Antonín Dvořák v duchovním souznění Východu a Západu
Jedinečné představení hledající spojení mezi východní a západní filosofií, které jsou na první pohled tolik odlišné,
přesto však ve svém jádru mají mnoho společného.

Objevte netradiční umělecké propojení tónů klavíru, zpěvu, indického klasického tance Kathak a
mluveného slova.
Krásná klavírní díla Antonína Dvořáka ve spojení s pěveckým a tanečním uměním, doprovázená
moudrými a inspirativními slovy světových myslitelů.
Nechte se vtáhnout do světa, v němž rozličné podoby umění souznějí a hledají společnou
podstatu.

Klavír: Jana Chaudhuri
Indický tanec Kathak: Ivana Hessová, Anežka Hessová
Zpěv: Pavla Vejmelková
Vypravěč: host večera

Námět a scénář: Jana Chaudhuri
Texty: Jana Chaudhuri, Ivana Hessová
Choreografie: Ivana Hessová, Anežka Hessová

Program cca 70 minut (dle dohody může být s přestávkou):
Antonín Dvořák - vybrané klavírní skladby (mj. zazní i slavná Humoreska Ges dur)
Dvořákův cyklus deseti Biblických písní
Taneční choreografie indického tance Kathak speciálně vytvořené na Dvořákovy skladby
Mluvené slovo (důležitý průvodce posouvající děj) přináší v nejrůznějších podobách moudré a
inspirativní myšlenky světových myslitelů

Premiéra představení se odehrála 14. května 2015
na 47. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami.

Technické požadavky na organizátory:
minimální velikost prostoru 4 x 4 m pro tanec + místo pro klavír
naladěný klavír (nejlépe křídlo) a klavírní židle
čistá a hladká podlaha bez koberce – tanečnice tančí naboso
mikrofon / mikroport pro vypravěče (po dohodě ve větších prostorách)
základní osvětlení na tanečnice a klavír
šatna nebo prostor pro přípravu umělců (stůl a židle)
Další informace pro produkci:
Možné jsou i další formy spolupráce (mistrovské kurzy, diskuze se studenty hudby či tance, setkání
se sponzory, médii apod.).
Pro informace o ceně vystoupení kontaktujte manažerku projektu.
Oficiální stránky umělců:
Jana Chaudhuri - www.janachaudhuri.com
Anežka Hessová - www.anezkahessova.me.cz
Ivana Hessová - www.kathak.wz.cz
Pavla Vejmelková - http://hfad.cz/interpreti/pavla-vejmelkova/

Pro objednání představení a další informace kontaktujte prosím umělecké zastoupení.
Lenka Dobiáš Černá, M.A.
musicmanagement@explzen.cz, +420 602 190 960

Ohlasy diváků:
“Nevěděli jsme, co očekávat a neuměli si představit Dvořákovu hudbu v kombinaci s indickým tancem
Kathak. Můj vnuk a já jsme ale byli velmi překvapeni, koncert jsme si užili a velice se nám líbily jeho
texty.“ Antonín Dvořák III., vnuk skladatele
"Zdánlivě nesourodé umělecké sféry - indický tanec a hudba Antonína Dvořáka - se propojily v
nádherném souladu a ve večeru plném krásných tónů, slov i pohybu nadchly přítomné a přiměly je k
slzám dojetí i k potlesku ve stoje. “
Albína Houšková, ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
„Tento projekt jen potvrzuje fakt, že je možné spojit dvě naprosto odlišné kultury, aniž by byla
narušena původní forma a individualita každé z nich. Znamená opravdové duchovní souznění, neboť
to nezná rozdílu. Cíl je vždy stejný, cest, jak jej docílit, je nekonečno. Díky za obohacující zážitek.“
Evin Vojtková, divačka
“Představení plynulo tak hladce. Dva různé světy, ale stejné pocity. Jsem rád, že jsem přišel.”
Dr. Ajay Bindra, divák, Berlín

, přesto však ve svém jádru
mají mnoho
Se skladatelovou rodinou a
vnukem Antonínem
Dvořákem III. na premiéře
v Příbrami.

S velvyslancem J.E. panem
Vijayem Gokhalem
v Berlíně.

