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plk. Václav Blahunek

Klánovice, Hala starosty Hanzala, 21. září 2021, 19:00
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Výtěžek z koncertu je určen na Pozdravení, objekty vznikající
v rámci sochařského sympozia Sochání pro Hedviku.
Tentokrát budou ﬁnance věnovány na sochařský objekt herce
a režiséra Ladislava Smoljaka a objekt Milana Kopřivy,
předního českého typografa.

Malířka a ilustrátorka Hedvika Vilgusová
30. DUBNA 1946-12. LISTOPADU 2007
Podle portálu NASA krouží mezi Marsem a Jupiterem asteroid
98127 «vilgusova». Takto jej pojmenovali v roce 2008 astronomové AVČR.
Obelisk věnovaný její památce vytvořil v roce 2018 sochař Milan
Kuzica. (Hmota. Zrcadlení. Energie.)
Spodní část, přírodní kámen, připomíná 22477 pozemských dnů
umělkyně. Horní část obelisku je vytvořena z nerozlišitelné anorganické hmoty a je zrcadlovým odrazem kamene. Obrací se k nebi
a stává se jeho součástí. Odráží se v ní pozemská existence a energie, měnící se v energii spirituální. Vrchol obelisku se uzavírá geometricky konkávní plochou o pomyslném obvodu 22477 jednotek. Zrcadlící předěl «protíná» obelisk a je spojením s nebem. Zlatá
plocha má schopnost odrážet vše co do ní hledí. Zemi nebe a nebi
zem.
Kruh pozemského života HV se uzavřel.

Vstupné 250 Kč, děti a mládež do 14 let zdarma (k stání)
Vstupenky můžete zakoupit a vyzvednout
na ÚMČ Praha Klánovice, U Besedy 300
u paní Aleny Janouškové, tel. 281 960 216,
email: janouskova@praha-klanovice.cz
nebo u paní Romany Kubíčkové, Klánovické fórum,
nadační fond, tel. 604 288 076,
email: romanakf@icloud.com.
Platba v hotovosti nebo po předchozí domluvě
převodem na účet.
Zbylé vstupenky můžete zakoupit v den koncertu
od 17:00 u vstupu do haly.

!

Při vstupu do haly respektujte v daném čase
platná protiepidemická opatření.

