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Muzeum moderního umění
Museum of Modern Art
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel. pokladna / ticket desk: 585 514 241

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Olomouc Archdiocesan Museum
Václavské náměstí 3, 771 11 Olomouc
tel. pokladna / ticket desk: 585 514 190

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Kroměříž Archdiocesan Museum
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
tel. pokladna / ticket desk: 608 199 470

Muzeum moderního umění | Arcidiecézní muzeum Olomouc
Vstupné do jednoho objektu: Základní: 70 Kč | Snížené: 35 Kč | Rodinné: 140 Kč
Vstupné do obou objektů: Základní: 100 Kč | Snížené: 50 Kč | Rodinné: 230 Kč
Vstupenka je platná v den zakoupení.
Otevírací doba: denně kromě pondělí | 10 – 18 hodin | v neděli vstup volný
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Vstupné: Řídí se aktuálním ceníkem a návštěvním řádem Arcibiskupského zámku
a zahrad v Kroměříži | Otevřeno duben – řijen | www.zamek-kromeriz.cz
Museum of Modern Art | Olomouc Archdiocesan Museum
Admission to one building: Full: CZK 70 | Reduced: CZK 35 | Family: CZK 140
Admission to both buildings: Full: CZK 100 | Reduced: CZK 50 | Family: CZK 230
The ticket is valid on the day of purchase.
Opening Hours: daily, except Mondays | 10 a.m. – 6 p.m. | Free Admission on Sundays
Kroměříž Archdiocesan Museum
Admission Fee: See the list of admission fees of the Archiepiscopal Chateau
and Gardens in Kroměříž | Open April – August | www.zamek-kromeriz.cz
Informace / Info: info@olmuart.cz | t: 585 514 111 | www.olmuart.cz

titulní strana: z výstavy AENIGMA | Sto let antroposofického umění, foto: Zdeněk Sodoma
title page: from the exhibition Aenigma | Hundred Years of anthroposophic art,
photo: Zdeněk Sodoma
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Milí návštěvníci,
do druhého čtvrtletí roku 2015 vstupujeme s velkými očekáváními.
Věříme především, že se budou těšit Vaší zasloužené pozornosti
naše výstavní projekty i doprovodné akce. Naše pozornost se ovšem
upíná také k jednomu konkrétnímu datu, a to k pátku 15. května.
V tomto termínu se totiž uskuteční druhý ročník Olomoucké muzejní
noci, akce, kterou chceme společně s Vámi oslavit náš svátek, tedy
Mezinárodní den muzeí. Muzeum moderního umění i Arcidiecézní
muzeum Olomouc si nejen můžete až do půlnoci prohlédnout
zdarma, ale prohlídku Vám zpestříme i bohatým doprovodným programem. Loňský první ročník předčil veškerá očekávání. K muzejní
noci se připojilo na tři desítky kulturních institucí po celém městě,
které propojila speciální autobusová linka. Muzea a galerie doslova praskaly ve švech a my doufáme, že Vás i letos tato jedinečná
událost přivede do našich sálů.
S přáním krásného jara a slunných dnů
Dear visitors,
We enter the second quarter of 2015 with high expectations. I believe that,
above all, you are going to enjoy the exhibition projects and accompanying events that we prepared for you with great care. However, we are also
thrilled about one particular date – Friday, May 15. It will be the second year
of the Olomouc Museum Night, an event through which we want to celebrate our feast – the International Museum Day. You can visit the Olomouc
Musem of Modern Art and the Archdiocesan Museum of Olomouc for free
until midnight and we will also enhance your visit with a rich accompanying
program. Last year exceeded all expectations. About thirty other cultural
institutions in the city joined the event. There was special bus service operating between all of them that night and all museums and galleries were
literally bursting at the seams. We hope that this special event will bring you
to our exhibition rooms again this year.
Wishing you a lovely spring and sunny days

Michal Soukup
ředitel Muzea umění Olomouc
director of Olomouc Museum of Art
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Ivan Theimer
Via Lucis

Ivan Theimer | Via Lucis

25. 9. 2014 — 31. 5. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Stálá expozice
25 September 2014 – 31 May 2015 | Olomouc Archdiocesan Museum
Permanent exhibition

Paříž, Grenoble, Bordeaux, Kassel, Hamburk, Lugano, Olomouc –
také tato města zdobí veřejné realizace sochaře Ivana Theimera.
Výčet evropských galerií, které olomouckému rodákovi žijícímu
od roku 1968 ve Francii a v Toskánsku uspořádaly výstavu nebo
jeho dílo zakoupily do sbírek, by byl také velmi dlouhý. Theimer
oslavil v roce 2014 sedmdesátiny a při této příležitosti vzdáváme
jemu a jeho tvorbě hold výstavou Via Lucis. Vůbec poprvé v historii
Arcidiecézního muzea využíváme pro výstavu soudobého umění
prostory stálé expozice. Ivan Theimer se totiž vždy hlásil k historickým inspiračním zdrojům a jeho sochy díla starých mistrů často
tematicky rozvíjejí. U příležitosti naší výstavy převezme světoznámý
sochař 9. dubna Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury (Dvorana slávy).
The exhibition presented as an homage to a world-famous sculptor and native of Olomouc Ivan Theimer. For the first time we use premises of the permanent exhibition of the Archdiocesan Museum for a short-time exhibition.
The Theimer´s sculptures are installed directly amidst works of old masters.

d animace

Příběh Ariona z kašny

1. 4. – 31. 5. 2015 | nový program pro 1. st. ZŠ
Malí i velcí obyvatelé Olomouce a okolí jistě vědí, že Horní náměstí zdobí
Arionova kašna. Možná ale není všem dostatečně známo, kdo to byl Arion
a proč je v jeho blízkosti znázorněn i delfín. Povyprávíme dětem příběh tohoto bájného pěvce a básníka a seznámíme je se symbolikou nejen delfína,
ale i želvy, dalšího tvora, který zdobí zmiňovanou kašnu. Na mluvené slovo
navazují tvořivé výtvarné a dramatické etudy. Vhodné jako doplněk výuky
výtvarné výchovy, českého jazyka, prvouky či vlastivědy.
Délka programu: 90 minut
Lektor: Marek Šobáň, soban@olmuart.cz, tel: 585 514 174

c Johann Christoph Laminit, Opatská berla z bývalého kláštera Heiligen Kreuz v Donaruwörthu, 1722 / Johann Christoph Laminit, Abbot crutch from the former monastery Heiligen Kreuz in Donaruwörth, 1722
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Speculum Mundi

Sběratelství kláštera premonstrátů
na Strahově
Speculum Mundi | Collecting Activity by the Premonstratensian
Monastery at Strahov

4. 12. 2014 — 26. 4. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
4 December 2014 – 26 April 2015 | Olomouc Archdiocesan Museum | Gallery

Přes četné válečné újmy a nepřízně osudu patří sbírky umění, literatury, hudby i kuriozit, po staletí uchovávané ve Strahovském klášteře, dodnes k nejvýznamnějším kolekcím v České republice. Dějiny
sběratelství se na Strahově začaly psát záhy po založení kláštera
v roce 1143. Již v nejstarších dobách zde byla knihovna. Ke skutečnému rozkvětu sběratelských aktivit, postupně se rozšiřujících o další
obory zájmu, pak došlo především v 17. až 19. století. O kvalitě, pestrosti a rozsahu strahovských sbírek se můžete přesvědčit v exkluzivním výběru bezmála 180 exponátů na výstavě Speculum Mundi
(Zrcadlo světa). Mnohé z vystavených děl má přitom veřejnost možnost shlédnout vůbec poprvé.
One of the most important church collections in the Czech Republic in
a representative selection.

q publikace k výstavě / catalogue

Speculum mundi | Sběratelství kláštera
premonstrátů na Strahově
cena / price: 190 kč

d animace

Tajné hovory

1. 4. – 26. 4. 2015 | animační program pro MŠ a 1. ZŠ
Nejenom kabinetem kuriozit, ale celou unikátní sbírkou provede děti animace, která je zaměřena především na rozvíjení komunikativních dovedností. Před vybranými exponáty budeme procvičovat mluvený projev, ale
samozřejmě také hrát tak trochu divadlo a výtvarně tvořit.
Délka programu: 90 minut | Lektor: Marek Šobáň
kontakt: soban@olmuart.cz, tel: 585 514 174

Správce sbírek

1. 4. – 26. 4. 2015 | animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ
Animace se zaměřuje na specifický fenomén lidské aktivity – sbírkovou
činnost. Žáci a studenti vytvoří jednoduchou autorskou knihu sbírkových
předmětů, uplatní pozorovací schopnosti, ale i vlastní fantazii a kreativitu.
Ozřejmí si také důležité pojmy (iniciála, kodex, mědirytina, lept apod.).
Délka programu: 90 minut | Lektoři: Marek Šobáň a Eliška Mrňková
kontakt: soban@olmuart.cz, tel: 585 514 174

c IVictor Vasarely, ION 11, 1967/1969, serigrafie (detail), Fondation Vasarely / Victor Vasarely, ION 11, 1967/1969, serigraphy (detail), Vasarely Foundation
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pohledy do sbírek muzea umění olomouc

Victor Vasarely
Nová akvizice I, II

Victor Vasarely | New Acquisition I, II

29. 1. — 31. 5. 2015 (Nová akvizice I)
11. 6. — 20. 9. 2015 (Nová akvizice II)
Muzeum moderního umění | Galerie
29 January – 17 May 2015 | 11 June – 20 Semptember 2015
Museum of Modern Art | Gallery

Uplynulo již sedm let od přehlídky díla Victora Vasarelyho, uspořádané ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi. Při této příležitosti
se podařilo navázat kontakty s vnukem umělce Pierrem Vasarelym,
který je správcem jeho výtvarné pozůstalosti. Originály díla průkopníka op-artu je téměř nemožné získat. Proto vzbudilo nadšení, když
se díky kontaktům s Pierrem Vasarelym a za podpory Ministerstva
kultury a Olomouckého kraje v závěru roku 2014 podařilo naše sbírky
obohatit o dvě díla: tapiserii Harmas (1966) a obraz Terek (1951). Od
29. ledna tato díla představujeme na výstavě Nová akvizice I, kde je
doplňuje soubor 15 serigrafií z majetku Fondation Vasarely v Aix-enProvence. Po osobní návštěvě Pierre Vasarelyho v Olomouci a dalších jednáních jsme obdrželi překvapivou zprávu: Muzeum umění
má jedinečnou příležitost rozšířit své fondy o ucelený soubor 33
serigrafií z Fondation Vasarely a stát se tak jedinou státní institucí
u nás, která vlastní soubor děl Victora Vasarelyho z let 1951–1986.
Od 11. června si budete moci prohlédnout druhou část konvolutu.
We have endeavoured to acquire works by world-famous painter, sculptor,
graphic artist and pioneer in op-art, Victor Vasarely, for seven years. In 2014
we succeed in our efforts. So two significant acquisitions were added to
museum collections – a tapestry Harmas from 1996 and a picture Terek from
1951, which now will be presented. The exhibition is accompanied by graphics
borrowed from Vasarely Foundation in Aix-en-Provence in France.

d animace

Vasarelyho tvarohraní

1. 4. – 31. 5. 2015 | animační program pro poslední dva ročníky MŠ a I. stupeň ZŠ
Inspirováni díly Victora Vasarelyho zkrotíme neposedné kruhy a čtverce,
objevíme symetrii a složíme rytmus. Tvarovou fantazii doplní hra s barvami
a zážitková hádanka.
Délka programu: 90 min. | Lektorka: Michaela Johnová Čapková
kontakt: johncapkova@olmuart.cz, tel: 585 514 299

Až z toho oči přecházejí

1. 4. – 31. 5. 2015 | animační program pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ
Studenti seznámí s fenoménem op-artu, s principem působení optických
klamů s praktickými ukázkami.
Délka programu: 90 min. | Lektor: Mgr. David Hrbek,
kontakt: hrbek@olmuart.cz, tel: 585 514 213

c Jiří Šalamoun, ilustrace ke knize - William Saroyan, Tracyho tygr, Odeon, Praha 1980 (detail) / illustrations for the book - William Saroyan, Tracy’s Tiger, Odeon, Prague 1980 (detail)
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Jiří Šalamoun
No tohle!?

Jiří Šalamoun | Well I never!?

29. 1. — 17. 5. 2015
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet
29 January – 17 May 2015 | Museum of Modern Art | Salon, Kabinet

Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem druhé poloviny 20. století. Jeho vynikající výtvarné interpretace se dočkaly například Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Ščerdinův
Saltykov, Sterneův Tristram Shandy nebo Saroyanův Tracyho tygr.
Jakkoli dětští čtenáři milují především příběhy Maxipsa Fíka,
rozhodně nelze zapomínat ani na Tolkienova Hobita či Cooperova
Posledního Mohykána. A vždy je tady také Hofmanův Pan Tau. Naše
výstava, kterou připravujeme k autorovu významnému životnímu
jubileu představí především Šalamounovu tvorbu ilustrátorskou,
a také jeho grafiky a volné kresby.
Jiří Šalamoun is obviously the most eminent Czech illustrator of the second
half of the 20th century. The exhibition that we are preparing on the occasion of author’s important jubilee will present not only his work of illustration but also his graphics and drawings.

q publikace k výstavě / catalogue

Jiří Šalamoun | Aneb představitelné pohledy na svět

Jiří Šalamoun
aneb
představitelné
pohledy na svět

d animace

Jiří Šalamoun

10. 2. – 15. 5. 2015 | nový program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol
Výtvarného umělce Jiřího Šalamouna zná asi každý díky jeho Maxipsu Fíkovi
či ilustracím z dětských knížek. Vedle toho se ale autor věnoval také vlastní
volné tvorbě, autorským knihám či grafice. Cílem animačních programů,
které jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým kategoriím, bude proniknout
šalamounsky do výtvarníkova světa a nechat jeho tvorbou podněcovat
vlastní fantazii.
Délka programu: 90 min. | Lektor: David Hrbek, kontakt: hrbek@olmuart.cz,
tel: 585 514 213

c HilmaHilma af Klint, Holubice č. 2, 1915, Stiftelsen Hilma af Klints Verk (detail) / Hilma af Klint, Doves no. 2, 1915, Stiftelsen Hilma af Klints Verk (detail)
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AENIGMA

Sto let antroposofického umění
AENIGMA | A hundred years of anthroposophic art

19. 3. — 26. 7. 2015
Muzeum moderního umění | Trojlodí
19 March — 26 July 2015 | Museum of Modern Art | Nave

Malířství, sochařství, grafika, architektura, design, nábytek, knihy,
oděvy, šperky i hračky – všechny tyto umělecké a řemeslné obory
jsou zastoupeny na výstavě Aenigma. Co více než stovku tvůrců z let
1911-2011 spojuje? Inspirovala je antroposofie, tedy duchovní nauka
rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Výstava, na níž se zápůjčkami
podílejí instituce a sběratelé z Německa, Švýcarska, České republiky, Švédska, Polska a Ukrajiny, je celosvětově prvním pokusem
o shrnutí stoleté historie antroposofického umění a jeho začlenění
do dějin výtvarné kultury.
The world’s first, in exhibits rich display of all eminent artists, who have created in the framework of theosophic-anthroposophic movement (focused on
Central Europe).

q publikace k výstavě / catalogue

Aenigma | Sto let antroposofického umění
Slavnostní křest knihy
7. 5. 2015 | 18.00 hodin

d animace

Barvy na dotek

7. 4. – 26. 6. 2015 | nový program pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních škol
Budeme se zevrubně zabývat barvami, jejich symbolikou, jejich řečí – a to
symbolicky i doslova, protože propojení barev a literatury je pro některé
autory zásadní. Nemluví ovšem jen barvy, také tělo k nám promlouvá. A tak
další sférou, na kterou se zaměříme, je tělesná abeceda, jak ji vypracovali
antroposofové. Ta bude ovšem jen odrazovým můstkem k vlastní kreativitě
účastníků, kteří animační program zakončí pohybovou kreací plnou barev.
Délka programu: 90 min. | Lektor: David Hrbek, kontakt: hrbek@olmuart.cz,
tel: 585 514 213

c Antonín
Antonín Richter, Adorace Nejsvětější Svátosti, 1756, Římskokatolická farnost Šternberk / Antonín Richter, Adoration of the Blessed Sacrament, 1756, the Roman Catholic parish Šternberk
c
Richter, Adorace Nejsvětější Svátosti, 1756, Římskokatolická farnost Šternberk / Antonín Richter, Adoration of the Blessed Sacrament, 1756, the Roman Catholic parish Šternberk
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Smlouva nová a věčná

Kult eucharistie ve výtvarném umění

New and Everlasting Covenant | The cult of the Eucharist in visual art

23. 4. — 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit, krypta katedrály sv. Václava

23 April – 4 October 2015
Archdiocesan Museum in Olomouc | Ambit, St. Wenceslas Cathedral Crypt

Při příležitosti církevního roku Eucharistie a v souvislosti
s Národním eucharistickým kongresem 2015 se zaměříme na výtvarné zpodobení jedné ze základních součástí křesťanské liturgie.
Eucharistie (řec. díkůvzdání) je jednou ze sedmi Svátostí a připomíná Poslední večeři Ježíše Krista přijímáním chleba a vína,
proměněných v tělo a krev Krista. Důležité téma křesťanské víry nahlédneme prostřednictvím uměleckých děl od středověku po současnost. Výstava, kterou pořádáme ve spolupráci s Arcibiskupstvím
olomouc kým, bude rozdělena do tří prostor – krypty olomoucké
katedrály sv. Václava, ambitu Arcidiecézního muzea Olomouc a výstavního sálu v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
An important topic of the Christian faith will be looked upon through works
of art from the Middle Ages till the present. The exhibition, which is organized in cooperation with the Olomouc Archbishopric, will be divided into two
areas - the crypt of St. Wenceslas Cathedral in Olomouc and the Olomouc
Archdiocesan Museum Ambit.

Komentovaná prohlídka

st 6. 5. 2015 | 16.30 hodin | vstup volný
Výstavou provede kurátorka Simona Jemelková.

c Pieta, kolem 1390-1400, opuka, původem ze sbírky olomouckého kanovníka P. Křiváka / Pietà, around 1390-1400, marl, originally from the collection of Olomouc canon P. Křivák (detail)
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Křivákova Pieta

Restaurování 2005/2013–2014
Křivák‘s Pietà | Restoration 2005/2013–2014

23. 4. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Kaple sv. Jana Křtitele

23 April – 4 October 2015
Archdiocesan Museum in Olomouc | St. John the Baptist Chapel

Další z řady restaurátorských výstav věnujeme Křivákově Pietě –
jedné z nejkvalitnějších českých gotických soch patřících k tzv.
krásnému slohu. Pieta pocházející ze sbírky olomouckého kanovníka Petra Křiváka vznikla pravděpodobně v 90. letech 14. století v prestižní pražské dílně, z níž pochází také slohově nejbližší
dochovaná socha - Pieta z kláštera Seeon v Horním Bavorsku
(Bayerisches Nationalmuseum München). Představíme průběh náročného restaurátorského zásahu, který vedl k mnoha zajímavým
zjištěním, například objevu původní polychromie. Ta po postupném
odkrytí radikálně změnila vzhled celé sochy a nyní umožňuje nahlížet na pozoruhodné a velkou dramatičností prodchnuté dílo stejně,
jako tomu bylo v době jeho vzniku.
Another exhibition in the restoration series focuses on Křivák‘s Pietà–a fine
example of Czech gothic sculpture of the so called Beautiful Style. We will
show the process of the restoration work, during which many interesting
finds were made, including the discovery of the original polychrome (colour
scheme).

q publikace k výstavě / catalogue
Křivákova pieta | Křivák´s Pietà

d animace

Krásné drama

30. 4. - 30. 6. 2015 | nový program pro 2. st. ZŠ a SŠ
Pomocí dvou kvalitních ukázek českého vrcholně gotického sochařství tzv.
krásného slohu - Křivákovy Piety a Šternberské Madony, představíme žákům
a studentům charakteristické znaky pozdně středověkého umění, dobové
myšlení a tehdejší spiritualitu, z níž vycházely používané výtvarné symboly.
Účastníci programu se dozvědí také řadu zajímavých informací o restaurování
Křivákovy Piety. Mluvené slovo doplní aktivizující výtvarné etudy. Program je
vhodný jako doplněk výuky výtvarné výchovy, dějepisu a českého jazyka na
ZŠ a SŠ.
Délka programu: 90 minut | Lektor: Marek Šobáň,
soban@olmuart.cz, tel: 585 514 174

c Filips von Zesen, Beschreibung der Stadt AMSTERDAM. Amsterdam (Joachim Noschen,) 1664
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Barokní knihkupectví světa

Nizozemské tisky 16. – 18. století ze sbírek
Vědecké knihovny v Olomouci

Baroque bookshop of the world
Dutch prints from the 16 th – 18 th century from the collections of the Research
Library in Olomouc

20. 5. – 13. 9. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
20 May – 13 September 2015 | Archdiocesan Museum in Olomouc | Gallery

Nizozemí mělo v 16. – 18. století klíčovou pozici v oblasti mezinárodního knižního obchodu. Tiskařská centra byla v Antverpách, Lovani,
Bruggách, Bruselu, Amsterdamu a Leidenu. Bohaté historické fondy olomoucké Vědecké knihovny ukrývají na čtyři tisíce nizozemských tisků z doby, kdy země byla „barokním knihkupectvím světa“.
Nizozemské tisky z knihovního fondu nesporně mají velkou historickou a uměleckou hodnotu. Naším cílem je seznámit vás s produkcí
významných tiskařských dílen v nizozemských městech a také nastínit význam a úlohu tisků v moravských barokních knihovnách.
Výstava je výsledkem dlouholetého bádání odborníků z Katedry
nederlanistiky Univerzity Palackého v Olomouci.
The Netherlands had a crucial position in the international book trade
between the 16 th and 18 th centuries. The rich historical collections of the
Research Library in Olomouc hold about two and a half thousand Dutch
prints from the time when the country was the „Baroque bookshop of the
world“. Our goal is to acquaint you with the production of the major printing
workshops in Dutch cities and outline the importance and role of prints in
the Moravian Baroque libraries. The exhibition is the result of research experts from the the Department of Dutch Studies of the Palacký University in
Olomouc.

Komentovaná prohlídka

16. 6. 2015 | 17.00 hodin | vstup volný
Výstavou provede kurátorka Gabriela Elbelová a její autor, vedoucí katedry
nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Wilken
Engelbrecht.

c (Anton Einsle), František Josef I., (1864), detail / (Anton Einsle), Franz Joseph I., (1864), detail
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Car a císař

Setkání v Kroměříži v srpnu 1885

Tsar and Emperor | Meeting in Kromeříž in August 1885

23. 5. – 31. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku v Kroměříži,
Carský pokoj, Poradní sál

23 May – 31 October 2015
Kroměříž Archdiocesan Museum | Visitor´s Centre of Archbishop’s Chateau
in Kroměříž, Tsar Salon, Council Hall

Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci s Arcibiskupským
zámkem připomene menší výstavou 130. výročí setkání ruského
cara Alexandra III. s rakouským císařem Františkem Josefem I.
v Kroměříži v roce 1885. Ve dnech 24. – 26. srpna se poklidné moravské maloměsto stalo středem pozornosti celé Evropy. O této
významné události informoval dobový nejen místní, ale i zahraniční
tisk. Zajímavé je, že dodnes zůstává tajemstvím, o čem se tehdy
v Kroměříži skutečně jednalo.
Pro Kroměříž bylo setkání významnou společenskou událostí se
skutečně velkolepým průběhem. Z dobových popisů či grafik, jež
tvořily bohatou obrazovou přílohu četných časopiseckých článků,
si můžeme udělat představu. Je znám program setkání, dochoval
se ubytovací pořádek obou panovnických rodin a řada dalších
zajímavostí.
Představíme dary hostů, které jsou součástí prohlídkové trasy,
dobové fotografie, pamětní medaile, obraz slavobrány či dokument
s podpisy všech důležitých členů obou císařských rodů a jejich doprovodů.
Kroměříž Archdiocesan Museum in collaboration with the Archbishop's
Chateau in Kroměříž commemorate the 130 th anniversary of the meeting of
the Russian Tsar Alexander III with the Emperor of Austria Franz Joseph I in
Kroměříž in 1885. We will present gifts of guests of that magnificent gathering, period photographs, commemorative medals, painting of a triumphal
arch or documents signed by all notable members of both imperial families
and their retinues.

Komentované prohlídky

5. 6. 2015 | 22. 8. 2015 | 23. 8. 2015 | vstup volný
Výstavou provedou autoři výstavy Martina
Miláčková a Martin Krčma.

c Alfred
Alfred Lenica, Skvrny, 1954 (detail) / Alfred Lenica, Stains, 1954 (detail)
c
Lenica, Skvrny, 1954 (detail) / Alfred Lenica, Stains, 1954 (detail)
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Alfred Lenica

Barva – gesto – podvědomí | Výběr z díla
průkopníka polské poválečné abstrakce
Alfred Lenica | Paintings, drawings, collages

11. 6. – 20. 9. 2015
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet

11 June – 20 September 2015 | Museum of Modern Art | Salon, Cabinet

Abstraktní obrazy a práce na papíře vynikajícího polského umělce,
houslisty a aktivisty, který byl spjat s neoficiální polskou výtvarnou a divadelní scénou. Akvarely, kvaše a koláže vznikaly tzv. „do
šuplíku“ od 40. let až do 70. let minulého století v opozici k tehdy
politicky upřednostňovanému socialistickému realismu. Exponáty
jsou zapůjčeny z varšavské sbírky Grzegorze Króla a řadu z nich vystavíme vůbec poprvé, neboť doposud byly skryty v bývalém ateliéru
umělce.
Abstract paintings and works on paper by Alfréd Lenica, Polish artist, violinist
and activist connected with the unofficial Polish art and theatre scene. The
exhibits are on loan from the Warsaw collections of Grzegorz Król and many
of them will be shown for the first time outside the artist’s studio.

q publikace k výstavě / catalogue
Alfred Lenica

c Josef Stern, Nejsvětější Trojice, kolem 1757?, (detail) / Josef Stern, Holy Trinity, around 1757? (detail)
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Josef Stern (1716–1775)
Josef Stern (1716–1775)

5. 6. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Galerie Zámecké obrazárny
Arcibiskupského zámku v Kroměříži

5 June – 4 October 2015 | Archdiocesan Museum in Kroměříž
Picture Gallery of the Archbishop‘s Palace in Kroměříž

Souborná prezentace díla významného středoevropského malíře
oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků
na celé Moravě a ve Slezsku. Jeho práce najdeme v Brně, Kroměříži,
v olomouckém Klášterním Hradisku, Krnově, Dubu nad Moravou
a dalších městech a obcích. Výstava představí všechny polohy jeho
tvorby. Olejové skici, kresby a oltářní obrazy budou společně s freskovou výzdobou kroměřížské zámecké kaple a knihovny unikátní
příležitostí nahlédnout pod jeho malířský štětec a přiblížit profesní život významného barokního umělce přímo před autentickými
díly. Výstavu pořádáme ve spolupráci se Seminářem dějin umění
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pod záštitou
Jeho Excelence Mons. Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského.
A comprehensive presentation of work by this major Central European painter of altarpieces and frescoes who decorated the interiors of churches and
castles in Moravia and Silesia. The exhibition is organized by the Olomouc
Museum of Art - Archdiocesan Museum in Kroměříž, in cooperation with the
Department of the History of Art of the Philosophical Faculty of Masaryk
University in Brno and under the auspices of His Excellency Mons. Vojtěch
Cikrle, Bishop of Brno.

d animace

Barokní malíř Josef Stern

5. 6. – 30. 6. 2015 | nový program pro 1. a 2 st. ZŠ
Olejové skici, kresby a oltářní obrazy Josefa Sterna budou společně
s freskovou výzdobou zámecké kaple a knihovny unikátní příležitostí
nahlédnout pod malířský štětec. Povšimneme si také děl Sternova
uměleckého partnera, brněnského sochaře Ondřeje Schweigla.
Délka programu: 60-90 minut
Lektor: Sanchir Ganbaatar, kontakt: ganbaatar@olmuart.cz
tel.: 778 714 935

c pohled do expozice Století relativity 2 / Výtvarné umění 1947–2000 / View of the exhibition Century of Relativity

stálé expozice | permanent exhibitions
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Století relativity

Stálá expozice výtvarného umění 20. století
Century of Relativity | Permanent exhibition of the 20th-century art

Muzeum moderního umění | Mansarda, Obrazárna
Museum of Modern Art | Mansard, Picture Gallery

Stálá expozice dokumentuje vývoj výtvarné kultury od doby doznívání impresionismu na přelomu 19. a 20. století až po konceptuální
a postmoderní projevy posledních dvou desetiletí minulého století.
Bouřlivým vývojem umění minulého století provádí 140 exponátů
od 120 autorů. Nenecháme vás ale složitým příběhem „bloudit“ bez
pomoci. Orientaci v uměleckých a historických souvislostech vám
usnadníme vysvětlujícími texty a doprovodnými programy. Součástí
stálé expozice je tzv. CEAD Point – informační kiosek projektu
Central European Art Database (CEAD). Přímo mezi výtvarnými
díly zde získáte podrobné informace o tvorbě zhruba čtyřiceti středoevropských umělců a můžete se i podívat na filmové medailony.
Databáze je i volně přístupná na www.ceadata.eu .
Enjoy the best of our collections of paintings and sculptures of the 20th
century in two exhibition halls. The exhibition also includes a CEAD Point:
an information kiosk of the Central European Art Database (CEAD). You
will find detailed information on works of several dozens of artists and
you may watch their film presentations right at the exhibition premises.
The database is available at www.ceadata.eu.

d animace

Moderní umění taky na hraní

1. 4. – 30. 6. 2015 | nový program pro MŠ
Délka programu: 60 minut | Lektor: Marek Šobáň, soban@olmuart.cz,
tel: 585 514 174

Jak rozumět umění?

8. 4., 13. 5., 10. 6. 2015 | 14.00 hodin | nový program pro seniory
Délka programu: 90 min. | Lektor: Mgr. David Hrbek,
kontakt: hrbek@olmuart.cz, tel: 585 514 213

Tajemství obrazů

Animační program k výstavě Století relativity 1 / Výtvarné umění 1900–1946
6. 1. – 30. 6. 2015 | program pro oba stupně ZŠ a studenty středních škol

Je to ještě umění?

Animační program k výstavě Století relativity 2 / Výtvarné umění 1947–2000
6. 1. – 30. 6. 2015 | program pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních škol
Délka programů: 90 min. | Lektor: Mgr. David Hrbek,
kontakt: hrbek@olmuart.cz, tel: 585 514 213

c pohled do expozice Ke slávě a chvále – Nové sklepení /

View of the exhibition In Glory and Praise – New Vault
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Ke slávě a chvále

1000 let duchovní kultury na Moravě
In Glory and Praise | 1000 years of spiritual culture in Moravia

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Olomouc Archdiocesan Museum

Více než 300 uměleckých pokladů od románského slohu po baroko v 16 sálech. Uvidíte například Šternberskou madonu z konce
14. století – jedno z nejvýznamnějších děl krásného slohu v českých
zemích, které v roce 2005 reprezentovalo české gotické umění
v Metropolitním muzeu v New Yorku. Zdobný barokní sloh zastupuje Troyerův kočár. Tři tuny vážící vůz, který i se zápřeží šesti koní
dosahoval délky 16 metrů, údajně uchvátil i císařovnu Marii Terezii.
A když mluvíme o pokladech, nesmíme zapomenout na 1400 diamantů a smaragdů, kterými je ozdobena monstrance Zlaté slunce
Moravy… Součástí prohlídkové trasy je také Románský biskupský
palác Jindřicha Zdíka - nejvýznamnější románská stavební památka
palácového typu v českých zemích.
Over 300 art treasures from the Romanesque to the Baroque style in 16 halls
of a building which is a National Cultural Monument.

d animace

Muzeum na hraní

1. 4. – 30. 6. 2015 | Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc
pro předškoláky z MŠ
Muzeum se může někomu jevit jako trochu škrobená instituce, ve které děti
nejsou vítány, protože mluví nahlas, dupou a třeba se i smějí. Během tohoto programu budou naopak tyto projevy žádoucí, protože dobře poslouží
pro přiblížení vybraných exponátů a místností muzea. Děti se tak stanou
například živým obrazem či zkamenělou sochou.

Sklepem, sálem, podkrovím

1. 4. – 30. 6. 2015 | Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc
pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ
Žáky a studenty seznámíme s historií areálu Arcidiecézního muzea, poznáte
i několik osobností, jejichž život byl s těmito místy spjat, a samozřejmě
budete upozorněni na vybraná umělecká díla ze stálé expozice, která
zpřítomňuje návštěvníkům období od Velké Moravy až po vrcholné baroko.
Prohlídka je interaktivní, žáci a studenti během ní využívají pracovní listy.
Délka programů: 60 minut | Lektor: Marek Šobáň
kontakt: soban@olmuart.cz, tel: 585 514 174

c Obrazárna Arcibiskupského zámku v Kroměříži / Picture Gallery of Archbishopric Chateau in Kroměříž
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Obrazárna Arcibiskupského zámku
v Kroměříži
Picture Gallery of Archbishopric Chateau in Kroměříž

od 13. 4. 2015
from April 13, 2015

Tizian Vecellio, Anthonis van Dyck, Jan Brueghel st., Lucas Cranach
st., Paolo Veronese… Obrazy všech těchto velikánů světového malířství na vás čekají v kroměřížském zámku. Jednu z nejvýznamnějších
sbírek obrazů ve střední Evropě shromažďovali olomoučtí biskupové
a arcibiskupové více než půlstoletí! Umělecký prožitek prohlubuje
autentické prostředí barokního zámku, kvalitní nasvětlení a textový
doprovod obrazů. Součástí obrazárny je také prostor tzv. galerie,
určený pro krátkodobé sezónní výstavy.
Tizian Vecellio, Anthonis van Dyck, Jan Brueghel the Elder, Lucas Cranach the
Elder, Paolo Veronese… Paintings by these world-renowned giants of art await
you in the Chateau in Kroměříž.

d animace

Narození Ježíška aneb Vytvoř si biblický příběh

13. 4. – 30. 6. 2015 | program pro 1. st. ZŠ
Představení unikátního cyklu deskových obrazů Mistra kroměřížského
mariánského oltáře. Program přiblíží vybraná biblická témata - Zvěstování
Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Klanění tří králů ad. Děti si odnesou
vlastní výtvarné dílo inspirované poznanými biblickými příběhy. Délka programu: 60 minut

Všední život a portrét v obrazárně Arcibiskupského
zámku v Kroměříži

13. 4. – 30. 6. 2015 | nový program pro 2. st. ZŠ
Přeneseme se do doby vzniku vzácných obrazů z 16. – 18. století z kroměřížské
sbírky (Jan Brueghel st. – Selská rvačka, Hans von Aachen – Dva smějící se
hoši, Quentin Metsys – Portrét dánského krále Christiana II. ad.). Žáci se scénickou formou pokusí interpretovat dění na obrazech a pod vedením lektorky
si vyzkouší roli malíře i zobrazovaného modelu. Délka programu: 90 minut

Umění krajinomalby a zátiší v obrazárně
Arcibiskupského zámku v Kroměříži

13. 4. – 30. 6. 2015 | nový program pro 2. st. ZŠ
Nahlédneme do tajemství holandských mistrů, kteří dokázali zachytit krásy
krajiny, ovládli perspektivu a techniky zobrazení zátiší. Žáci budou interpretovat příběhy z obrazů (Johann Anton Eismann – Krajina u řeky, Samuel
van Hoogstraten – Zátiší s dopisem ad.) a vytvoří si vlastní vysněnou krajinu
technikou koláže. Za pomoci rekvizit si kreativní formou přiblížíme různé
motivy zátiší. Délka programu: 90 minut
Lektor: Sanchir Ganbaatar, ganbaatar@olmuart.cz. tel.: 778 714 935

c Kabinet mincí a medailí / Numismatic cabinet

stálé expozice | permanent exhibitions
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Kabinet mincí a medailí

Ražby porýnských duchovních kurfiřtů
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži,

Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Trezorová knihovna
Výběrová prezentace pokladů z numismatické kolekce olomouckého arcibiskupství. V nové stálé expozici ve speciálně upravené
trezorové knihovně kroměřížského zámku představíme až 500 ražeb
porýnských kurfiřtů – volitelů římského krále, arcibiskupů z Mohuče,
Kolína a Trevíru, tedy nejvýznamnějších představitelů římskoněmecké říše. Kroměřížská sbírka těchto ražeb patří v českých zemích
k nejrozsáhlejším a nejúplnějším a je srovnatelná s velkými zahraničními kolekcemi. Prohlédnete si ale také desítky zlatých a stříbrných
medailí z období renesance, baroka i první poloviny 19. století.
A selective presentation of the treasures of a unique numismatic collection
of the Archbishopric of Olomouc, in a specially adapted library vault of the
Chateau in Kroměříž.

Kabinet hudby

Hudební sbírka kroměřížského zámku
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Nová knihovna

Provedeme vás hudebními dějinami kroměřížského zámku od 17. do
19. století. Expozice ukazuje to nejhodnotnější, co ukrývá zámecká
sbírka hudebnin. Například ukázky ze sbírky hudebnin biskupa Karla
II. z Lichtensteinu-Castelkorna, která je středoevropským unikátem,
neboť zahrnuje i skladby autorů, které se jinde nedochovaly. Uvidíte
i torzo sbírky arcivévody Rudolfa Jana, z níž pocházejí například autografy Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta.
We will guide you through the musical history of Kroměříž Chateau from the
17 th to the 19 th century. The exhibition shows the best of the hidden gems of
the Chateau´s music collection.

Kabinet zahradní kultury

500 let zahradní kultury v Kroměříži

Arcidiecézní muzeum Kroměříž | II. patro Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Národní památkový ústav spolu s Muzeem umění Olomouc
a Arcibiskupským zámkem v Kroměříži připravili díky strukturálním
fondům Evropské unie rozsáhlou expozici mapující téměř půltisíciletou historii jednoho z nejucelenějších a zároveň nejpoetičtěji koncipovaných zahradních celků – zámeckých zahrad v Kroměříži, které
byly pro svou jedinečnost zapsány v roce 1998 na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
The very first exhibition of such scale dedicated to the phenomenon of landscape art in the Czech lands traces almost 500 years of the history of the Chateau
Gardens in Kroměříž (Flower Garden and Chateau Garden) – UNESCO sites.

komorní výstavy | chamber exhibitions

Arcidiecézní muzeum Olomouc | kavárna Amadeus

Oldřich Malacha | Za hradbou hor

14. 4. — 14. 6. 2015
Za hradbou hor je subjektivní fotografický dokument o vztahu člověka
a prostředí. Autor se zaměřil na dokumentaci života na Jesenicku, které
patří mezi ekonomicky nejpostiženější regiony České republiky.
Muzeum moderního umění | kavárna Café 87

Ateliér grafiky I | škola Jiřího Lindovského
Vojtěch Pálka a Lenka Falušiová

4. 2. — 16. 4. 2015
Výstavou absolventa pražské Akademie výtvarných umění a trojnásobného
držitele ceny Grafika roku Vojtěcha Pálky (*1986) a studentky ateliéru Jiřího
Lindovského, Lenky Falušiové (*1988) je uvozen volný cyklus prezentací
studentů a absolventů českých grafických škol.

Jiří Šalamoun | Plakáty

17. 4. — 3. 5. 2015
Prezentace díla Jiřího Šalamouna by nebyla úplná, pokud bychom opomněli
jeho filmové, divadelní a výstavní plakáty.

Jaromír 99: Kill–Time

6. 5 — 16. 6. 2015
Jaromír Švejdík (aka Jaromír 99), autor například Aloise Nebela poprvé
představí volnou tvorbu - portréty a figurální práce vystříhávané z papíru,
skládané a přehýbané z několika vrstev. V některých portrétech poznáme i
autorovy přátele hudebníky, spisovatele.
Muzeum moderního umění | Divadlo hudby
Výstavy jsou přístupné vždy hodinu před pořadem v DH
nebo po předchozí telefonické domluvě (tel. 585 514 290).

Jiří Šalamoun | Gramodesky

6. 3. — 17. 4. 2015
V 70. a 80. letech 20. století spolupracoval Jiří Šalamoun s pražským
vydavatelským domem Supraphon, pro nějž připravil necelou desítku
návrhů obalů gramofonových desek a bookletů. Výtvarné zpracování
gramodesek přitom hluboce souzní se Šalamounovou ilustrátorskou
a volnou grafickou tvorbou.

Jana Kasalová: Než zmizím kdesi v ulicích

14. 4. — 26. 4. 2015
Autorka se dlouhodobě zabývá interpretací mapy a krajiny. Zaměřuje se
na názvy v mapě jako na pojem, který je snadno změnitelný, zničitelný
a zároveň je nositelem dlouhé paměti místa.

Magda Johnová + Štěpán Ondřich

7. 5. — 22. 5. 2015
Magda Johnová vystaví soubor fotografií Gretce, jimiž ilustruje vlastní
básně. V nich mapuje dva roky života s osiřelou mladší sestrou Anežkou
Gretou, kterou vychovává v pěstounské péči. Štěpán Ondřich představí
audiovizuální projekt Nová ticha.

komorní výstavy | chamber exhibitions
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Muzeum moderního umění | Divadlo hudby

Divadlo architektury | Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák

27. 5. — 1. 7. 2015
Postupně mizející architektonické a designové fragmenty z doby
komunistického režimu jako východisko pro instalaci autorů Jaroslava
Sedláka a Šárky Svobodové otevírají otázku vztahu současné
společnosti ke kvalitě vzniklé v politicky odmítané epoše.
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
eum Kroměříž

Michal Ožibko | Postmoderní Pieta

od 5. 6. 2015 | schodiště před Zámeckou obrazárnou Arcibiskupského
zámku v Kroměříži
Výstava jediného díla mladého malíře Michala Ožibka (nar. 1981)
dokonale zapadá do výstavní choreografie Arcidiecézního muzea
Kroměříž. Dílo monumentálních rozměrů (500×400 cm) se moderně
klasickou formou a silným duchovním obsahem obrací na široké
publikum návštěvníků zámku a záměrným kontrastem s barokními
prostorami přispívá k diskuzi na téma vystavování moderního
a současného umění v historických prostorách.

Norské fondy 2015 | Restaurování a zajištění vybraných
obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži

5. 6. – 4. 10. 2015 | Kabinet kresby a grafiky zámecké obrazárny
Arcibiskupského zámku v Kroměříži
Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc
a Národním památkovým ústavem podalo v roce 2014 úspěšnou
žádost o rozsáhlou revitalizaci sbírkových předmětů Arcibiskupského
zámku v Kroměříži. Expozice představí restaurování vybraných obrazů
a nábytku i unikátní klimatizovanou vitrínu pro komorní výstavy
a reciproční zápůjčky.

s Peeter Pauwel Rubens – kopie, Svatá rodina se sv. Alžbětou, Zachariášem a malým Janem

Křtitelem, 18. století / Peeter Pauwel Rubens – Copy, Holy Family with St. Elizabeth, Zechariah
and little John the Baptist, 18 th century

duchovní osa moravy | spiritual axis of moravia

DUCHOVNÍ
OSA
MORAVY
D.O.M.
SPIRITUAL AXIS
OF MORAVIA

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC
OLOMOUC ARCHIEPISCOPAL PALACE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM

Máte rádi památky a umění? Nabízíme Vám
ucelený návštěvnický program propojující Olomouc a Kroměříž, díky kterému se seznámíte
s tisíciletým kulturním a duchovním vývojem
podstatné části Moravy. Prohlédněte si za jednu vstupenku tři objekty, které jsou pomyslnou
osou olomoucké arcidiecéze, tedy Arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum v Olomouci
a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži,
a získáte kompletní obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením církve na Moravě.
Projděte pomyslnou bránou k poznání historie
regionů a měst, krajiny a společenství, tradic
a duchovních hodnot olomoucké arcidiecéze.
A comprehensive programme for lovers of
history, heritage and arts developed between
Olomouc and Kroměříž, which provides
a comprehensive insight into the rich cultural
and spiritual history of a large part of Moravia
within its more than thousand-yearslong
development. Only after visiting all the three
heritage sites of Spiritual Axis of Moravia, the
visitors will fully understand the importance
and scope of activities related to Olomouc
Archdiocese in Moravia. The programme
consists of guided tours through the three
heritage sites and products of joint publishing. Education, presentation and marketing
activities. The Individual historic objects and
collections represent a respectable summary
of different architectural styles and art exhibits. as well as the opportunity to establish
a real Gateway to learning the history of towns
and regions, landscapes and communities.
traditions and spiritual values of the Olomouc
Archdiocese.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
ARCHIEPISCOPAL CHATEAU IN KROMĚŘÍŽ

CENÍK SPOLEČNÉ VSTUPENKY

PRICE OF COLLECTIVE TICKET

MALÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
plné vstupné
100 Kč
poloviční vstupné 50 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné
230 Kč
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu
objektů po dobu dvou dnů.

SHORT TOUR
OLOMOUC ARCHBISHOPS PALACE
OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM
full admission
CZK 100
reduced admission CZK 50 (students, seniors)
family admission CZK 230
The ticket enables one entry
to the buildings during two days.

VELKÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
plné vstupné
180 Kč
poloviční vstupné 120 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné
420 Kč
Vstupenka umožňuje jednu návštěvu
objektů po dobu jednoho kalendářního roku.

LONG TOUR
OLOMOUC ARCHBISHOPS PALACE
OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM
KROMĚŘÍŽ ARCHBISHOPS CHATEAU
full admission
CZK 180
reduced admission CZK 50 (students, seniors)
family admission CZK 420
The ticket enables one entry in the
buildings during one calendar year.

duchovní osa moravy | spiritual axis of moravia
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PROGRAM SPOLEČNÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015
ARCHITEKTURA

Arcibiskupský zámek v Kroměříži • duben – říjen 2015
Arcibiskupský palác Olomouc • celoročně
Arcidiecézní muzeum Olomouc • celoročně
MECENÁT OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ

Arcibiskupský zámek v Kroměříži • Zámecká obrazárna • Kabinet mincí
a medailí I. / Mince a medaile porýnských duchovních kurfiřtů • II. patro zámku
duben – říjen 2015 | Arcibiskupský palác Olomouc • celoročně
Arcidiecézní muzeum Olomouc • celoročně
ARCIBISKUPSKÁ OBRAZÁRNA

Arcibiskupský zámek v Kroměříži • Zámecká obrazárna • II. patro zámku
duben– říjen 2015 | Arcibiskupský palác Olomouc • celoročně | Arcidiecézní
muzeum Olomouc • Obrazárna olomouckých biskupů a arcibiskupů
II. patro muzea • celoročně
ZAHRADNÍ KULTURA

Kabinet zahradní kultury / 500 let zahradní kultury v Kroměříži
Zámecká obrazárna • II. patro zámku • duben – říjen 2015
Rajský dvůr
Arcidiecézní muzeum Olomouc • Zdíkův palác • 1. 4. – 31. 10. 2015
Víkend otevřených zahrad
Arcidiecézní muzeum Olomouc • Zdíkův palác | Květná a Podzámecká zahrada
v Kroměříži • 13. – 14. 6. 2015
Hortus Magicus
Festival raně barokní kultury v zahradách a zámku v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži • 5. – 6. 9. 2015
VÝSTAVY

Smlouva nová a věčná / Kult eucharistie ve výtvarném umění
Krypta katedrály sv. Václava | Arcidiecézní muzeum Olomouc • Ambit
Arcibiskupský palác Olomouc • 23. 4. – 4. 10. 2015
Barokní knihkupectví světa / Nizozemské tisky 16. – 18. století
ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci
Arcidiecézní muzeum Olomouc • Galerie | Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Zámecká obrazárna • 20. 5. – 13. 9. 2015
Car a císař / Setkání v Kroměříži v srpnu 1885
Arcibiskupský zámek v Kroměříži • Návštěvnické centrum • I. patro zámku
Arcibiskupský palác Olomouc • 23. 5. – 31. 10. 2015
Josef Stern (1716–1775)
Arcibiskupský zámek v Kroměříži • Zámecká obrazárna • Galerie | Poutní chrám
Panny Marie Dub nad Moravou • 5. 6. – 28. 9. 2015
HUDBA

Kabinet hudby I. / Hudební sbírka kroměřížského zámku
Nová knihovna • II. patro zámku • duben – říjen 2015
Antonio Bertali / Missa nec non / Societas Incognitorum
Katedrála sv. Václava • 7. 6. 2015 16.00 hod.
Doprovodné koncerty k festivalu Hortus Magicus
Květná zahrada v Kroměříži • 5. – 6. 9. 2015
Arcibiskupský palác Olomouc www.arcibiskupskypalac.cz
Arcibiskupský zámek v Kroměříži www.zamek-kromeriz.cz
Arcidiecézní muzeum Olomouc www.olmuart.cz
www.duchovniosa.cz

spolek přátel muo

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU PŘÁTEL
MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC
jméno:
adresa:
psč:
datum narození:
e-mail:
tel.:
informace si přeji zasílat:

poštou

e-mailem

označte typ členství:
člen | 400 kč
student (15 – 26 let) | 200 kč
senior

(nad 60 let)

| 200 kč

rodinné členství

( 2 dospělí, 2 děti)

| 500 kč

platbu členských příspěvků lze rozložit do dvou plateb
(první – do 30. června, druhá – do 30. října)

datum přihlášení:
přihlášku laskavě odevzdejte
v pokladně muzea umění olomouc
nebo zašlete na adresu:

Spolek přátel Muzea umění
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47
771 11 Olomouc

připravované výstavy | upcoming exhibition
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září / september

Zbyněk Sekal
Muzeum moderního umění / Museum of Modern Art

říjen / october

Giovanni Battista Piranesi (1720–1787)
Geniální grafik italského baroka
Giovanni Battista Piranesi (1720–1787)
The genius of Italian baroque prints
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Archdiocesan Museum Olomouc

Dohnat a předehnat

Sbírka designu 50. – 60. let 20. století
Catch up and surpass | The design collection
50 th to 60 th years of the 20 th century
Muzeum moderního umění / Museum of Modern Art

Pohledy do sbírek

Fenomén Brusel

Views into the collections
The Brussels Phenomenon
Muzeum moderního umění
Museum of Modern Art

leden 2016 / January 2016

Kresba | Sbírka Muzea umění Olomouc
Muzeum moderního umění
Drawing | Olomouc Museum of Art Collection
Museum of Modern Art

únor 2016 / February 2016

Olomoucká obrazárna IV

Evropské malířství 19. století
Olomouc Picture Gallery IV
European painting from the 19 th century

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Archdiocesan Museum Olomouc

Květy a jiné světy

Florální motivy v tvorbě autorů art brut
Flowers and other worlds | Floral motifs in the works
of authors art brut
Muzeum moderního umění / Museum of Modern Art

Máte zájem o newsletter?
Napište na bielesz@olmuart.cz
www.olmuart.cz

