TISKOVÁ ZPRÁVA

Výstava „David Cronenberg: Evolution“ spouští webové stránky
Přípravy jsou v plném proudu, vstupné začíná na 190 Kč
Praha, 21. ledna 2016 – Unikátní filmová výstava kanadského režiséra a scénáristy Davida
Cronenberga má již své vlastní webové stránky. Na www.cronenberg.cz jsou dostupné veškeré
informace k akci a budou zde zveřejňovány aktuality spojené s její přípravou a průběhem. Výstava
proběhne od 19. února do 17. července 2016 v Domě U Kamenného zvonu v Praze a stojí za ní
organizace Art Movement společně s Galerií hlavního města Prahy a TIFF (Toronto International
Film Festival). Kurátory putovní výstavy jsou Piers Handling a Noah Cowen.
Webové stránky www.cronenberg.cz zobrazují všechny důležité informace v českém i anglickém
jazyce, k dispozici jsou také obrazové ukázky vystavovaných děl. Přípravy spojené s realizací výstavy
„David Cronenberg: Evolution“ právě probíhají. Expozice představí přes 300 originálních artefaktů
včetně sochařských instalací, fotografií, kreseb, objektů, ukázek filmových triků, pracovních deníků
a vzácných, nikdy nezveřejněných filmových záběrů, které tým architektů a designérů sestaví do
unikátní výstavní podoby. Součástí bude také speciální kino určené k promítání Cronenbergových
filmů.
Dětem vstup zakázán
Cena základní vstupenky bude činit 245 Kč, její zlevněná verze pro studenty, seniory a ZTP 190 Kč.
O víkendu vyjde vstupné na 265 Kč a se slevou na 210 Kč. Skupinovou vstupenku pořídíte za 220
Kč/os. „Zájemci si budou moci vstupenky zakoupit také pohodlně přes portál TicketPro, a vyhnout se
tak případným frontám v nejfrekventovanějších dnech a časech. Stejně jako u výstavy Tim Burton a
jeho svět připravujeme i pro fanoušky Davida Cronenberga celou řadu soutěží o vstupenky, které
budou probíhat na facebookovém profilu výstavy,“ říká za organizátory Markéta Matoušková z Art
Movement. Vzhledem ke kontroverzním tématům, kterým se Cronenberg ve své tvorbě věnuje,
i povaze některých vystavovaných artefaktů a filmových ukázek, je výstava nevhodná pro děti do 16
let a vstup je jim povolen pouze v doprovodu rodičů.
David Cronenberg je filmový režisér a scénárista. K jeho nejznámějším dílům patří filmy Moucha,
Crash, Dějiny násilí, Cosmopolis, eXistenZ, Nahý oběd či Scanners. Výstavu doplní Cronenbergova
filmová retrospektiva s projekcemi ve vybudovaném kině s kapacitou 30 míst. Veškeré informace
k výstavě jsou k dispozici na webu www.cronenberg.cz. Další detaily či zajímavosti mohou zájemci
hledat také na Facebooku či Instagramu.
David Cronenberg: Evolution
Kdy: 19. 2. – 17. 7. 2016
Kde: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13
Web: www.cronenberg.cz
Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu.
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O organizátorech
Art Movement je nevládní, neziskovou organizací (spolek), která zve umělce, kurátory, lektory a kulturní
manažery ke spolupráci na krátkodobých i dlouhodobých kulturně-vzdělávacích projektech a produkčních
aktivitách v České republice i na mezinárodní úrovni. Spolupracuje s mladými i významnými umělci a zkušenými
lektory z ČR a EU. Ve svých projektech se zaměřuje na propojení výtvarného a filmového umění (výstavy čs.
surrealistů, výstava „Tim Burton a jeho svět“ aj.), občanského s interaktivním (projekt Civic Minds) a
občanského se vzdělávacím (Paralelní životy).
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní
činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává
umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v osmi objektech: v Domě
U Kamenného zvonu, Domě U Zlatého prstenu, v Městské knihovně – 2. patro, Colloredo-Mansfeldském paláci,
Domě fotografie, Bílkově vile, Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
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