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VÝSTAVA MODERNÍHO UMĚNÍ V GALERII HARFA
ALESPOŇ MALÁ ČÁST OBCHODNÍHO CENTRA GALERIE HARFA SE VE
DNECH OD 2. DO 18. ÚNORA PROMĚNÍ VE SKUTEČNOU GALERII. DŮVODEM
JE VÝSTAVA MODERNÍHO UMĚNÍ, KTEROU OBCHODNÍ CENTRUM
SLIBOVALO SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM JIŽ OD ZAČÁTKU ROKU. VÝSTAVA
MODERNÍHO UMĚNÍ NESOUCÍ NÁZEV „HARFA PRIVATE COLLECTION OF
MODERN ART“ JE TU!
Na celých 16 dní prozáří díla předních autorů moderního umění prostory Galerie Harfa.
Sbírka „Harfa private collection of modern art“ obsahuje 15 děl od významných
českých i zahraničních autorů. Výstava bude v Galerii Harfa otevřena denně od 15 do
20 hodin a vstupné bude 20 Kč.
Od 2. do 18. února se návštěvníkům Galerie Harfa prostřednictvím svých obrazů představí
vybraní umělci moderního umění. Z české scény budou k vidění díla jednoho z našich
největších současných výtvarníků, Ladislava Hodného, jehož tvorba je zastoupena v mnoha
sbírkách po celém světě. Ze zahraniční scény pak za zmínku jistě stojí díla rakouského
malíře Sigiho Kulterera, či Raie Mora. Do Galerie Harfa se svým uměním zavítá také
slovenský autor Norbert Judt, jehož obrazy jsou v soukromých sbírkách nejen na Slovensku
a v Evropě, ale také v Kanadě, USA a Austrálii. Nagy Enzoe Zoltán je další slovenský
umělec, který svou uměleckou dráhu sice započal fotografováním, ale pod vlivem svého otce
se nakonec začal věnovat malbě. O tom, že to bylo dobré rozhodnutí, se mohou návštěvníci
Galerie Harfa přesvědčit na vlastní oči nad jeho obrazy.
Výstava moderního umění v Galerii Harfa rozhodně stojí za vidění. Proto si tuto jedinečnou
šanci, jak spojit návštěvu obchodního centra s kulturním zážitkem, rozhodně nenechte ujít.
Zajisté budete odcházet s naplňujícím oduševnělým pocitem.

www.galerieharfa.cz

Poznámka pro editory:

Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích 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. Součástí obchodního centra je také 1 600
parkovacích míst v podzemních garážích. 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.
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V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.
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