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Tisková zpráva 
Liberec zatím jako jediné město v republice 

nabízí obří slevu na Pražské Quadriennale 

Jedinečnou příležitost podívat se na Pražské Quadriennale 2015 za poloviční cenu nabízí zájemcům 

Městské informační centrum Liberec. Občanům k tomu stačí jakákoliv použitá vstupenka, zakoupená 

v libereckém infocentru. 

„Statutární město Liberec se spojilo s realizujícím Institutem umění – Divadelním ústavem a bude tuto 

významnou kulturní událost propagovat společně s ním. Pro občany našeho města jsme proto připravili 

speciální program, v rámci kterého mohou svou libovolnou vstupenku vyměnit za vstupenku na letošní 

Pražské Quadriennale , zlevněnou o padesát procent,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že akce se týká vstupenek zakoupených právě 

v libereckém infocentru. 

Podle vedoucí Městského informačního centra Pavlíny Kuchtové je Liberec zatím jediným městem 

v republice, které svým občanům tuto možnost nabízí. „Včetně našeho infocentra se do této akce 

zapojilo také Naivní divadlo,“ podotkla Pavlína Kuchtová. 

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru se letos do Prahy vrací po 4 letech. Uskuteční 

se v termínu od 18. do 28. června a jeho program se poprvé rozčlení do více lokací v historickém 

centru, kde ovládne pomyslný trojúhelník mezi Staroměstským náměstím, Národním divadlem a 

Karlovým mostem. Prostory pro výstavu zahrnou například barokní Clam-Gallasův a Collorado-

Mansfeldský palác, Kafkův dům, gotický kostel sv. Anny, Galerii u Betlémské kaple, Novou scénu a 

piazzetu Národního divadla a další. 

„Jde o jedinou akci svého druhu na světě, na kterou se chystají desetitisíce návštěvníků ze všech koutů 

planety. Letošní třináctý ročník slibuje více než šedesát národních expozic a přes pět set živých akcí. 

S ohledem na to, jak moc je tato akce výjimečná, jsme ji chtěli udělat dostupnější také lidem z našeho 

města, kteří to do Prahy nemají příliš daleko a kteří chtějí zažít něco opravdu nevšedního,“ uzavřel Ivan 

Langr. 
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