GUSTAV MAHLER

GUSTAV MAHLER
multimediální výstava o životě a tvorbě

„Celý můj život je vlastně touha po domově. Cítím se jako trojnásobný vyhnanec:
jako Čech mezi Rakušany, jako Rakušan mezi Němci, jako Žid na celém světě.
Všude vetřelec, nikde vítán...“
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GUSTAV MAHLER

SPECIFIKACE VÝSTAVY
Výstava je připravována jako multimediální projekt zahrnující fotografie, audiovizuální
vstupy a katalog. Více než 100 originálních archivních fotografií ze skladatelova
života i profesní dráhy bude digitálně vyčištěno a poté přeneseno speciální
technologií na fotografický papír. Výsledkem budou špičkové fotografie výstavních
formátů adjustované v rámech NIELSEN.
Návštěvníky postupně uchvátí příběh Gustava Mahlera vázaný na jeho tvorbu
v jednotlivých životních obdobích, doplněný o audio vstupy ze symfonií
komponovaných v příslušné době. Spojením těchto dvou motivů bude dosaženo
zcela nových emotivních vjemů. Videopasáže z hudebního dokumentu Petra
Ruttnera budou uzavírat okruh výstavy.
Hlavním cílem projektu je představit život a dílo hudebního skladatele a dirigenta
Gustava Mahlera originální formou s ambicí oslovit rovněž nové skupiny zájemců o
vážnou hudbu a kulturu obecně. Nemenší význam má však rovněž samotné
zpracování fotografií a dalších archivních materiálů, které zajistí uchování těchto
jedinečných památek pro další generace. Důsledná digitalizace prováděná nejlepší
aktuálně dostupnou technologií dá vzniknout obrazům, které budou moct v budoucnu
propagovat Českou republiku v zahraničí, především v místech, kde Gustav Mahler
za svého života působil.
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Koncepce:
 Více než 100 fotografií 30x30 cm a větších, upravených LightJet technologií,
v rámech NIELSEN
 příběh Gustava Mahlera vázaný na jeho tvorbu v jednotlivých životních
obdobích
 videopasáže z hudebního dokumentu Petra Ruttnera
 katalog (č/a)

Prostory:

Clam-Gallasův Palác, Husova 20, 111 00 Praha 1

Termín konání:

11. – 28. 10. 2012
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Po skončení pražské části výstavu představíme v místě narození Gustava Mahlera v
Kališti/Jihlavě, pro rok 2013 uvažujeme o prezentaci ve Vídni.
Udělené záštity:

ministra zahraničí Karla Schwarzenberga
pražského radního pro kulturu Václava Novotného

NABÍDKA PARTNERSTVÍ
Vaše společnost bude prezentována jako partner výstavy nejen na výstavě samotné,
ale i v rámci všech doprovodných a propagačních akcí.
Partnerství v projektu přináší kromě jedinečné prestiže rovněž:










logo společnosti na bannerech v prostorách konání výstavy
10 výtisků katalogu
logo společnosti na samostatné straně katalogu věnované partnerům
logo společnosti s uvedením „Partner výstavy“ na všech propagačních
materiálech k výstavě vydávaných
logo společnosti na všech komerčních inzerátech publikovaných v souvislosti
s výstavou
banner s logem společnosti a osobní poděkování na slavnostní vernisáži
výstavy za přítomnosti významných osobností a médií
uvedení společnosti jako „Partnera výstavy“ na všech tiskových zprávách
vydaných v souvislosti s výstavou
aktivní banner na web stránkách výstavy
možnost využití partnerství projektu pro vlastní marketingovou komunikaci

Hodnota partnerství projektu je 100 000 Kč.

V Praze, 5. května 2012

Martin Dostoupil

Kontakt: Ing. Martin Dostoupil, Šlikova 1229/46, 169 00 Praha 6
martin@prazskychodec.info, martin@copub.cz, gsm: +420 723 950 992
www.copub.cz

