ČS společnost pro vědy a umění (SVU) pořádá ve dnech 8.
soubor akcí

otevřeno po

- 17. dubna 2015

v Domě U Tří knížat (Janská 12, Brno)

- pá 15-19hod., so - ne 13-17hod., začátek akcí v 17hod.

Tato kulturní akce bude zahájena VERNISÁŽÍ obrazů Alice Kaufmann. Alice se narodila v Praze, žije a pracuje v Hamburku.
Studovala malířství na Vysoké škole výtvarného umění v Hamburku, v Paříži pak na akademii Julian. Vystavovala na četných
výstavách v Hamburku a Severním Německu. V Praze měla výstavu v galerii Atrium v roce 2012 s názvem "Mythos-příroda".
Maluje obrazy, které vznikly z mlhavých vzpomínek na krajiny a z optických dojmů z cest.
Součástí festivalu budou přednášky s kulturně historickou tématikou.
V pátek bude autorská přednáška o vztahu Van Gogha a Gauguina na základě knihy Van Goghs Ohr - Ein neuer Blick auf das Drama
von Arles (Berlin, 2008), kterou Hans Kaufmann napsal spolu s Ritou Wildegans.
Do první třetiny 20. století v Brně Vás uvede historička umění PhDr. Jitka Sedlářová ve své přednášce Erich Wolfgang Korngold a
Emil Pirchan.
Nahlédnutí do světa současného tance (tzv. contemporary dance) nám zprostředkují mladé tanečnice Anita Glosová, Kateřina
Nováčková a Emilia Vuorio. Pro tento druh tance je přirozené využívat současné technologie k vytvoření scény a dokreslení celého
vjemu, jakými jsou například videoart a práce se světlem. Na vizuálním zpracování projektu spolupracují studenti ŠURky Matěj Sláma
a Luciana Kvapilová.
V rámci jednotlivých programových dnů zahrají Alexey Aslamas jr. na housle a Lukáš Svoboda na violoncello. Na programu koncertu
budou skladby J. Halvorsena.
O další hudební doprovod se postará kytarista Lubomír Kopkáš.
Celou akci završí hrou na klasickou kytaru prof. Vladislav Bláha.
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VERNISÁŽ výstavy Alice Kaufmann
zahrají: Alexey Aslamas jr. - housle
Lukáš Svoboda - violoncello

pá

Van Goghovo ucho - nový pohled
na drama v Arlesu
přednáška: Phil. Dr. Hans Kaufmann
zahraje: Lubomír Kopkáš - kytara

po
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Erich Wolfgang Korngold a Emil Pirchan
přednáška: PhDr. Jitka Sedlářová
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.. proudem těla ve světle barev ..
choreograﬁe, tanec: Anita Glosová,
Kateřina Nováčková, Emilia Vuorio
scéna, projekce: Matěj Sláma,
Luciana Kvapilová
začátek výjimečně v 18.30
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Setkání mezi obrazy
zahraje: Vladislav Bláha - kytara
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