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Oost-Europa verandert in een ra:.:end tempo. Kunstenaars reageren
zeer uiteenlopend. De ene verft een tank roze. De andere wordt manager. Teaters en andere kunsten treden langzaam uit de klandestiniteit en laten nu ook West-Europa zien wat zij in hun schild voerden. In Gent kunt u alvast kennis maken met Tsjechische kunstenaars tijdens een "Praags festival" tot en met 18 juli.

TENTOONSTELLING
Tot 18.7.92 · Sint-Baafsabdij/Gravensteen.
Jiri Sopko, Ivan Komarek, de Pondeii-groep en Magrita Titlova stellen hedendaagse skulpturen en schildcrijen tentoon. In dic:.:elfdc
periode exposeert Pa vel Zin het Gravensteen.

MUZIEK
5.7.92 - Gravensteen -15 u.
TRIO A-CAPELLA :.:ijn drie jonge meisjes die volkse en hedendaagse liederen uit Moravië, Slovakije en Tsjechië brengen.
10.7.92- Sint-Baafsabdij - 20 u. en 22 u.
LETOPOCTEM is een jonge rockgroep die intellektueelgeïnspireerde elektronische muziek brengt met invloeden uit alle
hoeken van de wereld.
MAMA BUBO is een rockgroep uit Praag. Zij maken muziek met
invloeden uit de sixties tot de hedendaagse muziek van de Talking
Heads.
11.7.92- Sint-llaafsabdij- 20 u.
NAIMA is een muziekgroep die elektro-akoestische jazz brengt. Zij
trade n al UIJ iu Spanje, Mallorca en het Jazz Festi val Den llaag
(1990).

TEATER EN MIME
3.7.92- Gravensteen - 20 u.
"Requiem" is een blacktheatre-vorm waar de figuren in zwart/wit en
grijstinten de dodenmis spelen van Dvorak.
4.7.92- Gravensteen- 20 u.
De jonge pantomimegroep VISITA brengt een stuk van deze typische teatervorm.
5.7.92- Gravensteen- 20 u.
STUDIO POHYBOVEDO DIVADLO is een dansgroep van 9 personen die "No" op de planken zetten. Een verhaal op muziek van Tartini. Dit stuk werd vorig jaar bekroond in Londen.

FILM
9.7.92 tot en met 15.7.92 (zat., zon.,woensd.: 17 u. & 20 u. en ma.,
di., dond.: 20 u.) - Cinema Sphinx
(ANIMATIE) FILMS. Vijf bekroonde animatiefilms worden vertoond bij een langspeelfilm uit de jaren 60 en 80 van kineasten als
Milos Forman, Jiri Menzei en anderen.
Over dit festival kunt u inlichtin~n krijgen op het volgende telefoonnummer: 091/23.23.16
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