
Unikátní výstava Světy české animace nabízí maminkám a dětem z Ukrajiny vstup zdarma! 

Praha, 10. 3. 2022 
Zatímco Evropská Unie bude zvažovat vstup okupované Ukrajiny mezi členské země dlouhé
měsíce,  organizátoři  výstavy  SVĚTY  ČESKÉ  ANIMACE  umístěné  v  holešovické  tržnici  se
rozhodli hned. Nejen maminky s malými dětmi, ale i všichni další z této přes noc násilně
napadnuté země, mohou expozici navštívit bez placení. 

Umění animace není pouze pro ty nejmenší, ale i pro dospělé, kteří si  mohou nejrůznější
techniky na místě vyzkoušet a na chvíli zapomenout na události, které otřásly jejich životy.
Zvlášť děti nerozumí světu dospělých a chtějí si hrát, proč jim to nedopřát? Salvy veselého
smíchu a štěstí v jejich očích jsou víc, než salvy a výstřely z děl a tanků. A během dílen, které
se konají pod záštitou odborných lektorů každou sobotu a neděli od 13.00 do 16.00 hodin, se
doslova ztratí v čase i prostoru.

Dozví se mimo jiné i to, že animace je vlastně optická iluze, kdy pod lidskýma rukama ožívají
jinak statické, nepohyblivé obrázky. A je jedno, zda k tomu pomáhá tzv. plošková technika,
pixilace  (animace  živé  loutky)  nebo  počítačová  postprodukce.  Kouzlo  animace  tkví  v
nekonečné fantazii a konečným produktem je film, který často obsahuje i hluboké, nadčasové
poselství. Jako například snímek Myši patří do nebe od kurátora výstavy Jana Bubeníčka a
Denisy Grimmové.  Hlavní  hrdinové – letití nepřátelé myška Šupito a  lišák Bělobřichov se
znovu a neradi setkávají ve zvířecím nebi a čas, který tam spolu stráví jim ukáže, že proti
sobě léta brojili zcela zbytečně. Není vám to povědomé?

Holešovická tržnice, Praha 7, hala č. 17 
Výstava potrvá do 3. července 2022
otevírací doba: 

Po – Pá: 9.00 – 18.00 hod. 
So – Ne: 10.00 – 20.00 hod.
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