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KONCERTY

4. 8. THE BEST OF MOZART & DVORAK
Malou noční hudbu, Divertimento D dur, Starou matku, Humoresku a další skladby Antonína Dvořáka a Wolfganga Amadea Mozarta
přednese Prague Music Chamber Orchestra.
více zde

10. 8. MOZART & VIVALDI
Dvořák Symphony Orchestra Prague zahraje skladby A. Vivaldiho a
W. A. Mozarta v komorním obsazení s cembalem, sólovým zpěvem
a sólovými houslemi.
více zde

31. 8. MASTERS OF CLASSICS
Pod taktovou šéfdirigenta Martina Šandy zazní skladby od W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, J. Strausse, A. Dvořáka nebo B. Smetany,
v podání čtyřicetičlenného týmu muzikantů z Bohemian Symphony
Orchestra Prague.
více zde

VÝSTAVY

NEZLOMNÍ - OD FRANZE KAFKY PO SAMETOVOU REVOLUCI
Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989
12. 7. - 6. 10. 2019 / Výstavní sály

Jedna myšlenková škola tvrdí, že umělec spoluzodpovídá za stav společnosti, v níž žije. Druhá škola umělce ponechává ve věži ze slonoviny, aby jeho dílo bylo ještě krásnější. Autoři Zuzana a Eugen Brikciusovi
připravili k třicátému výročí Sametové revoluce ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad
Vltavou a Památníkem národního písemnictví ojedinělou výstavu. Představí díla třiceti nezlomných (a
nezlomených) výtvarných umělců včetně jejich slovních projevů, ať už jsou to verše, deníkové zápisky,
citáty či rozhovory. Nebudou chybět Otto Gutfreund, Jindřich Štýrský, Toyen, Josef Čapek, Mikuláš Medek,
Stanislav Kolíbal, Eva Kmentová, Karel Nepraš ani Jiří Kolář. Nezlomnost není nutně vztažená pouze k politice či společenským událostem, spočívá i v neochvějné víře ve vlastní uměleckou cestu. Spisovatel Franz
Kafka se stal svým metafyzickým dílem, kritickým myšlením a zodpovědným sociálním postojem inspirací
celé řady vystavených umělců, včetně autorů výstavy.
„Utrpení a radost, vina a nevina jako dvě propojené ruce,
člověk by je musel proříznout napříč masem, krví a kostmi.“
Franz Kafka, Deníky
více zde

BLANKA MATRAGI - TIMELESS
7. 10. 2011 - 31. 12. 2020 / Kulečníkové a karetní herny

Výstava nabízí setkání s návrhářčinou tvorbou, ovlivněnou kulturami ze všech koutů světa. Kromě unikátních modelů pro královské rodiny nabízí průřez životní tvorbou Blanky Matragi, nechybí ani prezentace
jejích současných děl. Můžete tak nahlédnout do tajů poctivého řemesla a seznámit se s nejnovějšími
inovačními technologickými posuny v oblasti oděvní tvorby. V prostoru expozice je k vidění sklářská i sochařská tvorba, porcelán, lustry, šperky či grafiky.
Mimořádné zážitky nabízejí komentované prohlídky s Blankou Matragi.
více zde

TURISTICKÉ PROHLÍDKY

Komentované prohlídky reprezentačního patra Obecního domu nabízíme pravidelně v českém nebo anglickém jazyce. Přibližně hodinová prohlídka je spojená s poutavým výkladem našich proškolených průvodců,
k dispozici jsou také tištěné doprovodné texty. Pro organizované skupiny lze předem objednat mimořádné
komentované prohlídky i v jiných jazycích.
Slovácký salonek, který je specifický svou umírněnou barevností, je zdoben původními závěsy, výšivkami
na plátně, kožešinami, nábytkem, parketovou podlahou a akváriem s rostlinkami a motivy plastických
šneků originální etážové mosazné konstrukce, která je upevněna na dřevěném soklu se sloupkem, jenž
navazuje na portálovou stěnu Salonku Boženy Němcové. Čtvercový strop sice obíhá na stěnách kazetový
vlys se zlacenými a polychromovanými folklorními motivy provedenými ve štuku, ale celkový dojem spíše
měšťanského bytu než honosného paláce zůstává zachován.
více zde

ART SHOP

Calico vějíře
Originálně tvarované papírové vějíře jsou vyrobeny z kvalitních materiálů firmy Fedrigoni. Calico vzor je
netradičně vytvořený průřezem barevného papíru. Jednoduchý design a kvalitní materiál vytváří z vějířů
elegantní papírové doplňky pro horké letní dny i večery v divadle. Mít v kabelce nebo v psaníčku vějíř
znamená mít možnost se osvěžit kdekoli a kdykoli. Navíc vám nezpůsobí bolesti hlavy, vysušenou pleť ani
rýmu jako klimatizace.
více zde

CO SE DĚJE

Prodej vstupenek na adventní koncert české folkové skupiny SPIRITUÁL KVINTET byl zahájen!
Letos zřejmě naposledy!
více zde

Tisková zpráva k výstavě „Nezlomní“

Článek o výstavě „Nezlomní“

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu

Další informace a zajímavosti najdete na: www.obecnidum.cz
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