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Kamuflaż w Hali Koszyki
Gratka dla wszystkich kochających ciekawe doświadczenia, a w szczególności te
związane ze sztuką współczesną. Wystawę KAMUFLAŻ będzie można odwiedzić
od 5 do 26 lipca w Hali Koszyki. Będzie to jedyna okazja by zobaczyć instalacje
artystyczne z wrocławskiego wydarzenia Biennale WRO w Warszawie.
Będzie to już kolejna wystawa przygotowana przez Fundację WRO,
prezentowana na Koszykach dzięki współpracy z Griffin Art Space i tym razem
skupiać się będzie na tym co ukryte. Wernisaż odbędzie w środę 5 lipca
o godzinie 19:00. W ramach wystawy, w niedzielę 9 lipca, odbędzie się także
specjalny rodzinny spacer, na którym każdy z uczestników otrzyma bezpłatną
prezentację z przystępnymi opisami prac i ciekawostkami.
Kamuflaż to nic innego jak rzeczywistość ukryta w tym, co nie istnieje, powaga
schowana w błahostkach, obawa zasłonięta estetyką zabawy, przyszłość
zakamuflowana w teraźniejszości, ujęta w niezdarnych wyobrażeniach, realność
jako gra, niewiedza bagatelizowana techniką, system znieczulony błędem – mówi
Piotr Krajewski, kurator wystawy, dyrektor artystyczny Biennale WRO.
Wystawa Kamuflaż to niejedyne wydarzenie odbywające się w lipcu w Hali
Koszyki – m.in. do 9 lipca trwa Sample SALE kolekcji Łukasza Jemioła, do 11 lipca
natomiast będzie można oglądać wystawę finałowych zdjęć Ogólnopolskiego
Konkursu Fotografii Prasowej GRAND PRESS PHOTO 2017. 14 lipca z kolei
w cukierni Gaba&Garcons odbędzie się mini-wernisaż. W lokalu zaprezentowane
zostaną 3 obrazy malarki Edyty Wachowicz określanej „współczesną Alicją
w krainie czarów”. Jej grafika odzwierciedla jej fascynację przez impresjonizm,
futuryzm i dadaizm, tworząc niepowtarzalny świat fantastyki.
Serdecznie zapraszamy!
O Biennale WRO
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Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki
nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych
w Europie. Co dwa lata Wrocław staje się miejscem prezentacji wybranych
najnowszych realizacji artystycznych, połączonych z dyskusjami i spotkaniami
z twórcami i ludźmi nauki, odbywającymi się z udziałem publiczności oscylującej
w zmiennej dynamice pomiędzy kontemplacją i namysłem, przeżyciem
i konfrontacją.
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O Hali Koszyki
Hala Koszyki to unikalny projekt biurowo-handlowy, powstały w oparciu
o koncepcję architektoniczną z początku XX wieku. W skład obiektu wchodzi hala
targowa, w której znajdują się liczne restauracje oraz przestrzenie biurowe. Hala
Koszyki jest własnością Griffin Premium RE., spółki działającej w strukturze REIT,
notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która jest
właścicielem prestiżowych nieruchomości biurowych i wielofunkcyjnych,
zlokalizowanych w centrach lub na głównych ulicach największych miast
w Polsce.
Więcej informacji o Hali Koszyki: www.koszyki.com
Kontakt dla mediów:
Klaudia Pasko
High Profile Strategic Advisors
klaudia.pasko@highprofile.com.pl
tel: 22 841 08 07
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