24 godziny ze sztuką

Kochasz sztukę? To jesteś we właściwym miejscu. Poznań ma wiele interesujących muzeów i miejsc
związanych ze sztuką, które warto zobaczyć.
10.00 Śniadanie

Nie musisz się spieszyć, większość galerii nie otwiera się przed 11. Zjedz spokojnie śniadanie w
swoim hotelu (większość hoteli oferuje bufet śniadaniowy). Jeśli wolisz jeść na mieście możesz
skorzystać z oferty kawiarni „Ptasie Radio”, a następnie spacerkiem udać się w gorę ulicy do
widocznego w oddali dawnego zamku cesarskiego.

11.00 Centrum Kultury „Zamek”

Centrum Kultury „Zamek” mieści się w imponujących wnętrzach dawnego zamku cesarskiego.
Wykorzystaj okazję i przespaceruj się korytarzami części historycznej zamku, gdzie zachowały się
ślady jego dawnej świetności. Zobacz również nowoczesną część wystawową. Warto skierować swoje
kroki do mieszczących się na parterze galerii – fotografii i sztuki współczesnej. Aby zapoznać się z
kalendarzem wystaw wejdź na www.zamek.poznan.pl. Zajrzyj tez na Dziedziniec Różany, gdzie stoją
rzeźby Małgorzaty Abakanowicz. Całą kompozycję pt. "Nierozpoznani", a także wiele innych rzeźb
zobaczysz na poznańskiej Cytadeli.

13.00 Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar

”

50 50

Stary Browar 50 50 powstał na bazie ponad stuletnich budynków Browaru Huggera. Zgodnie z
koncepcją swojej właścicielki Grażyny Kulczyk, 50% działań Starego Browaru koncentruje się na
sztuce. Zobacz oryginalną architekturę budynków Starego Browaru i przekonaj się, jak komponuje
się z dziełami sztuki. Spacer z zamku do Starego Browaru (w dół ul. Kościuszki) zajmie Ci ok. 20 min.

14.00 Lunch w restauracji „Piano Bar”

Nie musisz opuszczać kompleksu Starego Browaru, by zjeść udany lunch. Skorzystaj z oferty
restauracji „Piano Bar”, w której wystawiane są prace wielkopolskich artystów: malarzy,
fotografików i grafików.

15.00 Galeria Art Stations

Galeria Art Stations mieści się na piętrze Wieży Zegarowej w kompleksie Starego Browaru. Galeria
promuje sztukę współczesną, zwłaszcza nietypową, przełamującą wszelkie stereotypy. Po zapoznaniu
się z wktualną wystawą wyjdź z kompleksu Starego Browaru od strony parku, by następnie ulicą
Piekary i dalej Alejami Marcinkowskiego udać się do Galerii Malarstwa i Rzeźby.

16.00 Galeria Malarstwa i Rzeźby

Muzeum posiada bogate zbiory sztuki romańskiej i gotyckiej, obrazy wybitnych malarzy polskich i i
zagranicznych, głównie malarstwa włoskiego XV – XVIII w., holenderskiego z XVII w. i
flamandzkiego XVI i XVII w., a także kilka bardzo wartościowych dzieł mistrzów francuskich – w tym
jedyny w Polsce obraz Moneta, "Plaża z Pourville". Nie przegap wystaw czasowych, a także sklepu z
pamiątkami.

18.00 Galerie sztuki na Starym Rynku

Po wizycie w Galerii Malarstwa i Rzeźby przejdź niespełna 100 metrów w stronę Starego Rynku. Na
Rynku i w okolicznych uliczkach znajdziesz małe prywatne galerie sztuki, jak np. Galeria Sztuki
Katarzyny Napiórkowskiej oraz Galerię Miejską Arsenał.

20.00 Kolacja w Concordia Taste

Restauracja Concordia Taste znajduje się w odrestaurowanym budynku dawnej drukarni Concordia,
obecnie centrum designu i kreatywności dla biznesu - Concordia Design. Co kilka tygodni
wprowadzana jest nowa aranżacja wnętrza, która nawiązuje do zmieniających się trendów, pór roku,
okazji, czy… nastroju. Wnętrze służy również organizacji wystaw, koncertów i spotkań.

