Z menoj po mojem mestu
Z menoj po Vicenzi

Ta projekt ponuja nekaj poti skozi stari del mesta Vicenza. Ne gre za tradicionalne turistične
obhode. Spremljevalec, vodnik namreč obiskovalca povede s seboj na pot, a tudi v svoje
izkušnje in spomine. Poti so speljane mimo zgodovinskih zgradb, skozi parke, območja, ki
vodniku budijo doživljanja in spomine. Odkrivanje starega mestnega jedra je v povezavi z
okoliškimi kraji na mestnem obrobju. Z menoj po mojem mestu, obiskovalca povede tudi na
pot okrog vina in jedi. Tako ta spozna specialitete Vicenze. Projekt smo člani projektne
skupine predstavili tudi v lokalnem dnevnem časopisu ter na javnem srečanju ob prisotnosti
župana. Priključili so se nam tudi študenti. Delovno skupino sestavljajo koordinator, mentor,
prevajalka in deset starejših študentov. Projekt smo predstavili tudi s fotografijami

Il borgo racchiuso tra i fumi

Mesto Vicenza je poznano po trgu Piazza dei Signori (Trg gospode) in baziliki, a v bližini trga
so še druge slovite zgradbe. Ko se podamo v center mesta, odkrijemo številne poglede na
zgodovinske stavbe, oglede, ki so jih avtorji uradnih vodnikov morebiti že pozabili in
zanemarili. Nekatere zgradbe so bile nekoč bolnišnične zgradbe in v nekaterih od njih je
avtorica te poti Teodora Stanciu nekoč delala.

Il cole dei Monte Berico

Griči okrog mesta so posejani z majhnimi umetniškimi stvaritvami, ki jih lahko odkrijemo le
z nekom, ki je odraščal v Vicenzi, ki pozna anekdote in pripovedi, ki jih v knjigah ni. Pot se
začne pri Baziliki di Monte Berico in hoja peš nam omogoči, da si ogledamo nekatere
izjemne stavbe in Mestni muzej. S trga lahko s pogledom zaobjamemo celo mesto. (Laura
Zilio)

Attorno a Vicenza

Gremo vzdolž reke, ki teče z Vicenze pod grič. Na približno 100 metrih so zgoščeni vrtovi in
posvetne zgradbe, kamor je rado hodilo plemstvo. Ti kraji so bolj ali manj poznani javnosti,
a so nemalokrat zanemarjeni, ker je pozornost javnosti obrnjena predvsem k vili rotundi. Pri
tem ne smemo pozabiti kulinarične tradicije tega območja, ki najbolj pride do izraza v stari
gostilni imenovani Al Gallo ( Pri petelinu) Raffaella Castagna je avtorica te poti.

Obzidje in mestna vrata

Vicenza je že od rimskih časov dalje obzidano mesto. Obzidje se je skozi stoletja dostikrat
spreminjalo. V današnjem času so več zidov vgradili v domovanja. Pa vendar se lahko še
zmeraj srehodimo vzdolž teh zidov in odkrivamo številna vrata, ki so omogčala vstop v
mesto. Nekatera so še v rabi. Pot po mestu nam omogoči, da obnovimo poznavanje Vicenze
in tistih, ki so to mesto zavojevali, z vidika utrdb, ki so jih zgradili v obrambo mesta. ( Paride
Frighetto)

Vicenza e le aluvioni

Novembra 2010 je center preplavila reka Bacchiglione in je močno prizadela številne
zgodovinske zgradbe. Obiskovalce bomo popeljali na ceste in mostove, ki so bili poplavljeni.
Ceste in mostovi so zdaj obnovljeni. O njih jim bomo pripovedovali tisti, ki smo poplave
doživeli in videli, kako grozeča je bila poplava za zgodovinske stavbe, bisere mestnega
centra. (Paola Binetti).

