
Přidat odkaz

Na pražskou Betlémskou kapli se budou promítat dějiny husitství
22. března 2013  19:40

V sobotu večer ožije historická budova Betlémské kaple v Praze světelnou a hudební projekcí. Takzvaný videomapping s názvem Betlémská

odyssea ukáže historické události, které se vážou k památnému místu. Promítat se bude dvakrát, v půl deváté a v půl desáté večer, a žádné

vstupné se nevybírá.

Vizualizace chystané projekce na budovu Betlémské kaple. | foto: Betlémská odysea

Autor: sfo

Zkuste změnu banky

Veškeré papírování vyřídíme za Vás. Proplatíme poplatky až do výše 500 Kč.
AirBank.cz

Oprava autoskla u vás doma

Ušetřete čas, servis až k vám domů. Působnost po celé ČR, profi přístup.
www .glasspro.cz

Nové auto - výhodně

Vyberte si z nabídky nových vozů světoznámé značky za akční ceny!
www .avcar.cz

Autorkou projektu je výtvarnice, režisérka a choreografka Zdeňka Čechová. Na přípravě technicky náročného audiovizuálního představení

spolupracovala se studenty elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.

"V historických obrazech, prolnutých náročnými počítačovými efekty a animacemi, se odvíjí děj prezentující mistra Jana Husa jako kazatele, rektora

Univerzity Karlovy a poté jako kacíře a mučedníka. Následují obrazy odporu českého lidu pod vedením Jana Žižky a následné husitské hnutí,"

popsala projekci autorka.

Promítání připomíná i celosvětově významná data, jako například založení Univerzity Karlovy a ČVUT v

Praze. Závěrečná část projekce je věnována současné roli Betlémské kaple jako univerzitního objektu,

kde se konají slavnostní inaugurace a promoce.

Součástí videomappingu bude hudební stránka v podobě oratoria hudebního skladatele Miroslava

Vobořila.

Originální světelnou a hudební show navazuje Zdeňka Čechová na svá předchozí umělecká díla

- programy, které vytvořila pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních a především pro Křižíkovu fontánu v

Praze.

"Věřím, že projektem Betlémská odyssea oslovíme nejen naše české diváky, ale rovněž zahraniční návštěvníky Prahy, pro které jsme použité texty

přeložili do anglického jazyka," uzavřela pozvání na projekci Čechová.

Podle jejích slov se jedná o veřejnou generálku projektu. Předpremiéra je naplánována na letošní říjen. Slavnostní premiéra by se pak měla

uskutečnit v říjnu 2014.
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Najdete na iDNES.cz
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Volvo XC90 2.4 Sport,Navi,

stav: ojeté
cena (s DPH): 399 000 Kč
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