TISKOVÁ ZPRÁVA

Výstava David Cronenberg: Evolution se blíží ke konci. V červnu
odmění filmové nadšence i studenty
Praha, 31. května 2016 – Organizace Art Movement a Galerie hlavního města Prahy připravily na
závěrečné týdny výstavy David Cronenberg: Evolution řadu zajímavých akcí. Všichni návštěvníci
dostanou k lístku publikaci o díle kanadského režiséra. Filmoví nadšenci, kteří předloží lístek z kina,
získají navíc speciální slevu. Organizátoři nezapomněli ani na studenty. Ti se mohou vydat na
exkurzi do horrorového světa s celou třídou za zvýhodněnou cenu.
Výstava „David Cronenberg: Evolution“ v Domě U Kamenného zvonu v Praze potrvá do 17. července
2016. Na poslední týdny výstavy organizátoři připravili tři speciální akce, které startují 1. června.
Filmoví fanoušci získají po předložení lístku z jakéhokoliv kina 30% slevu na vstupenku do výstavy, a
to v každé cenové kategorii. Kromě zážitku z výstavy i možného zhlédnutí některého z
Cronenbergových filmů ve speciálním kině si návštěvníci odnesou i něco hmotného. Ke každému
lístku obdrží zdarma publikaci o filmovém díle Davida Cronenberga v hodnotě 150 Kč. Nabídka platí
do vyčerpání zásob této limitované edice.
Organizátoři nezapomínají ani na školy. Zajímavá multimediálně interaktivní forma výstavy spolu
s bohatým doprovodným programem nabízí zajímavý podnět k červnovému školnímu výletu. Na celý
měsíc je proto připravena akce pro střední školy. Skupiny studentů o minimálním počtu 10 osob
budou mít vstupné za polovinu původní ceny, tedy za 75 Kč za osobu. Pedagogický doprovod má
vstup zdarma. Interaktivní prohlídky s lektory si mohou objednat nejen střední školy, ale i vyšší
odborné a vysoké školy a další skupiny návštěvníků. Výstava je však přístupná pouze pro studenty
starší 16 let.
I v červnu se mohou zájemci zúčastnit zajímavého doprovodného programu:
-

Přednáška s filmovým vědcem Martinem Jirouškem na téma Surrealismus a film –
Cronenberg vs. Evropští a zejména čeští tvůrci ve středu 8. 6. v 18:00.
Přednáška teoretičky výtvarného umění Zuzany Štefkové na téma Estetika hnusu ve
výtvarném a filmovém umění ve středu 22. 6. v 18:00.

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.cronenberg.cz. Další detaily
či zajímavosti mohou zájemci najít i na Facebooku a 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 České republiky 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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