Muzeum umění Olomouc

jedna návštěva a tisíc let výtvarné kultury

program ve dnech 11. - 17. 2. 2019
aktuální výstavy

út | 12. 2. | 18.30 hodin | kavárna muo - dříve café 87 q vstupné 50 Kč

Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje
beseda
Hostem je Alena Ciková, módní návrhářka a malířka. Pořadem provází herec a moderátor
Vladimír Hrabal.

út | 12. 2. | 19.30 | divadlo hudby q vstupné 150 / 100 Kč

Křížová cesta
z Orlice

Restaurování 2010-18
Arcidiecézní muzeum Olomouc

stálé expozice

Valentýnské Improbuchty

Olivové ženy naladí na Valentýna! | improshow
V únorovém nečase lákají olomoucké improvizátorky do útulného prostředí Divadla
hudby na show naplněnou humornými situacemi a jedinečnými postavami. Vždy
jednou v roce se ženská část Oliv potká na jevišti, aby spojila své dovednosti a nápady
při estrogenem nadupaném večeru. Letošní šestý ročník předznamená svátek všech
zamilovaných.
Z technických důvodů se začátek představení posouvá z 19 hodin na 19.30. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

čt | 14. 2. | 18.30 | arcidiecézní muzeum olomouc q vstup volný

Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018

Ke slávě a chvále II
Tisíc let duchovní
kultury na Moravě

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Vernisáž výstavy s krátkým hudebním programem
Výstava věnovaná křížové cestě z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě
náleží do dramaturgické řady tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea
Olomouc. Ty si kladou za cíl představovat veřejnosti významná díla zejména staršího
umění, která prošla aktuální restaurátorskou obnovou. Unikátní obrazový soubor
čtrnácti zastavení křížové cesty, který namaloval pro orlický kostel v roce 1759 vídeňský
malíř Johann Wenzel Bergl (1719 – 1789), byl v péči restaurátorů přes osm let. Vzácný soubor maleb se díky tomu
podařilo zachránit a vrátit mu původní podobu, kterou od 14. února představí výstava v Arcidiecézním muzeu
Olomouc.

pá | 15. 2. | 18.30 | arcidiecézní muzeum - mozarteum q vstupné 50 Kč

Lea Vítková zve na... Mládí má zelenou

Koncert
Účinkují: Eliška Hrochová – zpěv | Michal Pospíšil – klavír | Marek Přibyl – flétna | Lea
Vítková

ne | 17. 2. | 17.00 | arcidiecézní muzeum - mozarteum q vstupné 100 / 50 Kč

Století relativity

Klíčová díla výtvarného
umění 20. století
Muzeum moderního umění

Nechte se ovlivnit italským temperamentem!

Koncert, Konzervatoř evangelické akademie
Napínavý hudební dialog v podání flétnistky Jitky Konečné a cembalistky Ilony Růčkové
a jejich hostů ve skladbách historických i moderních. Ve svém projevu propojují
neobyčejnou tvořivost s vysokou instrumentální zdatností. Od středověkých pokladů nás
společně dovedou k aktuální tvorbě, která nezapře inspiraci italským barokem.
Účinkují: Jitka Konečná – zobcové flétny | Ilona Růčková – cembalo | Jakub Kupčík – perkuse.
Na programu: A. Vivaldi, G. A. P. Mealli ad.

www.muo.cz
tel: 585 514 111

rezervace vstupenek

