


Čtvrtek  13.11.         17-21 h  - studio DanceLab, U Zvonařky 9, Praha 2 

Dharma Art : Kontemplativní workshop  “Tahy štětce a malba zvuku”
vedou: Barbara Bash a Steve Gorn (USA)

Kaligrafie je přímá forma uměleckého vyjádření. Žádá si čerstvost přítomného okamžiku, který je vitální, 
podstatný a odhalující.
Barbara nás nejdříve povede cestou počátečního kroku, momentu začátku a naučí nás vidět přímo, co se 
odehrává.  Naučí nás také  oprostit se.  Budeme pracovat s principy nebe, země a člověk. Účastníci zažijí 
meditativní práci tahů štětcem. Nejdříve nastává vnější zkušenost těchto principů, následně se dostavují 
vnitřní pocity , nakonec srdce a skrytý význam.

Steve nás zavede do jogy zvuku, praxe Indického zpěvu rág “výzva a odpověd”, která otevírá specifickou 
architekturu melodie a duchovní kořeny této dávné hudební tradice.  Sanskritské přísloví “ Vesmír je pověšen 
na zvuku” nabízí, že správný zvuk ve správný čas a na správném místě synchronizuje tělo a mysl a kultivuje 
zdravý rozum.  Naladěni na dobu toho dne, na kvalitu světla a vědomí svého okolí, budeme objevovat tuto 
zvukovou krajinu.
Nakonec se tahy štětce spojí s malbou zvuků ve hravé spontánní a ukotvené souhře. 
 Workshop je určen pro všechny, není třeba žádných znalostí , ani zručností. Kapacita je 16 účastníků, proto je 
třeba se přihlásit.

Barbara Bash - ilustrátorka kultivující umění kaligrafie. Mnoho let se zabývá objevováním a dialogem mezi 
budhistickými principy a uměleckým procesem. Studovala Dharma Art přímo s Chogyamem Trungpou Rinpočem 
na Naropa Universitě v Coloradu. Studium čínských piktogramů s Ed Youngem prohloubilo její zájem prolnutí 
východních principů a západníhch uměleckých forem.  Žije v Hudson Valley v New Yorku, píše a ilustruje knihy o 
přírodě, tvoří expresivní kaligrafické performance. Její poslední kniha nese název: Pravdivá příroda: ilustrovaný 
deník čtvera období samoty                 
www.barbarabash.com

Steve Gorn -  přímý žák Gogyama Trungpy Rinpoche, mistr hry na bambusovou flétnu Bansuri. Jeho poslední CD 
“Miho - Journey  to the Mountain” vyhrála cenu Grammy 2011 společně s Dhruba Ghoshem a Paul Winter Consort.  
Jeho hudba zní také v oceněném dokumentárním filmu Academy Award “Born into Brothels”.  Jako interpret 
klasické indické hudby a Nové americké hudby cestuje a koncertuje na festivalech celého světa. Jeho guruové jsou 
pozdní mistři flétny Bansuri - Šrí Sour Goswami z Kalkaty a Pt.Raghunath Seth z Bombaje, se kterými často 
koncertoval. Jeho koncert se žákem Pandita Ravi Shankara Barunem Kumarem Palem byl vysílán v TV po celé Indii. 
V roce 2013 byl Steve oceněn za mezikulturní uměleckou činnost  v Indii - cena Pandit Jasraj Rotary Club v 
Hyderabadu. 
Z jeho nespočetných nahrávek lze zmínit “Lunimous Ragas”, “Rasika” s hráčem na tabla Samirem Chatterjee, 
“Illuminations” s nepálským mistrem bansuri Manosem  a mnoho dalších www.stevegorn.com

Poplatek: Kč 450,-
Přihlášky: lab@dancelab.cz

Program festivalu   Dance Meridian 2014 - Hra Draka
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Pátek 14.11.       17 h    NG - Palác Kinských , Staroměstké náměstí, Praha 1

HRA DRAKA  
tanečně-hudebně- vizuální vystoupení na motivy Haiku poezie. 
Dialog pohybu, zvuku a malby bude vytvářen v přítomném okamžiku v okamžité kompozici. 
Dharma Art je projevem impulsů, které přicházejí zvenčí a jsou zpracovány do určitého obrazu. 
Tanec bude reagovat na hudbu, 
malba na tanec,
 hudba na tanec i malbu. 

Rena Milgrom - tanec
Barbara Bash -   kaligrafie a kresba
Steve Gorn -       bambusová flétna Bansuri
Hearn Gadbois - bubny a perkuse

Vystoupení se koná v rámci doprovodného programu k výstavě Drak se probouzí.

Sobota  15.11.   19-22 h     DRUŽINA, Krymská 14,  Praha 10 - Vršovice

Povedená večeře a otevřená diskuze 
o hudbě (New Music), umění,  dualitách,  připoutanosti a odpoutání z hlediska Buddhismu a Súfismu. 
Diskuzi povedou:  Steve Gorn, Barbara Bash, Rena Milgrom. 
Po diskuzi bude následovat kontemplativní koncert Steva Gorna  a Hearn Gadboise - bambusová flétna 
Bansuri. a perkuse

Poplatek:  Kč 80,-
Večeře:     Kč 80,-
Přihlášky na facebooku Družina nebo  lab@dancelab.cz
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Středa 19.11.   17-22 h     studio DanceLAB, U Zvonařky 9, Praha 2

zážitkové WORKSHOPY:

17-19 h  Mystická a kulturní podstata Súfijského tance 
taneční zkušenost pro všechny bude doprovázena živými bubny
vede Rena Milgrom, Světlana Synáková, doprovází Hearn Gadbois a Tomáš Kerle

19-20  h   Rytmus jako propojení se zdrojem života
zkušenostní workshop pro všechny, kdo chtějí znovu probudit svoji vitalitu formou rytmického vyjádření.  Není 
třeba zkušeností,  nástroje budou k dispozici. 
 Vede Hearn Gadbois

20 - 22 h   Rituál 
zážitkový workshop o smyslu rituálu a jeho podobách. Budeme vycházet z tradic různých kultur a především z 
potřeb všech účastníků. Rituál bude o nás a pro nás. 
Vede Rena Milgrom, Světlana Synáková. Doprovázet  na bubny  nás bude Hearn Gadbois, Tomáš Kerle, Milan 
Maštálka , Ilona Bečková, tanečně vystoupí také skupina perského tance Zephyr.

Poplatek:  Jednotlivě Kč 250,- / série 3 workshopů Kč 600,-.  
Kapacita je omezena na 16 účastníků, proto je třeba se přihlásit :  lab@dancelab.cz

Středa  26.11.     17-19 h   studio DanceLAB,  U Zvonařky 9, Praha 2

Autentický pohyb a aktivní imaginace
Tělesné vyjádření přicházejícíc impulsů v přítomném okamžiku  spolu s vnitřním a vnějším svědkem vychází z 
Jungiánské analýzy, najdeme zde však velmi úzké paralely s východní filosofií  ZENového buddhismu a  
fenomenologie.  Autentický pohyb je specifická disciplína meditativního pohybu, spadající do oboru tanečně 
pohybové terapie . Dnes se těší vzrůstajícímu zájmu nejen v západních kulturách, ale také v Asii, zejména v 
Číně.  

Procesem bude provázet Rena Milgrom 

Poplatek:  Kč 200,-

Přihlášky: lab@dancelab.cz
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