Koncert Duo Zikr
– Několik slov o Duši
Dne 1. 10. 2016 ve
20 hodin se v kostele
sv. Martina ve zdi
v Praze uskuteční koncert světově
uznávaného Dua Zikr
a varhanistky Kateřiny Málkové NĚKOLIK
SLOV O DUŠI. Jedná
se o jedinečný projekt, v němž poprvé
Duo Zikr (Olga Tkačenko a Igor Silin)
vystoupí se svojí
vokální improvizací
v doprovodu varhan.
Duo Zikr již vystupovalo v Praze třikrát,
naposledy v roce 2013 v Rudolfinu. Letos byl jeho představitel Igor Silin (vlastním jménem Igor Kalinauskas),
člověk renesančního formátu – nejen hudebník, ale
i divadelní režisér, malíř, filozof, doktor psychologie
a spisovatel, pozván na autogramiádu své poslední
knihy – REHABILITACE DUŠE.
Křest knihy proběhl před autogramiádou v kostele
U Matěje za varhanního doprovodu Kateřiny Málkové.
Tato komorní situace stála u zrodu právě nadcházejícího koncertu, který se bude konat 1. října. Jak sami
členové Dua Zikr říkají: „Nejlepším místem pro naše
vystoupení je kostel.”

Et CETERA FOTOGRAFIE
Ve středu 14. září
2016 v 18 hodin
nadační fond ELEUTHERIA slavnostně
zahájí ve výstavníchprostorách Galerie 1
ve Štěpánské ul. 47
v Praze 1 výstavu
nazvanou „ET CETERA: fotografie”, věnovanou dílům 18 mladých českých
fotografů a fotografů žijících dlouhodobě v České
republice pod věkovou hranicí 40 let. Výstava, jejímiž
ideovými tvůrci jsou pan Francesco Augusto Razetto
a Ottaviano Maria Razetto, který se též ujmul architektonického ztvárnění, se koná pod dohledem kurátorky a kritika umění paní Genny di Bert.
Výstava je dalším kulturním počinem v duchu
koncepce nadačního fondu ELEUTHERIA, která po
úspěchu výstavy konané v minulém roce v Muzeu
MAXXI v Římě (Národní muzeum umění XXI. století)
představující nový pohled na české figurativní umění
za posledních 26 let obrátila dnes svoji pozornost na
umění současné fotografie.

17. 6. 2016 - 30. 4. 2017

Výstava Retro v Nové
budově Národního muzea
V Nové budově Národního muzea uvidíte hračky, techniku,
vybavení domácnosti, ale především módu z dob minulých.
Móda je někdy vnímána jako cosi pomíjivého a povrchního. Inspirace dobou minulou je však samozřejmou
součástí přítomnosti. Desítky historických šatů a módních doplňků ze sbírek Národního muzea budou vystaveny v kontextu současných oděvů od známých návrhářů,
přes značkové butiky až po konfekci. Návštěvníci se tak
mohou těšit na nadčasové prvky i pomíjivé trendy, oděvy
známých osobností, šaty od 19. století až do současnosti,
tradiční české značky, mimořádnou instalaci na „neviditelné” figuríny a spojení módy s dobovými prostředími.
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.

