www.galeriakatowicka.eu

Informacja prasowa
25 lutego 2016

WYSTAWA „STREFA JAZZU” W PROJEKCIE WYŻSZY POZIOM
W GALERII KATOWICKIEJ
Plakaty jazzowe z Argentyny, Białorusi, Czech, Ekwadoru, Grecji, Iranu, Korei Południowej, Meksyku, Rosji,
Serbii, Słowacji, Włoch i Polski – wystawa stworzona przez Galerię Negatyw we współpracy z Zakładem
Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego zagości
w przestrzeni PROJEKTU WYŻSZY POZIOM w Galerii Katowickiej na minimum półtora miesiąca. 26 lutego
2016 r. o godz. 19.00 odbędzie się jej wernisaż.
„Strefa Jazzu” to zbiorowa ekspozycja plakatów jazzowych, stworzona w wyniku współpracy Galerii Negatyw
z Zakładem Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Wystawie towarzyszyć będzie jazzowa ścieżka audio przygotowana przez wydawcę i redaktora naczelnego
internetowego magazynu PHONO znanego pod pseudonimem 7w5.
Prezentowaną w przestrzeni PROJEKTU WYŻSZY POZIOM w Galerii Katowickiej ekspozycję stanowi wybór
plakatów z całego świata – krajów takich jak m.in.: Argentyna, Białoruś, Czechy, Ekwador, Grecja, Iran, Korea
Południowa, Meksyk, Rosja, Serbia, Słowacja, Włochy i Polska. W pracach można odnaleźć i zobaczyć wszystko
to, co słychać w jazzie: napięcie i spokój, dyscyplinę, ale też luz, harmonię i kontrast, dźwięk i ciszę. Zmienia się
barwa i kompozycja, obecne są ekspresja i kontrast przez opozycję, ale widać też harmonijną kontynuację przez
nawiązanie – swoiste jam session plakatu.
Wernisaż wystawy plakatów jazzowych pt. „Strefa Jazzu” odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 19.00, na
poziomie +2 Galerii Katowickiej, w przestrzeni PROJEKTU WYŻSZY POZIOM zajmowanej przez Galerię Negatyw.
„Strefa Jazzu” jest pierwszą odsłoną projektu „Symfonia Sztuk” – najnowszej inicjatywy Galerii Negatyw, cyklu
wystaw i wydarzeń artystycznych, które swoją ideą nawiązują do nadanego Katowicom przez UNESCO wraz
z końcem ubiegłego roku tytułu „Miasta Muzyki”. Głównym założeniem projektu „Symfonia Sztuk” jest
kreatywne „pokazanie” osławionej muzykalności śląskiej stolicy przez szeroko rozumiane sztuki wizualne
i zaangażowanie najzdolniejszych artystów młodego pokolenia.
***
PROJEKT WYŻSZY POZIOM to unikalna w skali Polski inicjatywa, realizowana przez Galerię Katowicką we
współpracy z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi regionu i samorządem miasta, uznana przez ekspertów
Narodowego Centrum Kultury za jedną z 20 najlepszych inicjatyw kulturalnych w Polsce.
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PROJEKT WYŻSZY POZIOM przybliża mieszkańcom bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną regionu, kreuje
i przyciąga najciekawsze wydarzenia, wspiera instytucje oraz promuje to, co jest warte uwagi.
Inauguracja PROJEKTU WYŻSZY POZIOM miała miejsce 1 lipca 2015 roku. Do chwili obecnej odbyło się ponad
200 różnorodnych wydarzeń: zajęcia warsztatowe – od artystycznych po związane z rynkiem pracy, wystawy,
spotkania tematyczne, sesje relaksacyjne, spektakle, performance, koncerty. Jesienią w ramach PROJEKTU
WYŻSZY POZIOM rozpoczęła działalność „Scena w Galerii” – czwarta, oficjalna scena Teatru Śląskiego, pierwsza
stała scena teatralna funkcjonująca w obiekcie handlowym.
###
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia GLA obiektu wynosi 47 tys. m , na której znajduje się ponad 250 lokali
i punktów handlowych. Galerię Katowicką odwiedza miesięcznie ponad milion Klientów. Do ich dyspozycji
został oddany dwupoziomowy podziemny parking dla 1 200 samochodów. Galeria Katowicka jest połączona
bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. Posiada
także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy
Dolby Atmos. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej odpowiada spółka Apsys
Polska.
Zapraszamy na stronę www.galeriakatowicka.eu
Informacje o Meyer Bergman
MEYER BERGMAN jest prywatną firmą z siedzibą w Londynie, zajmującą się zarządzaniem inwestycjami
w branży nieruchomości.
Firma została założona w 2004 r. poprzez wyodrębnienie głównego obszaru inwestycyjnego spółki MAB Group,
która posiadała ponad 3 mln mkw. powierzchni o łącznej wartości przekraczającej 7,5 mld euro. W imieniu
globalnych inwestorów (m.in. wiodącego funduszu emerytalnego i państwowych funduszy majątkowych),
Meyer Bergman zarządza trzema zamkniętymi funduszami nieruchomości, których aktywa warte są łącznie ok.
4 mld EUR.
Obecne firma skupia swoje działania na nabywaniu nieruchomości handlowych o niskim ryzyku inwestycyjnym,
znajdujących się w atrakcyjnych europejskich lokalizacjach – w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji,
Skandynawii, Polsce i Czechach. Wartość transakcji waha się od 25 do 200 mln EUR. Meyer Bergman nabywa
również niewykorzystane lub nieodpowiednio zarządzane obiekty handlowe i usprawnia ich funkcjonowanie
w sposób zapewniający znaczące zyski inwestorom.
Więcej informacji: www.meyerbergman.com

