
„НАДЕЖДИНИМ СТОПАМА“

У част 150. година од рођења сликарке која је за кратко време оставила неизбрисив траг на
српској сликарској сцени.

Надежда Петровић рођена је у Чачку 11. октобра 1873. године, као прво дете Димитрија и Милеве који
су били учитељи у граду на Западној Морави. Једанаест година касније, преселили су се у Београд, у
кућу Димитријевог оца. Врата куће старијег Хаџи-Петровића била су отворена за младе припаднике
интелектуалне елите, попут Јована Скерлића, Бранислава Нушића, Владислава Петковића - Диса.
Књиге, класична музика, живи разговори, све је то обележило и одредило животни пут Надежде
Петровић.

Након завршене Више женске школе, Надежда постаје учитељица цртања и упоредо похађа часове
сликања код Ђорђа Крстића и Кирила Кутлика. Касније добија стипендију и одлази у Минхен где
проналази свој правац, експресионизам, који ће неговати до краја живота. Путује по Европи, посећује
изложбе, бави се ликовном критиком, све је то утицало на њен уметнички израз.

Упркос личним настојањима да настави да живи и ради у Паризу, није могла да окрене главу од вапаја
свог народа којег су захватиле ратне страхоте, враћа се у Србију и пријављује се да буде болничарка
током балканских ратова и Првог светског рата. Нажалост, 1915. године, 3. априла умире од пегавог
тифуса. Иза ње остала су уметничка дела која говоре о модернизму који је зачела код нас управо
Надежда, и хумана дела која и данас проносе славу сликарке која је одлучила да одложи кичицу и
негује рањенике на фронту.

Програм путовања:

Полазак у 08.00 часова са договореног места у Београду. Вожња ауто-путем „Милош Велик“ до
Чачка.



Тематску туру уз костимираног водича у улози Надежде Петровић, започињемо из Чачка, где је
Надежда провела своје детињство. Посетићемо галерију „Надежде Петровић“ и упознати се са
детаљима из првог периода живота славне српске хероине. Имаћемо прилику да погледамо
највећу и највреднију изложбу коју је Чачак икада угостио са делима чувених сликара Паје
Јовановића, Ђорђа Крстића, Данице Јовановић, Стевана Алексића и других. Потом
настављамо до Ваљева, града који је претворен у болницу за време Великог рата, том
приликом посетићемо Народни музеј, који је неколико пута награђиван за најбољу музеолошку
поставку.

Пауза за ручак 13.30 часова до 15 часова предвиђена је у Тешњару, старој боемској и занатској
улици. Након ручка, настављамо ка Београду. Обилазак тематске изложбе која је приређена у
част јубилеја Надежди Петровић у Народном музеју Србије, уз кустоса. Повратак испред школе
у вечерњим сатима.

ЦЕНА ПРОГРАМА:
3.350,00 по особи

НАЧИН ПЛАЋАЊА: У МЕСЕЧНИМ РАТАМА ПО ДОГОВОРУ

Програм обухвата:

● Превоз туристичким аутобусом на наведеној релацији, аудио/видео опрема
● Услуге професионалног, костимираног туристичког водича све време трајања путовања
● Улазнице према програму путовања (Галерија“Надежда Петровић“ – Чачак, Народни

музеј – Ваљево, Народни музеј  - Београд)
● Организационе трошкове

Програм не обухвата:

● Један пролазни ручак у ресторану „Интермецо“ у Ваљеву, објекат није категоризован,
континентално послужење (мени: телећа чорба, бечка шницла/пљескавица, салата,
хлеб, колач – 800,00 по особи)

У случају недовољног броја пријављених путника, рок за отказивање ИЗЛЕТА је 5 дана пре пута.
ОРГАНИЗАТОР задржава право корекције цена услед промена на монетарном тржишту или промена цена

превоза. ОРГАНИЗАТОР задржава право измене програма ИЗЛЕТА, односно редоследа појединих садржаја
у програму ИЗЛЕТА услед објективних околности. Према закону о туризму излети нису обухваћени
гаранцијом путовања. ИЗЛЕТ је рађен на бази минимум 40 путника.Организатор путовања: Мирјана

Кнежевић ПР туристичка агенција Лазена Јежевица, лиценца бр. ОТП 96/2022 категорије А од 24.11.2024.


