotát említette, melyet bő egy évtizede
újítottak föl, és vált lakóépületből összművészeti központtá, homlokzatának
javítása azonban már idén újból szükségessé vált.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Partnereinktől

Nemesi: Szeged lehet a híd Magyarország és Szerbia között
Kóser bor úszott egykor a Tiszán
Javítják hétfőtől a szegedi Bertalan hidat, négy hetes forgalomkorlátozás vár az
autósokra
ÚtON: erős a forgalom Szegeden
Részegen ugrott a Tiszába az Árvízi emlékműnél - nem sokon múlt a tragédia

XVIII. Szentesi Lecsófesztivál
A paprika és paradicsom hazájában
ismét rotyog a híres magyar étel!

Legyen Standard Klubtagunk
és élvezze az Önt megillető
kedvezményeket! Az éves díj most
14.500 Ft helyett csak 13.200 Ft!

Témák:

Szeged
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Kisalfold.hu ajánlja

Elhunyt a győrújfalui tóba esett ú Donorként mások életét menti meg
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!
Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t

AJÁNLAT

Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?
Aranyérmet hozott Weisz
Máté a közép- európai
matekolimpiáról

Eltűnt egy 14 éves szegedi
lány

Cookie/süti kezelés

Jött, látott, győzött a
hidegfront - de mi jön
utána?

Oldalunkon HTTP-sütiket használunk a jobb és biztonságosabb működésért.
Testreszabás. Olvassa el új Adatvédelmi tájékoztatónkat!

Rendben

https://www.delmagyar.hu/egeszseg/szegeden_tartja_kozgyuleset_a_szecesszios_varosok_halozata/2580442/
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