
Ingolstadt Village comemora Dez Anos de Estilo com inovadora 
exposição flutuante 

MUNIQUE, 19 de junho de 2015 /PRNewswire/ -- O Ingolstadt Village, o outlet de luxo perto de Munique, está 
comemorando seu décimo aniversário neste verão com uma série de atividades inspiradoras e distintas dos 
mundos da moda e da arte para marcar seus 'Dez Anos de Estilo'. Com base na famosa "Série Bolha" do 
fotógrafo americano Melvin Sokolsky, enormes 'bolhas da moda' translúcidas serão instaladas no Ingolstadt 
Village até outubro, formando um elemento central para as comemorações do décimo aniversário. 

Para visualizar o comunicado para a imprensa em multimídia, clique aqui:  
http://www.multivu.com/players/uk/7557851-ingolstadt-village-celebrates-ten-years/ 

As gigantescas esferas transparentes servirão como vitrines para uma empolgante série de temas em 
evolução, criados juntamente com os parceiros e marcas de luxo do Village. 

Como parte da comemoração dos 'Dez Anos de Estilo', o Ingolstadt Village irá explorar a visão criativa de 
Sokolsky de sua exclusiva "Série Bolha", apresentando uma exposição muito especial para os visitantes: uma 
seleção exclusiva de fotografias da Série, que será mostrada no Village até 27 de junho. 

Nascido em Nova York em 1933, Sokolsky foi o fotógrafo oficial da revista Harper's Bazaar dos EUA de 1959 
até 1969. Ele recebeu aclamação global com as extraordinárias imagens que criou em 1963, quando tirou 
fotos de modelos voando por toda cidade de Paris dentro de bolhas gigantes. 

"Foi a realização de um sonho para mim em 1963, quando a Harper's Bazaar concordou em permitir que eu 
fotografasse a "Série Bolha" em Paris. Ver e fotografar a modelo, que estava realmente dentro da bolha, a 
qual estava presa somente por um fio bem fino, foi a realização de um sonho acalentado há muito tempo. A 
equipe, a modelo Simone D'Aillencourt e eu estávamos todos apaixonadamente envolvidos em nosso 
trabalho, o qual transformou nossa ilusão compartilhada em realidade". 

"Estou muito honrado por esta colaboração com o Ingolstadt Village. Fico feliz em ver que as minhas imagens 
da Bolha continuam a dar vida à minha inspiração e à minha visão". 

Melvin Sokolsky, © Melvin Sokolsky  
http://sokolsky.com/ 

A exposição das fotos de Melvin Sokolsky será exibida nas 'bolhas da moda' nas três entradas do Village e 
também em uma área exclusiva de exposições, como uma festa visual e inspiradora para os olhos para 
marcar os 'Dez Anos de Estilo' do Ingolstadt Village.  

Durante os últimos dez anos, o Ingolstadt Village se transformou em um destino internacional e exclusivo 
para compras. Desde sua abertura em 2005 com 60 butiques, o Village cresceu e agora oferece aos 
visitantes mais de 110 butiques de moda e artigos de luxo para o lar. Ele abriga agora marcas tais como 
Closed, Bally, Escada, Furla, Patricia Pepe e MCM, e a mistura de marcas é complementada por butiques 
tipo pop-up em evolução contínua, que oferecem coleções de novas e empolgantes marcas somente por 
tempo limitado. 

Sobre o Ingolstadt Village   

O Ingolstadt Village, parte da Coleção de Villages na Europa, está localizado a 40 minutos de carro de 
Munique e oferece uma experiência exclusiva de compras em um outlet de luxo. Com mais de 110 butiques 
de outlet que fornecem moda e artigos de luxo para o lar, o Ingolstadt Village oferece as coleções das 
estações anteriores de uma seleção exclusiva de marcas alemãs e internacionais com descontos de até 60% 
sobre o preço de varejo recomendado anteriormente, seis dias por semana, durante todo o ano. Bally, Furla, 
Escada e Patrizia Pepe são apenas algumas das marcar internacionais presentes, bem como butiques dos 
estilistas alemães Bogner, St.Emile, Aigner e MCM. Uma seleção cuidadosamente preparada de serviços 
disponíveis no Ingolstadt Village inclui serviço diário de ônibus Shopping Express® a partir de Munique, 
escritório de Informações Turísticas e compras pessoais. Com várias opções de restaurantes e cafés, o 
Village se tornou um destino para visitantes que desejam uma experiência superior de compras e um 
agradável dia de passeio. Para saber mais, visite o endereço IngolstadtVillage.com 

CONTATO: Lisa Storey Evans, lisa.storeyevans@mslgroup.com, DDI +44(0)20-3219-8797 


