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Wystawa „enter[PHOTO]tainment” w Arkadach Wrocławskich
„enter[PHOTO]tainment” - to tytuł najnowszej wystawy, jaką można oglądać na parterze Arkad
Wrocławskich. Składa się ona z 9 realizacji fotomedialnych powstałych w Pracowni Fotografii
Intermedialnej ASP we Wrocławiu. Wstęp wolny.

Prezentowane w Arkadach Wrocławskich prace powstały w Pracowni Fotografii Intermedialnej, która
znajduje się w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (kierowanej przez prof.
Andrzeja P. Batora i dr Agatę Szubę). Tworząc je, studenci wykorzystywali nowe i klasyczne media oraz
narzędzia do rejestrowania i przetwarzania obrazu. Czerpali też wiele z tradycyjnych obszarów
plastycznych, by stworzyć nową płaszczyznę wirtualnej przestrzeni.
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- Celem projektu, jakim jest wystawa „enter[PHOTO]tainment”, było zaktywizowanie studentów do
połączenia różnych sposobów myślenia i kreacji medialnej oraz ich powiązania ze współczesną sztuką.
Dlatego nie są to klasyczne obrazy, ale prace które pokazują szeroki zakres sztuki i różnorodność jej
odbioru - mówi dr Agata Szuba z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Wystawa „enter[PHOTO]tainment” składa się z 9 różnorodnych prac fotomedialnych. Można ją
oglądać codziennie w godzinach funkcjonowania Centrum.
- Arkady Wrocławskie od dłuższego już czasu promują wrocławskich artystów, co jest bardzo
pozytywnie odbierane przez naszych Klientów. Przypomnijmy, że poza wystawą studentów Akademii
Sztuk Pięknych, w naszym Centrum można oglądać obrazy i rzeźby lokalnych artystów w Galerii Sztuki
oraz na wystawie mieszczącej się na poziomie -1. Serdecznie zapraszamy - mówi Dorota Żmiejko,
Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA.
Wystawa „enter[PHOTO]tainment” znajduje się na parterze Arkad Wrocławskich. Wstęp wolny.

Kontakt dla mediów:
Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl
Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,
e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl
O CH Arkady Wrocławskie:
CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach Centrum znajduje się
110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 miejsc parkingowych.
W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”, supermarket Piotr i Paweł oraz
pierwsze we Wrocławiu OH KINO będące połączeniem najlepszych cech multipleksu z charakterystycznymi
elementami dawnej kinematografii. Największą atrakcją Centrum jest ogromne akwarium z rekinem
i egzotycznymi rybami: 12 metrów wysokości, 8,5 metra długości, 3.5 metra szerokości oraz waga 200 ton.
Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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