Doprovodné programy výstavy
Tim Burton a jeho svět
pro veřejnost
1 — Přednášky:
ve středu v koncertním sále v Domě U Kamenného zvonu v 18.00 hodin
16. 4. Gotický incest Tima Burtona
střihový pořad s Martinem Jirouškem o oblíbených filmech T. B.
a o vlivu italské kinematografie na jeho dílo
30. 4. Tim Burton a Danny Elfman: Podivný pár, Anatomie příšerné krásy:
Soundtracky Tima Burtona, jejich příběhy a tajemství
přednáška Pavla Klusáka s hudebními ukázkami
vstupné: 100 Kč
2 — Pravidelné lektorské prohlídky (ČJ, AJ, NJ)
ve stanovených termínech od začátku května, vždy 1× týdně v ČJ, 1× za 14 dní v AJ
termíny budou upřesněny, aktualizovány a doplňovány na: www.ghmp.cz
vstupné: základní vstupné + příplatek (20 Kč v ČJ, 40 Kč v AJ nebo NJ)
3 — Prohlídky pro skupiny na objednávku (ČJ, AJ, NJ)
rezervace nutná (kontakt: lucie.haskovcova@ghmp.cz nebo alice.lenska@ghmp.cz)
vstupné: základní vstupné + příplatek (20 Kč lektor v ČJ, 40 Kč v AJ nebo NJ)
4 — Sobotní výtvarné workshopy — tvořivé dialogy s uměním
Akce jsou určené dětem, rodinám s dětmi, ale i dalším zájemcům všech věkových kategorií
včetně seniorů a znevýhodněných. Dílny jsou formálně a obsahově provázány s výstavou, na
niž návštěvníci výtvarně reagují — po prohlídce následuje vlastní tvorba návštěvníků. Budeme
například formou skic navrhovat nebo následně přímo na sobě realizovat kostýmy, masky
nebo tvořit loutky, do krabic budeme koncipovat zmenšené modely filmových scén nebo se
pokusíme sestavit obrazově-textový scénář k vlastnímu vymyšlenému animovanému filmu.
Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby,
experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.
V sobotu v Koncertním sále v Domě U Kamenného zvonu od 13ti do 18ti hodin v termínech:
19. 4. — Střihoruké bytosti (téma: kostýmy a masky)
3. 5. — Továrna na sny a čokoládu (téma: scénografie a kulisy)
14. 6. — V říši divů (téma: animace a scénáře)
12. 7. — Planeta loutek (téma: loutky)
Příchod a odchod je individuální — tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
V případě Vašeho zájmu se na akce můžete rezervovat do 16.00 předchozího dne na následujících
kontaktech: lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418
(rezervace není podmínkou účasti).
vstupné: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

5 — Výtvarně-divadelní workshopy Tanečního studia Light a uměleckého sdružení Mamapapa
Interaktivní prohlídka výstavy nabídne dětem od 6ti let po teenagery možnost nasednout spolu
s profesionálními herci, tanečníky a výtvarníky do zážitkového divadelního trenažéru, kterým se
mohou řítit nezbrzděnou rychlostí — rájem zhmotněných přání a snů. Na tyto workshopy volně
naváže interaktivní divadelní inscenace, jejíž premiéru uvede Taneční studio Light ve spolupráci
se sdružením Mamapapa na podzim v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu ve Studiu ALTA v Praze.
Kreativní zónu ve sklepích inspirovanou filmem Karlík a továrna na čokoládu je možné navštívit
nejen v rámci workshopů ve stanovených termínech, ale školy i individuální návštěvníci ji
mohou využít také v jakýchkoliv termínech. Bude tu k dispozici i „retro čokomat“ — automat
na čokolády, v nichž děti budou moci najít zlatý kupon (a další výhry). Nálezcům pěti zlatých
kuponů umožní Taneční studio Light návštěvu továrny na čokoládu a osobní účast na tvorbě
inscenace Karlík a továrna na čokoládu.
dílny pro školní a zájmové skupiny:
Pátek 11. 4. nebo 16. 5., vždy v 10.30 a 14.00 hodin.
vstupné: 50 Kč za žáka nebo studenta jako součást školní skupiny (v rámci vstupného na výstavu),
pedagogický doprovod zdarma
rezervace nutná (kontakt: lucie.haskovcova@ghmp.cz)

