"Brasil : Night & Day" Exposição Individual pelo Fotógrafo Andrew Prokos no Banco do Brasil em Nova
Iorque
Fotografias premiadas do Brasil pelo fotógrafo Andrew Prokos vão ser expostas em Nova Iorque.
Nova Iorque, NY 26 de fevereiro, 2014 - Fotografias premiadas do Rio de Janeiro e Brasília criadas pelo
fotógrafo de arte e arquitetura Andrew Prokos estão para ser exibidas no Banco do Brasil em Nova
Iorque.
Intitulada "Brasil : Night & Day - Fotografias de Andrew Prokos" a exposição vai incluir fotografias da
série premiada de Prokos "Brasília de Niemeyer", que captura a arquitetura modernista surreal de Oscar
Niemeyer da capital brasileira. A exposição também incluirá uma seleção de paisagens urbanas
panorâmicas do Rio de Janeiro à noite, paisagens do famoso Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e cenas
urbanas do Rio.
"Estou verdadeiramente honrado por estar apresentando meu trabalho no Banco do Brasil de Nova
Iorque e, mais ainda, porque o espaço é normalmente reservado somente para artistas brasileiros", diz
o fotógrafo Andrew Prokos . "Eu quero mostrar um lado do Brasil que é pouco conhecido no exterior, e
estou animado por poder fazer isso com o apoio do Programa Ano do Brasil e do Banco do Brasil".
"Nos, do programa Ano do Brasil no Queens College, estamos entusiasmados em apoiar esta exposição
de fotografias de Andrew Prokos", disse Eva Fernandez, Vice-Reitora Assistente do Queens College da
Universidade da Cidade de Nova York". As fotografias são impressionantes, e se encaixaram
perfeitamentes com o objetivo do programa de promover um diálogo entre alunos e professores do
Brasil e dos Estados Unidos".
A exposição estará em exibição de 3 a 25 de abril de 2014, no Banco do Brasil, na 11 W. 42 St. , New
York , NY. A exposição é patrocinada pelo Banco do Brasil e pelo programa Ano do Brasil no Queens
College, CUNY (City University of New York).
Sobre o Fotógrafo :
Andrew Prokos é um fotógrafo de arte e arquitetura residente em Nova York. Suas fotografias são
amplamente publicadas e estão incluídas em numerosas coleções de arte em todo o EUA , incluindo a

Cisco Systems, Moody’s Corp., K2 Advisors, Hilton Hotels, KPMG, e Booz Allen Hamilton. Os trabalhos de
Andrew foram premiados pelo Prêmio Internacional de Fotografia (Lucies), Prix de la Photographie Paris (Px3), EPSON International Pano Awards, e outros. Para ver mais do trabalho do Andrew visite
http://andrewprokos.com.
Sobre o Ano do Brasil:
O Queens College oferece uma programação cultural e acadêmica com foco em uma nação diferente a
cada ano . O Ano do Brasil (2013-2014) abrange uma grande variedade de eventos, tais como atividades
patrocinadas por estudantes sobre a cultura, esportes e vida diária, exposições, exibição de filmes e
performances. O ano também apresenta o intercâmbio de estudantes e professores , as ofertas
acadêmicas e programas de distinção por membros da comunidade brasileira que estão fazendo
contribuições de nível internacional. Para mais informações sobre o Ano do Brasil em Queens College
visite http://brazil.qc.cuny.edu.
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