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Panaceum na nudę i czas wolny
Jesteś tutaj
Strona główna
International Art Fair Warsaw 2016 - już w kwietniu odbędą się pierwsze międzynarodowe targi sztuki XX i XXI wieku w Polsce
Zgłoś problem

Podobne wydarzenia

2016-04-15 17:00

International Art Fair Warsaw 2016 - już w
kwietniu odbędą się pierwsze międzynarodowe
targi sztuki XX i XXI wieku w Polsce

"Józef Podkanowicz malarstwo"
Miejski Ośrodek Kultury w
Nowym Targu zaprasza na
otwarcie wystawy pt. "Józef
Podkanowicz - malarstwo" w
dniu 15 kwietnia o godz.
17.00 do holu głównego
MOK, al. Tysiąclec
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

W dniach 7 – 10 kwietnia na stadionie PGE
Narodowym odbędą się międzynarodowe targi
sztuki International Art Fair Warsaw 2016. To
pierwsze zorganizowane na taką skalę targi
z udziałem artystów nie tylko z Polski, ale także z
wielu innych krajów. Na targach zaprezentowanych
zostanie kilkadziesiąt prac zarówno z malarstwa,
fotografii, jak i nowoczesnego wzornictwa. Odbędą
się także liczne wydarzenia towarzyszące –
prezentacje i spotkania, w tym z Rachel Libeskind.
Bilety na targi są już w sprzedaży.
Targi IAFwarsaw 2016 będą trwały 4 dni. Dwa dni
rozpoczynające wydarzenie będą szczególnie
dedykowane kolekcjonerom, projektantom wnętrz,
architektom oraz przedstawicielom świata biznesu. Dwa
kolejne dni to czas, kiedy PGE Narodowy będzie otwarty
dla wszystkich ciekawych sztuki. Podczas targów swoje
prace zaprezentuje kilkudziesięciu artystów z różnych
stron świata, wybranych przez radę programową pod
nadzorem kuratorki Małgorzaty Miśkowiec. Dzięki temu
IAFwarsaw 2016 będzie interesującym przeglądem tego,
co nowego dzieje się w sztuce, jakie tematy i kierunki
obecnie dominują, a także jakie problemy stawia sztuka
przed artystami.
Sztuka to dziedzina, która wzbogaca życie, uwrażliwia
jej odbiorców, daje jedyną w swoim rodzaju okazję by
zwrócić uwagę na ważne społeczne i kulturowe
problemy. Dlatego też zależy nam szczególnie, aby targi
przyczyniły się do rozwijania wiedzy dotyczącej tego, co
ciekawego dzieje się w sztuce w Polsce i Europie. W
trakcie trwania targów będzie można zobaczyć galerie i
artystów do tej pory nieobecnych lub rzadko obecnych
w Polsce, jak również prace polskich artystów, np. Igora
Mitoraja, obecnych głównie w zagranicznych galeriach.
– mówi Beata Roszkowska, pomysłodawczyni dyrektor
IAFwarsaw 2016.

2016-04-13 17:00

Obchody Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Obchody Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

2016-04-06 16:00

Gimnastyka Artystyczna próby
próby zespołów Gimnastyki
Artystycznej odbywają się w
każdą środę w godz. 16.0021.00 oraz w piątki 16.0021.00 w sali baletowej
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

2016-04-07 17:00

"Taka jest nasza wiara" wystawa w Muzeum
Podhalańskim
Miejski Ośrodek Kultury w
Nowym Targu, Muzeum
Podhalańskie im. Czesława
Pajerskiego, Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Nowym
Targu oraz Marek Borow

Na targach będzie można zobaczyć prace m.in.:
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

Roberta Indiany, amerykańskiego artysty
związanego z pop artem, twórcy kultowego napisu
LOVE i Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza
których reprezentować będzie galeria Contini Art
z Wielkiej Brytanii,
Patricka Faucka, niemieckiego grafika i
Joachima Lothara Gartnera, austriackiego
artysty, wykorzystującego w swoich pracach
materiały powszechnego użytku
reprezentowanych przez galerię Artontour project
by kunst#stücke z Austrii,
Bogdana Vladuta, rumuńskiego artysty,
tworzącego fotografie, rysunki, obrazy;
reprezentowanego przez Funnel Contemporary
Art z Rumunii,
Rachel Libeskind, nowojorskiej artystki
multimedialnej, córki Daniela Libeskinda,
reprezentowanej przez Alludo Room Gallery,
Marcina Rząsy, rzeźbiarza z Zakopanego,

Adam Brincken
RETROspektywa 1975-2015
Wernisaż wystawy dnia 9
kwietnia 2016 r. (sobota)
godz. 17.00.Wystawa
przedstawia profesora Adama
Brinckena, jednego z
ważnych twórców sztuki
współczesnej. Artysta
Małopolskie tatrzański Zakopane
miasto Zakopane

reprezentowanego przez Galerię 101 Projekt,
Bartka Węgrzyna, rzeźbiarza, autora instalacji,
posługującego się innowacyjnym językiem
artystycznym, reprezentowanego przez turecką
galerię Istanbul Unlimited,
Andrieja Siderskiego, malarza abstrakcjonisty,
reprezentowanego przez ukraińską galerię
s.com.ua – postModern Art Gallery.

2016-04-06 16:30

IAFwarsaw 2016 to nie tylko bogaty program
wystawienniczy, ale też liczne wydarzenia towarzyszące –
spotkania i projekcja filmu. Zaplanowane są m.in.
dyskusje o sztuce w przestrzeni miasta, historii
kolekcjonerstwa w Polsce, współczesnym designie,
sztuce street art-u i wideo art-u, sztuce kolekcjonerstwa,
a także o wzajemnych relacjach mody i sztuki. Odbędzie
się także spotkanie z Rachel Libeskind, która na targach
zaprezentuje swój performance. Planowany jest również
pokaz filmu Zbigniewa Libery pt. „Walser”, natomiast po
seansie będzie można wziąć udział w spotkaniu z
Adamem Sikorą, autorem zdjęć do filmu.

IAFwarsaw 2016 będą się wyróżniać
interdyscyplinarnością - jako jedyni w Polsce łączymy
sztuki wizualne z designem. Oprócz malarstwa, rzeźby i
fotografii odbiorca będzie miał też szansę obcowania
z nowoczesnym projektowaniem i wzornictwem,
reprezentowanym m.in. przez znanych polskich artystów
Oskara Ziętę czy Tomasza Rygalika. Warto też
podkreślić, że przestrzeń targów zaprojektował wybitny
duet architektów: Marlena i Marek Happachowie ze
studia H2 Happach – mówi Małgorzata Miśkowiec,
kuratorka wystawy.

Kolejne „Spotkania z
kulturą…” w MOK, czyli w
kwietniu poznajemy
Australię
Kolejne „Spotkania z
kulturą…” w MOK, czyli w
kwietniu poznajemy
AustralięJuż w dniach 6-8
kwietnia (środa – piątek)
zapraszamy do Miejskiego
Ośrodka Kultury w No
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

Wystawa - PROJEKT
HONSBERG
Międzynarodowa wystawa
artystów polskich i
niemieckich reprezentujących
współczesne nurty sz
Małopolskie tatrzański Zakopane
miasto Zakopane

2016-04-08 17:00

Targi będą otwarte w następujących dniach i godzinach:
Czwartek 7 kwietnia - 13:30 – 20:00
Piątek 8 kwietnia - 10:00 – 20:00

zajęcia Dziecięcego
Zespołu Góralskiego "Mali
Śwarni"
2 października (piątek) godz.
17.00 zapraszamy do sali
widowiskowej MOK na
pierwsze zajęcia Dziecięcego
Zespołu Góralskiego "Mali
Śwarni" działającego przy
MOK Now
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

Sobota 9 kwietnia - 10:00 – 20:00
Niedziela 10 kwietnia - 10:00 – 17:00
2016-04-09 17:00

Bilety w sprzedaży na stronie Eventim oraz w sieci
sprzedaży Eventim w cenach: czwartek i piątek- 14 zł;
sobota i niedziela – 18 zł. Koszt karnetu na wszystkie dni
- 45 zł. Dzieci do lat 6 z rodzicami oraz dzieci i młodzież
do lat 18 po okazaniu legitymacji szkolnej będą wchodzić
na targi bezpłatnie.
Partnerem strategicznym IAFwarsaw 2016 jest Photo
Culture. IAFwarsaw wspierają także instytucje kultury, w
tym między innymi: BWA Tarnów, Galeria Sztuki im. J.
Tarasina z Kalisza i Atlas Sztuki z Łodzi, Instytut Polski w
Szkokholmie, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Kino
Muranów z Warszawy, Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut
Słowacki. Partnerem targów jest Audi Polska.

Małopolskie nowotarski Nowy Targ

2016-04-06 18:00

Więcej informacji na: http://art-fair.pl

2016-04-07 o godz. 00:00 do godz. 00:00.
Miejsce wydarzenia:

smile pr

PGE Narodowy

Wydarzenie dodał(a) / Źródło

Zostań Miss Podhala
20 maja w nowotarskiej
restauracji Czarna Owca na
Nowej Targowicy odbędzie się
podhalański finał Miss
Polski.Miss Polski to
najbardziej znany i
najbardziej renomowany
konku

Marek Niedźwiecki w
nowotarskim MOKu
6 kwietnia (środa) o godz.
18.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Targu
wystąpi Marek Niedźwiecki! A
wszystko w ramach VI Dni
Australii, czyli kolejnych
„Spotkań z kul
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

2016-04-06 20:00

Nowy Kurs Tańca
Towarzyskiego dla
seniorów,dorosłych i
mlodzieży
Szkoła i Klub Tańca
Towarzyskiego "HART" prowadzący działalność w
Miejskim Ośrodku Kultury w
Nowym Targu , al.Tysiąclecia
uprzejmie zaprasza na nowy
Kurs Tańca
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

2016-04-03 11:00

78 Salon poezji w Nowym
Targu
W niedzielę 3 kwietnia o
godz. 11.00 zapraszamy do
Ratusza Miejskiego na 78
Salon poezji w Nowym Targu,
poezję czyta Rafał
Jędrzejczyk
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

2016-04-09 19:00

POSIADY HISTORYCZNE
Burmistrz Miasta Nowego
Targu, Miejski Ośrodek
Kultury w Nowym Targu,
Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Nowym
Targu
Małopolskie nowotarski Nowy Targ
miasto Nowy Targ

2016-04-02 21:30

GangstarZ w Appendixie
GangstarZ w Appendixie.
Szczegóły wydarzenia
znajdują się na plakacie.
Małopolskie tatrzański Zakopane
miasto Zakopane

2016-04-02 10:00

Wystawa "Spotkania"
Małgorzaty MajerczykSieczki
"Samotność " Samotność to
stan ducha, punkt wyjścia
zarówno dla pozytywnych, jak
i negatywnych emocji. Raz
może być
Małopolskie tatrzański Zakopane
miasto Zakopane
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