Rundāles pils

Baroka mākslas brīnums neskartā lauku ainavā

“Franču dārzs”, aerofoto
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Muzejs atvērts katru dienu bez brīvdienām
Maijs–oktobris
10.00 – 18.00
Novembris–aprīlis
10.00 – 17.00

GPS 56.414819, 24.026048

Sekretariāts: 63962274
Ekskursiju un pasākumu organizators: 63962197, 26499151
Fakss: 63922274
E-pasts: rundale@rundale.net
Rundāles pils muzejs piedāvā svētku zāles – Zelta un Balto zāli koncertu, svinīgu pieņemšanu
rīkošanai un laulību ceremonijām ar pirmo valsi Baltajā zālē. Semināru un konferenču rīkošanai,
kino un videofilmu uzņemšanai, fotosesijām pieejamas svētku zāles, kā arī citas pils telpas.
Dārzs un Zaļais teātris izmantojams dažāda veida sarīkojumiem – koncertiem,
teātra un operas uzvedumiem, kino un videofilmu uzņemšanām.
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L. Šorers. Kurzemes hercoga
Ernsta Johana portrets. 1773

L. K. Pfandcelts. Arhitekta
F. B. Rastrelli portrets. 18. gs. vidus

Austrumu puses parādes kāpņu telpa

Baltā zāle

Rundāles pils ansamblis, viens no izcilākajiem baroka
un rokoko arhitektūras pieminekļiem Latvijā, tapis
kā Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona, Krievijas
ķeizarienes Annas Joanovnas favorīta, vasaras
rezidence. Pils celta 1736.–1740. gadā pēc slavenā
Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo
Rastrelli projekta un viņa vadībā. Rundāles pils ir
senākā saglabājusies F. B. Rastrelli celtne un vienīgā,
kurā var iepazīt viņa darbības agrīnā posma interjerus
abās parādes kāpņu telpās un Mazajā galerijā.

Hercoga parādes guļamistaba

Platonam Zubovam. Līdz 1920. gadam Rundāles muiža
bija grāfu Šuvalovu īpašums. Pils telpas cieta 1812. gada
franču-krievu kara laikā un 1919. gadā. Pēc 1920. gada
agrārās reformas pili nodeva Latvijas Kara invalīdu
savienībai, daļā telpu iekārtojās Rundāles pamatskola.
Pēc tam, kad 1933. gadā pili nodeva Pieminekļu valdei,
tika uzsākta pils atjaunošana. 1964. gadā pilī sāka
darboties Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja filiāle, kas 1971. gadā pārtapa par patstāvīgu
muzeju. 1972. gadā uzsākto Rundāles pils restaurāciju
paredzēts pabeigt 2014. gadā.

Hercoga ģērbistaba

Rundāles pils iekštelpu apdare – stuka veidojumi,
gleznojumi, parketi, daļēji arī krāsnis saglabājušās no
celšanas laika, ēka vēlākajos laikos nav tikusi pārbūvēta.

Biljarda zāle

No pils sākotnējās iekārtas saglabājušies tikai daži
priekšmeti, vēsturiskie interjeri iekārtoti ar 18. gadsimta
mākslas priekšmetiem atbilstoši telpu senajai funkcijai,
hercogu Ernsta Johana un Pētera laikmetam, viņu gaumei
un tā laika Eiropas piļu apmēbelējuma principiem.
Šobrīd apskatei pils divos stāvos atvērtas 44 telpas.
Pils austrumu korpusā izvietotas reprezentācijas telpas –
Zelta (troņa) zāle, Baltā (deju) zāle, Lielā galerija (parādes
ēdamzāle), kā arī mazi kabineti, kuros izstādītas Ķīnas
un Japānas porcelāna kolekcijas. Centrālā korpusa otro
stāvu aizņem hercoga apartamenti – deviņi parādes
saloni un astoņas hercoga privāto apartamentu telpas,
bet rietumu korpusā apskatei atvērtas sešas hercogienes
apartamentu telpas, kā arī vēsturiskās modes ekspozīcija
un izstāde par Bīronu dzimtu. Pirmā stāva centrālajā
korpusā bijušajās galminieku dzīvojamās telpās atrodas
muzeja izstāžu telpas.
Pilij dienvidu pusē piekļaujas “franču dārzs”, kas tapis
pēc F. B. Rastrelli projekta un tika kopts kā baroka parks
līdz pat Pirmajam pasaules karam. Dārza atjaunošana
notiek kopš 1975. gada, tajā izveidota plaša rožu kolekcija.
Aiz kanāla atrodas meža parks, kas 18. gadsimtā bija
ietverts ar žogu un kalpoja hercoga medībām.

Zelta zāle

Audienču kabinets
Hercogienes
buduārs

F. H. Barizjens.
Kurzemes hercogiene
Dorotejas portrets
ar meitām Vilhelmīni
un Paulīni.
Ap 1784
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Pēc hercoga Ernsta Johana atgriešanās no trimdas
1763. gadā F. B. Rastrelli un arhitekta Severīna Jensena
vadībā tika atsākta pils celtniecība. Lielākā daļa interjeru
radīta no 1765. līdz 1768. gadam, kad pilī darbojās
Berlīnes tēlnieks Johans Mihaels Grafs un itāļu
gleznotāji Frančesko Antonio Martini un Karlo Cuki.
Pēc Kurzemes hercogistes pievienošanas
Krievijai 1795. gadā Rundāles pils piederēja grāfam
Valerianam Zubovam, pēc tam viņa brālim kņazam

