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PRAHA 1
Galerie 1: humor a hra

Do 10. září lze navštívit v Galerii 1 ve
Štěpánské 47 výstavu HUMOR A HRA
V GALERII H, která prezentuje kurátorskou činnost a archiv neoficiální
soukromé galerie 80. let.
Na výstavě je představena dokumentace aktivit Galerie H, a to hlavně
těch, které vycházejí z principu humoru a hry. Součástí prezentace jsou
původní díla, která byla v Galerii H
vystavena. Otevřený program galerie

ukazoval průřez tehdejší uměleckou
tvorbou, reflektoval tendence, jako je
například česká groteska, konceptuální umění, umění akce, konstruktivismus či postmoderna.
„Je to další z pestré palety výstav,
které hostí naše Galerie 1. Věřím, že
ani tuto expozici si nenechají především občané Prahy 1 ujít,” zve
starosta první městské části Oldřich
Lomecký (TOP 09).

www.praha1.cz
www.galerie1.cz
www.praha1.tv
www.facebook.com/praha1cz

Struny dětem
opět rozehrají
pestrý svět umění

Když si múzy hrají - s tímto podtitulem vstupuje v půli října oblíbená
akce Struny dětem do svého sedmého ročníku. Program nabídne od 14.
do 16. října na padesát představení,
koncertů, výtvarných dílniček, kreativních workshopů a hravých zón. To
vše s jediným cílem: Ukázat dětem
pestrý svět umění i dalších zajímavých oborů, nabídnout jim možnost
vyzkoušet si svoji šikovnost a nadání
pro nejrůznější činnosti a podpořit
fantazii. Prostě zahrát si s múzami
a zařadit svět umění mezi nenahraditelné oblíbence. Na teenagery
pamatuje i letos programová řada
Teens. Mezi těmi, kteří to s múzami
i dětmi pořádně roztočí, najdeme
Beatu Hlavenkovou, Lenku Dusilovou,
Ivana Trojana, Milana Caise, En.drua,
Ondřeje Rumla, Annu Polívkovou,
Lenu Yellow, Jitku Šuranskou, Žofii
Dařbujánovou s kapelou Mydy Rabycad či mladého klavírního virtuosa
Martina Chudadu. Pestrý program
se bude odehrávat tradičně v Divadle
Minor a již podruhé také v Novoměstské radnici. Ožije i automobilů
zbavená Vodičkova ulice na trase
mezi oběma centry dovádění múz.
Kompletní program, vstupenky
a informace na www.strunydetem.cz.

