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V Kroměříži začal 21. ročník Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním 

zaměřením.   

  

KROMĚŘÍŽ Po jedenadvacáté se letosmohou zájemci vydat na Mezinárodní festival 

současného umění s duchovním zaměřením Forfest. Pořádá ho Umělecká iniciativa a zaštiťuje 

například i Ministerstvo kultury ČR. Tuto kulturní událost s velkým mezinárodním ohlasem hostí 

společně tři města - k tradiční Kroměříži se loni přidaly Olomouc a Bratislava. Těžiště festivalu 

ale i nadále zůstává v 'Hanáckých Athénách'.   

 Zahajovací koncert olomoucké části festivalu se uskutečnil v pátek, místo původně 

plánované italské harfenistky Floraledy Sacchi na něm však zahrál klavírista Marek Bohunický.   

 Posledním bodem celého a nutno dodat bohatého festivalového programu bude 

závěrečný koncert jedné z organizátorek, houslistky Zdenky Vaculovičové. Uskuteční se 10. 

září v Ateliéru Na Hradě v Bratislavě.   

  

V Galerii u Artuše jsou díla Ivici Krošlákové   

  

Součástí přehlídky bývají i doprovodné akce, jako jsou výstavy. Příznivci výtvarného umění se 

mohou těšit například na počiny umělců z Itálie, Polska, Česka a Slovenska vystavené pod 

hlavičkou projektu Člověk 2010. 8. června se konala společná vernisáž jejich děl v gotické 

kapli svatého Jana ve františkánském kostele v Bratislavě a tato výstava nazvaná Listy do 

nebe bude k vidění do 16. července.   

 Malbami slovenské výtvarnice Ivici Krošlákové se můžete přijít pokochat do kroměřížské 

Galerie u Artuše, kde budou vystaveny po dobu hlavního festivalového týdne. Ten 

odstartoval v pátek zahajovacím koncertem ve Sněmovním sále kroměřížského zámku a 

bude pokračovat na různých místech.   

 Až do 28. června se festivaloví hosté mohou zúčastnit nejrůznějších dopoledních workshopů, 

odpoledních poslechových pořadů a večerních živých koncertů, na nichž se představí 

hudebníci nejen z Evropy.   

 Například dnes ve 20 hodin vystoupí pěvecký sbor Konzervatoře Evangelické akademie 

Olomouc, který v chrámu svatého Mořice připomene sedmisté výročí církevní památky.   

 Za pozornost stojí určitě i čtvrteční setkání americké violoncellistky Rebeccy Rust a 

německého fagotisty Friedricha Edelmanna ve stejný čas na stejném místě.   

 'Máme tak nízké vstupné, že je to na podobných kulturních akcích raritou,' uvedla jedna z 

organizátorek Forfestu Zdenka Vaculovičová. Vstupenky jsou stále k dostání, dospělí zaplatí 



50 korun na den, nebo si za 250 korun mohou pořídit permanentku na celý festival, děti a 

senioři mají vstup zdarma.   

  

Foto popis| Dirigent BERGU Na festivalu vystoupí také Komorní orchestr BERG Praha s 

dirigentem Peterem Vrábelem.   

Foto autor| Foto - archiv   
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