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Arcibiskupský zámek, nádvoří

Hanácké Atény
Umění ve všech podobách vás obklopí od okamžiku, kdy sem vkročíte.
Arcibiskupský zámek střeží umělecké sbírky nedozírné ceny čítající přes
130 tisíc položek. Jednotlivé sály zámku dýchají dobou a událostmi, které se
zde odehrávaly. Obrazová výzdoba zámeckých sálů a zámecká obrazárna,
jistě druhá nejcennější v ČR, vám dopřeje setkání se světově uznávanými mistry. Tizian Vecellio, Lucas Cranach st., Paolo Veronese, Jan I. Brueghel, Luca
Giordano, Anthonis van Dyck – to jsou jen některá jména umělců, jejichž díla
vás naplní obdivem.
Vzácná historická knihovna ukrývá a zpřístupňuje na 90 tisíc svazků všech
žánrů. Největším klenotem je sakramentář z druhé poloviny 9. století.
Ojedinělá je kolekce mincí a medailí, ve světovém měřítku naleznete větší
pouze ve Vatikánu. V archivu hudebních partitur nescházejí díla J. Haydna,
W. A. Mozarta, Ludwiga van Beethovena a dalších hudebních velikánů.
Kroměříž hudbou vždy žila a žije stále, hudební festivaly různých žánrů jsou
trvalou součástí života města.
Téměř k dokonalosti je v Kroměříži dovedeno zahradní umění, které spojuje
rovinu uměleckou, filozofickou a technickou. Zatímco Podzámecká zahrada
reprezentuje bohatý krajinářský park, Květná zahrada si zachovala svou původní formální barokní podobu.
Kroměříž je také rodným městem věhlasného malíře Maxe Švabinského.
Památník, který představuje jeho život a dílo, je stálou expozicí v Muzeu
Kroměřížska na Velkém náměstí. V areálu bývalého františkánského kláštera, kde Švabinský prožil své dětství, jsou k vidění originální mozaikové lunety
původně určené k výzdobě Národního divadla.

Inspiraci pro Váš pobyt v Kroměříži
naleznete na další straně!

Zámecká obrazárna

Třídenní inspirativní program
Cesty po místech podněcujících uměleckou tvorbu. Návštěva místních představení a festivalů.
Doporučený čas návštěvy: jaro – léto – podzim
1. den
Příjezd, ubytování, podvečerní procházka malebnými uličkami centra města
s možností využít kostýmované prohlídky města s názvem Tajemství staré
Kroměříže (v červenci a srpnu každý pátek večer). Věnujte pozornost pestrým fasádám středověkých domů.
2. den
Dopoledne prohlídka Arcibiskupského zámku. Získáte obraz o jedinečnosti
kroměřížské rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů. Projdete si reprezentační sály zámku a nesmírně cennou zámeckou obrazárnu.
Odpoledne vystoupejte na ochoz zámecké věže a prohlédněte si historické
jádro města. V Podzámecké zahradě můžete obdivovat jak uměle vytvořenou krajinu, tak drobné umělecké detaily vytvářející jedinečný celek.
3. den
Dopoledne si prohlédněte expozici světově ojedinělých ražeb církevních
mincí v Biskupské mincovně. Projděte si vlastním tempem aktuální výstavy současného umění v Galerii Orlovna nebo navštivte prostory Arciknížecí
vodárny – ojedinělé technické památky z počátku 20. století.
Odpoledne věnujte unikátní Květné zahradě, obdivujte její labyrinty a zelené
stěny, ornamentální záhony, kolonádu a její uměleckou výzdobu, či dominantní rotundu.

Galerie Orlovna

DOPORUČUJEME
Vydejte se do malebných ulic Kroměříže hledat poklad biskupa Bruna. Hledání pokladu je inspirováno postavou biskupa
Bruna ze Schauenburgu, který je považován za zakladatele
města Kroměříže. Na nejatraktivnějších místech ve městě sbírejte do „truhlice“ (hrací karty) pomyslné „mince“ v podobě razítek. Podaří-li se vám truhlici naplnit, zdarma si z Kroměříže
odnesete suvenýr v podobě skutečné mince, kterou si vlastnoručně vyrazíte s využitím původní technologie.

Zajímavost
Vaši pozornost si zaslouží také Muzeum Kroměřížska
s památníkem Maxe Švabinského a lunety v bývalém františkánském klášteře, které jsou jeho dílem.

Lunety Maxe Švabinského v areálu Octárna
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