TISKOVÁ ZPRÁVA
Výstava „Tim Burton a jeho svět“ trhá rekordy. Po měsíci od zahájení ji
vidělo přes 30 tisíc lidí
Praha, 30. dubna 2014 – Expozice Tim Burton a jeho svět v pražském Domě
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí se pro veřejnost otevřela 28. března
2014 a od té doby se těší neutuchajícímu zájmu návštěvníků. Za první měsíc prošlo
výstavou přes 30 tisíc lidí. Expozice potrvá až do 3. srpna 2014 a aspiruje na
nejúspěšnější výstavu letošního roku.
Přes 30 tisíc návštěvníků během prvního měsíce je vzhledem ke specifickým prostorám Domu
U Kamenného zvonu úctyhodné číslo. „Jsme opravdu rádi, že se podařilo připravit tak
přitažlivou výstavu. Myslím, že už nyní je jisté, že půjde o nejnavštěvovanější výstavu v historii
Domu U Kamenného zvonu,“ komentuje návštěvní čísla ředitelka Galerie hlavního města
Prahy PhDr. Magdalena Juříková.
Návštěvníci nezřídka tráví na výstavě i půl dne – přes 500 exponátů, z toho 150 děl, která
ještě nikdy nebyla vystavena, nádherné prostory galerie, zajímavý doprovodný program,
čítárna s řadou knih, které nejsou v běžném prodeji, i filmové projekce ve sklepení představují
pro milovníky Burtonovy tvorby možnost ponořit se do magického světa na dlouhé hodiny.
O úspěchu výstavy svědčí i množství prodaných upomínkových předmětů s logem Tim
Burton – Prague, které jsou k zakoupení ve speciálním obchodě přímo ve výstavě. „Největší
úspěch mají plakáty, záložky, katalogy výstavy, bloky či hrnky. Většinu jsme už museli nechat
dotisknout či dovyrobit. Vyprodala se dokonce už i zásoba nejhodnotnějšího předmětu – knihy
Art of Tim Burton – a v tuto chvíli čekáme na doručení dalších kusů,“ vypočítává Markéta
Matoušková z organizace Art Movement, hlavního organizátora výstavy.
Z návštěvnických ohlasů plyne jednoznačné nadšení a vhodně nastavená výše vstupného láká
řadu fanoušků k opakované návštěvě. Výstava potrvá do 3. srpna a poté se s drobnými
obměnami přesune do japonského Tokya.
Výstavu pořádá organizace Art Movement společně s Galerií hlavního města Prahy, pod
kurátorským vedením Jenny He a ve spolupráci s Tim Burton Productions.
TimBurton a jeho svět
Kdy: 28. 3. – 3. 8. 2014
Kde: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13,
Praha
Web: www.timburton.cz
Sledujte nás i na Facebooku, Twitteru, Google+
a Instagramu!
Sledujte nás i na Facebooku, Twitteru, Google+ a
Instagramu!

O organizátorovi
Art Movement je nevládní a neziskovou organizací (občanské sdružení), 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, Stanleyho Kubricka aj.), občanského s interaktivním (projekt Civic Minds)
a občanského se vzdělávacím (Paralelní světy).
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