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Jiří Fikejz. WORKART
Expozice kombinující autorsky úmyslné využití fenoménu náhody s nezáměrnými
grafickými výstupy bez jakéhokoli autorského zásahu.
Vernisáž výstavy 2. února v 18 hodin

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout v ústech.
A že nic není takové, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Pohádka pro děti od 5 let a jejich rodiče. Damúza Praha

Cyklus filmové dokumenty

PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Česko / 2022 / 70 min. / režie Štěpán Vodrážka
Nejznámější čeští rappeři v překvapivě otevřeném a velmi osobním dokumentu.

VELKÁ SVOBODA
Německo, Rakousko / 2021 / 116 min. / režie Sebastian Meise
V poválečném Německu je Hans opakovaně vězněn za to, že je homosexuál. 
Jediný stabilní vztah v životě proto naváže se svým dlouholetým spoluvězněm.
Počáteční znechucení pomalu přerůstá v lásku...

GRI-GRI africké rytmy
V názvu GRI-GRI se skrývá tajemné kouzlo, které si skrze zvuky bubnů své
posluchače a příznivce nachází také na našich veřejných vystoupeních.
Přijďte si poslechnout.

A PAK PŘIŠLA LÁSKA...
Česko / 2022 / 87 min. / režie: Šimon Holý
Druhý celovečerní film režiséra Š. Holého autenticky, s empatií a humorem vypráví
o ženách, které stojí na životní křižovatce.

OLGA SOMMEROVÁ – MICHAEL KOCÁB
Česko, Slovensko / 2022 / 102 min. / režie Olga Sommerová
Portrét výrazné osobnosti, hudebníka a politika, který nadále zůstává výrazným
a nepřehlédnutelným občanským aktivistou. Setkání a beseda s autorkou snímku
Olgou Sommerovou.

GALERIE PERLA Ústí nad Orlicí 
Prezentace vítězného návrhu architektonické soutěže vyhlášené městem
Ústí nad Orlicí za účasti autorů z ateliéru CHYBIK+KRISTOF 
ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

JAK ZANDAT MATURITU Z ČEŠTINY
Písemná práce
Jak nezkolabovat na potítku? Na co si dát pozor? Jak se připravovat efektivně
a u zkoušek zbytečně neriskovat? Přednáškový cyklus Mgr Jana Pokorného

Cyklus Umění a historie není žádná hysterie

ANDREA PALLADIO – skrytý génius renesanční architektury
Architekt se širokým záběrem staveb, který zasáhl výrazně do dějin umění. Motivy
a prvky, které vymyslel procházejí architekturou dodnes. Přednáší Mgr. J. Kuběnková
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CESTA DO BENÁTEK – Orlická Thálie
Komorní norská komedie v české premiéře. Starší bezdětní manželé spolu hodně
cestovali. Po celý život spolu žili jen literaturou a uměním, na sklonku života  ale mají
řadu problémů, které před sebou navzájem skrývají. Divadlo Exil Pardubice
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JAZZ JAM
Hudební pátek v baru Malé scény. Přijďte si zajamovat!
Rezervace míst na tel. čísle 733 61 77 21
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