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LEDOVÉ DVOJNÍKY STÁTNÍKŮ NAJDETE V GALERII HARFA
PRVNÍ ÚNOROVÝ VÍKEND BUDE VE ZNAMENÍ FESTIVALU LEDOVÝCH SOCH.
LETOŠNÍ ROČNÍK SE BUDE KONAT 4. A 5. ÚNORA 2017 A PONESE NÁZEV
„LEDOVÍ STÁTNÍCI“. LONI JSTE MOHLI SPATŘIT POHÁDKOVÉ HRDINY
Z VEČERNÍČKŮ, TENTO ROK JE VYSTŘÍDAJÍ ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ
OSOBNOSTI ZE SVĚTA POLITIKY. OSOBNĚ SE MŮŽETE SETKAT
S DONALDEM TRUMPEM, MILOŠEM ZEMANEM NEBO KRÁLOVNOU
ALŽBĚTOU II. MIMO NICH NA VÁS ČEKÁ I ZAJÍMAVÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM A SOUTĚŽE.
Na střeše Galerie Harfa se můžete každoročně v rámci Festivalu ledových soch setkat
se zmrzlými postavami různých celebrit. Tato akce je jediná svého druhu, kterou
Česká republika nabízí. Témata se každým rokem obměňují a letos se návštěvníci
setkají s politickými osobnostmi z celého světa. V minulých letech se na Festivalu
vystřídali například postavičky z českých večerníčků, známí atleti, hvězdy zimních
olympijských her nebo zvířata z polární zoo. Tyto sochy pravidelně vytváří umělci
nejen z Čech, ale i ze zahraničí.
Umělci své sochy vytvoří přímo na střeše nákupního centra, kde budou k vidění až do jarní
oblevy. Mimo již zmiňované státníky se ocitnete tváří v tvář prvnímu afroamerickému
prezidentovi USA Baracku Obamovi, ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, německé
kancléřce Angele Merkelové nebo našemu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a ministru
financí Andreji Babišovi. Zajímá vás, zda se mezi těmito osobnostmi objeví i nějaké
historické postavy? Jste zvědaví, kdo v klání získá titul nejlepší sochy letošního ročníku?
Pokud ano, rozhodně neváhejte a první únorový víkend navštivte střechu Galerie Harfa.
Přímo na místě budete mít možnost sledovat tesání do hrubých ledových kvádrů a jejich
proměnu v lidské portréty. Dále se můžete zapojit do hlasování o tu nejlepší sochu a tím
podpořit svého favorita, ať už mezi umělci, nebo mezi ztvárněnými politiky. Výsledky
hlasování budou odtajněny v neděli odpoledne. Na Festivalu ledových soch si také
zasoutěžíte a můžete jej propojit s nákupy nebo bruslením na kluzišti PRE ARENA, kde
brusle i půjčují. Tento bohatý program je určen pro malé i velké, tak si nenechte ujít den plný
zábavy v Galerii Harfa!

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 O 2 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 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 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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