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Wystawa fotograficzna „Oblicza Indonezji" w Millennium Plaza
Zdjęcia Edyty i Łukasza Parzuchowskich można obejrzeć od 5 października
Już od 5 października w Galerii Millennium będzie można obejrzeć wystawę fotografii Edyty
i Łukasza Parzuchowskich pt. "Oblicza Indonezji". Wielkoformatowe zdjęcia można podziwiać
bezpłatnie w godzinach otwarcia budynku Millennium Plaza
przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie, gdzie mieści się ekspozycja. Fotograficy przedstawiają
portrety zwyczajnych ludzi zamieszkujących magiczny kraj tysięcy wysp. Swoją fascynację
człowiekiem przekazują poprzez wyjątkowo ekspresyjne fotografie ludzi zamieszkujących odległe
miejsca. Na środę 5 października, na godz. 17:00 zaplanowano spotkanie z autorami z okazji
otwarcia wystawy.
Edyta i Łukasz Parzuchowscy, z zawodu fotografowie, z zamiłowania podróżnicy, swoje fotografie,
będące jedynie małym fragmentem ich kolekcji portretów ludzi z całego świata, pokazują na
licznych ogólnopolskich wystawach oraz na stronie www.parzuchowscy.com. Ich fotografie
oglądać można było między innymi w Klubie Podróżnik, Traffic Clubie, Centralnym Basenie
Artystycznym, Arkadach Wrocławskich czy Klubie Grawitacja.
„W Indonezji urzeka przede wszystkim uśmiech i gościnność mieszkańców, a także pogodna
codzienność, zupełnie odmienna od znanej w Europie pogoni za pieniądzem. To właśnie niezwykle
barwne, emanujące egzotyką postaci zafascynowały nas najbardziej. W naszej wystawie złamaliśmy
przy tym klasyczną zasadę i przedstawiamy nasze portrety w orientacji poziomej" – mówi Edyta
Parzuchowska.
„Wszystkich miłośników fotografii i podróży serdecznie zapraszamy na naszą najnowszą wystawę
fotograficzną »Oblicza Indonezji«. Wbrew pozorom, biurowiec to nie tylko pomieszczenia do pracy.
Przyjazne budynki biurowe powinny zapewnić swoim najemcom dostęp do punktów handlowych
i usługowych, a także do rozrywki. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że Galeria Millennium będzie
organizatorem wydarzeń artystycznych" - mówi Ewa Janiszewska, pełnomocnik zarządu ds.
powierzchni komercyjnych w Atlas Estates, firmie, która jest właścicielem Millennium Plaza
i gospodarzem wystawy.
Wystawa potrwa do 4 listopada br. Jest dostępna dla wszystkich zwiedzających nieodpłatnie, od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty w godzinach 8:00 – 18:00 i w niedziele
w godzinach 8:00 – 16:00.

