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Informacja prasowa

Europa krok po kroku, czyli z Nordkinn do Gdańska
Brak pomysłów na podróż życia? Poszukiwania inspiracji urlopowych kończą się na przeglądaniu
katalogów biur podróży? Galeria Zaspa wychodzi naprzeciw potrzebom kreatywnych podróżników
i zaprasza na wystawę zdjęć z podróży. Przez cały lipiec w centrum odbywać się będzie ekspozycja
fotografii dokumentujących 3.500 km pieszej podróży z najdalszej części północy Europy do
Gdańska.
Wystawa jest zbiorem fotografii podróżniczej przedstawiającej chwile i widoki, jakie towarzyszyły
dwójce mieszkańców Gdańska w trakcie ich pięciomiesięcznej wędrówki do Gdańska z najdalej
wysuniętego na północ krańca Europy - przylądka Nordkinn. Prawie wszystkie zdjęcia zostały
wykonane w marszu, co dodaje im autentyczności przekazu. Zestawienie fotografii podróżniczych
zostało stworzone nie jako szablonowy zapis odwiedzanych kolejno miejsc, ale jako spektrum emocji
i nastrojów towarzyszących wędrówce ukazanych przez pryzmat mijanych krajobrazów.
Autor zdjęć, Wiktor Jesionek, pochodzący z gdańskiej Zaspy jest doktorantem Uniwersytetu
Gdańskiego. Wraz z żoną, doktorantką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zeszłym roku
przeszli liczącą ok. 3.500 km trasę po drodze zatrzymując w obiektywie najpiękniejsze widoki i chwile
swojej wędrówki. Ich podróż była nominowana do nagrody podróżniczo-eksploracyjnej Kolosy, a
jedna
z fotografii znalazła się na wystawie finałowej ogólnopolskiego konkursu Fotoglob.
Celem wystawy jest udowodnienie, że nie trzeba być profesjonalnym fotografem,
aby dostrzegać piękne chwile. Będzie nam miło, jeśli ktoś, pod wpływem naszych fotografii
postanowi wyruszyć w ciekawą wyprawę, choć nie trzeba od razu planować podróży przez pół
kontynentu... – mówi Wiktor Jesionek, autor zdjęć.
Wystawa składa się z 14 fotografii o wymiarach 80x60 cm i zlokalizowana jest na pierwszym piętrze
centrum. Wstęp jest bezpłatny, a zdjęcia można oglądać w godzinach otwarcia Galerii Zaspa,
od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 21:00 oraz w niedzielę od 11:00 do 20:00.
Pod koniec lipca odbędzie się również spotkanie z autorami zdjęć.
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***
Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to centrum handlowe zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Zaspa.
W latach 2015/2016 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zrealizowaną przez Grupę Capital Park
(inwestora) oraz Akron Group (właściciela obiektu). Aktualnie na powierzchni 8.800 mkw. mieści się
40 punktów handlowych i usługowych. Klienci mają do dyspozycji parking z 215 miejscami postojowymi. Obiekt
pierwotnie pełnił funkcję hangaru lotniczego. Do swojej historii nawiązuje poprzez elementy architektoniczne
i wizualne. Elementy konstrukcyjne znajdujące się w galerii są stylizowane na skrzydła samolotu, a na ścianach
znajdują się grafiki z historycznymi zdjęciami. Także nowe logo Galerii Zaspa nawiązuje do historii miejsca,
wykorzystując motyw skrzydeł samolotu, jako odniesienie do pierwotnych funkcji jakie pełnił budynek.
Więcej informacji: www.galeriazaspa.pl
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Specjalizuje
się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych oraz modernizacji obiektów handlowych i usługowych.
Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza
portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów, zlokalizowanych w 39 miastach.
Akron Group to austriacka grupa specjalizująca się w inwestowaniu w nieruchomości biurowe, handlowe oraz
logistyczne. Firma działa na rynku austriackim, polskim, węgierskim oraz holenderskim oferując możliwości
inwestowania m.in. dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

