Tisková zpráva
Praha, 16. ledna 2019

Komiksové hrdiny z ledu můžete vidět od 26. ledna na střeše
Galerie Harfa
Jak by to vypadalo, kdyby komiksové postavy zmrzly a proměnily se v ledové sochy?
To můžete vidět poslední lednový víkend na střeše Galerie Harfa, kde se tento rok
koná už 8. ročník největšího českého festivalu ledových soch. Po předloňských
státnících a loňských světových velkoměstech na sebe sochy z ledu letos vezmou
podobu komiksových postav.
O víkendu 26.-27. ledna 2019 můžete na vlastní oči vidět, jak se pod rukama sochařů
proměňují ledové kvádry v komiksové hrdiny. Už poosmé se totiž na střeše Galerie Harfa koná
každoroční festival ledových soch. A které komiksové postavy na festivalu uvidíte? Milovníky
superhrdinů legendárních marvelovek jistě potěší zpracování postav Capitana Ameriky, Thora
či pavoučího muže Spidermana. Těšit se můžete i na nejproslulejší komiksovou postavičku,
netopýřího muže z dílny DC Comics Inc., Batmana. Jestli bude sám či se svým nadupaným
autem, bude již na kreativitě zpracování sochaře.
Děti jistě ocení postavičky Šmoulů, robotů, kteří se dokáží přetransformovat v libovolný
dopravní prostředek, Transformers, akčních hrdinů Želv Ninja, kocoura Garfielda nebo Pepka
námořníka. Opomenuty nemohou zůstat ani postavičky z nejslavnějšího českého dětského
komiksu, hvězdný Čtyřlístek.
O přízeň diváků se bude ucházet deset sochařů a uměleckých řezbářů, kteří budou ve lhůtě
dvou dnů před zraky diváků za pomocí motorových pil, sekáčků a dlát přeměňovat ledové
kvádry v legendární postavičky českého i světového komiksu. Ztvárnění nejznámějších
animovaných hrdinů je na jednotlivých sochařích. Jediné, co umělce limituje je množství ledu.
Pro svou sochu bude mít každý z nich k dispozici 10 ledových kvádrů o celkové váze 1 250 kg.
O nejlepší ledové soše budou rozhodovat sami diváci po celou dobu dvoudenní ledové show.
Vyhlášení vítěze pak proběhne v neděli 27. ledna ve 14 hodin za účasti VIP kmotrů. Sochy
budou na střeše Galerie Harfa k vidění až do jarní oblevy (dle počasí), takže pokud chcete
vidět komiksové hrdiny v nejlepší formě, neodkládejte návštěvu moc dlouho!
Kontakt pro média:
Martina Tlustá
Marketingová manažerka
tel.: +420 731 624 821
e-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz

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.

