TISKOVÁ ZPRÁVA

Výstava přivítá jubilejního návštěvníka. Čeká na něj originální dárek
(Praha, 18. června 2014) – S nejvyšší pravděpodobností se čtvrtek 19. června stane dnem,
kdy na výstavu zavítá jubilejní návštěvník. Počet obdivovatelů Reynkova díla, kteří si našli
cestu do Valdštejnské jízdárny, o víkendu přesáhl třiadvacet tisíc. A právě zítřejší den
očekávají organizátoři příchod 25 000. milovníka grafického umění.
„Jsme velice potěšeni, že přestože Bohuslav Reynek nebyl doposud české veřejnosti tolik známý,
oslovila námi pořádaná výstava jeho díla tolik lidí. Předpoklad, že již zítra přivítáme návštěvníka
s pořadovým číslem 25 000, je pro nás důkazem, že organizovat výstavy i méně známých autorů
má smysl a že se nám daří náš cíl – přiblížit Bohuslava Reynka všem. I těm, kteří třeba o něm
neměli ponětí,“ říká Richard Fuxa, předseda správní rady nadačního fondu nesoucího jeho jméno.
A na jubilejního návštěvníka čeká originální dárek. Z rukou pořadatelů převezme výtisk jedné
z unikátních verzí Bible Reynek, která byla u příležitosti výstavy. A jedná se o dárek nemalé
hodnoty – její cena je 7 600 korun.
„Malým bonusem pro obdarovaného návštěvníka bude také možnost posedět a popovídat si se
skupinkou českých celebrit, které přijaly pozvání na komorní podvečerní předčítání z bible a
přednes Reynkových básní. A je se na co těšit,“ láká Richard Fuxa.
Tento čtvrtek se ponese v režii mladší generace. V horním patře Valdštejnské jízdárny básnické
dílo Bohuslava Reynka od 17 hodin totiž přiblíží Tatiana Vilhelmová, Martha Issová, Jiří
Štěpnička, Vojta Dyk a Radek Holub. O hudební doprovod se postará koncertní mistr Jaroslav
Svěcený. Účast na předčítání je zcela zdarma. Provázet celým podvečerem bude Miroslav Etzler.
Výstavu pořádá Nadační fond Richarda Fuxy společně s Národní galerií v Praze, ve spolupráci s
Galerií Zdeněk Sklenář a Nadací Reynek. Produkčně zajišťuje společnost BigMedia.
Výstava je otevřená každý den v týdnu, vždy od 10 do 19 hodin. Více informací naleznete na
webových stránkách www.reynek.cz.
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