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100 let republiky připomene Galerie Harfa výstavou,
přehlídkami i poutí
Za uplynulými sto lety, jejich osobnostmi, módou i tradiční zábavou se tento
podzim ohlédne Galerie Harfa. Stoleté výročí založení samostatného
Československa připomene prostřednictví charitativní výstavy fotografa Angela
Purgerta, sérií módních přehlídek, naučnými tabulemi mapujícími historické
události a osobnosti nebo dobovým pouťovým programem. První z akcí,
fotografická výstava, bude zahájena už 8. září s herečkou Andreou Růžičkovou.
V rámci akce 100 let republiky se návštěvníci Galerie Harfa těšit na sérii akcí, které
budou probíhat od 8. září do 28. října. Stoletou československou historii postupně
připomenou následující akce:
Výstava První republika
Charitativní projekt fotografa Angela Purgerta představuje společenskou atmosféru
dvacátých a třicátých let v Československu. Autor vytvořil originální fotografie, které z
první republiky čerpají, ovšem s tématem si hrají trochu jinak. Zachycují známé
osobnosti a slavné dobové kavárny Louvre, Imperial, Slavia nebo Adria, hotely Art Deco
Imperial, Ambassador – Zlatá husa, Art Nouveau Palace a Hotel Paříž Praha, Cukrárnu
Myšák nebo Národní technické muzeum či Českou restauraci a tančírnu Republika.
Fotografování probíhalo i v Obecním domě, v Paláci Lucerna a v romantických uličkách a
parcích staré Prahy. Projekt První republika vznikal v letech 2009 - 2018 a
spolupracovalo na něm bezmála 160 lidí bez nároku na honorář. Výstava bude probíhat v
Galerii Harfa od 8. 9. do 28. 10. a slavnostního zahájení se zúčastní také herečka a
fotografka Andrea Růžičková.
Tradiční pouť
V sobotu 20. října si můžete v Harfě užít pouťový program, který vás vtáhne do dobové
atmosféry. Kejklíři, chůdaři, akrobatka či slepý harmonikář budou lákat kolemjdoucí svým
umem. Flašinetář zaujme diváky hudbou i obrazem a silák si za svým stolem bude měřit
síly s každým, kdo jej vyzve na souboj. Odvážlivcům, kteří se nebojí poodhalit tajemství
budoucnosti, zodpoví jejich dotazy věštkyně. Máte doma rozbitý hrnec? Dohromady ho
dá dráteník. Košíkář nebo svíčkař předvedou svůj um a předají ho i kolemjdoucím.
Dobové módní přehlídky
Čím se zdobily naše prababičky, jaké modely preferovaly naše babičky a jak dlouhé
sukně nosily naše maminky? Které módní výstřelky zcela zapadly, ze kterých se staly
evergreeny a které hity se navrací? Sto let módy v Čechách připomene Galerie Harfa sérií
módních, účesových a maskérských přehlídek 21. října.
Poznávací tabule
Jací byli naši prezidenti? Který z nich je vám nejsympatičtější? Znáte všechny naše státní
svátky a co si při nich připomínáme? Zajímavé osobnosti a momenty naší historie
připomenou návštěvníkům Galerie Harfa naučné tabule, které představí stoletou
československou historii poutavou formou.
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O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého
provozu se profiluje jako obchodní centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení
se sousední O2 arenou, patřící mezi nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160
obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Střecha
Galerie Harfa se od roku 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze a do hlavního města
přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova. V zimních
měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila investiční
skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a stala se
tak jejím novým akcionářem.

