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Miesięcznik Czas na Wnętrze

International Art Fair Warsaw 2016 - już od 7 kwietnia!

Już w czwartek 7 kwietnia na stadionie PGE Narodowym w Warszawie
ruszają pierwsze międzynarodowe targi sztuki International Art Fair
Warsaw 2016, na których zaprezentowane zostaną zarówno z
malarstwo, fotografia, jak i nowoczesne wzornictwo.
Przez 4 dni swoje prace zaprezentuje kilkudziesięciu
artystów z różnych stron świata. 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.
Na targach pojawią się wystawcy zarówno z Polski, jak i z wielu innych
krajów, m.in. z Austrii, Łotwy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Turcji czy Ukrainy.
Galerie, które pojawią się na targach, reprezentują różne profile i zjawiska
artystyczne. Będą zarówno akcenty odwołujące się do sztuki najnowszej street artu, performance'u i instalacji, ale nie zabraknie także malarstwa i
fotografii.

Patrik Illo, Słowacja, Fly with Art

IAFwarsaw 2016 to nie tylko bogaty program wystawienniczy, lecz także
liczne wydarzenia towarzyszące - spotkania, a nawet projekcja filmu.
Zaplanowane są m.in. dyskusje o sztuce w przestrzeni miasta, historii
kolekcjonerstwa w Polsce, współczesnym designie, sztuce street artu i
wideo artu, o sztuce kolekcjonerstwa, a także o zapachu w przestrzeni sztuk
wizualnych. Odbędzie się również spotkanie z Rachel Libeskind, która na
targach zaprezentuje performance. Planowany jest również pokaz filmu
Zbigniewa Libery pt. "Walser", natomiast po seansie będzie można wziąć
udział w spotkaniu z Adamem Sikorą, autorem zdjęć. Z kolei o
prospołecznym charakterze designu, jego roli w kształtowaniu gustów i
wpływaniu na estetykę otaczającego nas świata opowie Oskar Zięta.
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Pufy
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Oceniaj i zdobywaj nagrody!

Targi International Art Fair Warsaw 2016 będą otwarte w następujących
dniach i godzinach:
czwartek, 7 kwietnia - 13:30-20:00
piątek, 8 kwietnia - 10:00-20:00
sobota, 9 kwietnia - 10:00-20:00
niedziela, 10 kwietnia - 10:00-17:00

Urszula Wilk, "Komety I", 2014, Galeria M

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.
Wszelkie informacje dotyczące targów na stronie internetowej: www.artfair.pl.
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Pozostałe wiadomości

Inspirujące wnętrza

International Art Fair Warsaw 2016 - już od 7 kwietnia!
Już w czwartek 7 kwietnia na stadionie PGE Narodowym w Warszawie
ruszają pierwsze międzynarodowe targi sztuki International Art Fair Warsaw
2016, na których zaprezentowane zostaną zarówno z malarstwo, fotografia,
jak i nowoczesne wzornictwo. Czytaj dalej

Mieszkanie w stylu prowansalskim
Tekst: Urszula Deda-Bieroń; Zdjęcia: Monika
Lewandowska; Stylizacja: Izabela Skorupka;

Sofa, fotel, szezlong - odmień je dzięki pokrowcom i
rozsiądź się wygodnie
Takich mebli jak sofa, fotele czy szezlongi nie zmienia się codziennie.
Stanowią inwestycję na lata. Czasem jednak czujesz pewnie chęć małej,
lecz wyrazistej metamorfozy, odświeżenia wnętrza. Na szczęście jest
sposób na zaspokojenie tej potrzeby. Wystarczy sięgnąć po kolorowe
pokrowce. Teraz kupisz je nawet 50% taniej! Czytaj dalej

Kolorowe dodatki na neutralnym tle wnętrze, które się nie znudzi
Tekst: Filipiuk Interior Design Photography; Zdjęcia: Filipiuk
Interior Design Photography; Stylizacja: Filipiuk Interior Design
Photography;

Red Dot dla 15 polskich produktów!
To jak dotychczas rekord! Aż 15 polskich produktów zostało nagrodzonych w
najbardziej prestiżowym konkursie designu Red Dot Design Award. Kim są
zwycięzcy? Czytaj dalej

Kolorowa metamorfoza mieszkania
Tekst: Urszula Deda-Bieroń; Zdjęcia: Yassen
Hristov; Stylizacja: Justyna Wilk;

» Zobacz więcej

Topowe aranżacje

Rozwijaj swoją (nie tylko wnętrzarską) pasję
Kręci Cię design? A może działasz w obszarze wnętrz i projektowania?
Wejdź na skilltrade.org i podziel się swoją wiedzą oraz uzyskuj ją za darmo
od innych użytkowników. Wymieniaj się doświadczeniem, zadawaj pytania i
spotykaj się na żywo, by rozwijać swoje umiejętności za darmo. Czytaj
dalej

Stąpając po szkle
Schody to nie tylko element czysto funkcjonalny.
Mogą zupełnie odmienić wnętrze, nadać mu
charakter, a nawet odegrać w nim
pierwszoplanową rolę. Bardzo efektownym i
niebanalnym rozwiązaniem są schody całoszklane.
W ich wykonaniu specjalizuje się firma Tierspol.
czytaj dalej

Nowe wanny Kaldewei Meisterstück
Luksusowe wolno stojące wanny Meisterstück tak spodobały się
odbiorcom, że firma Kaldewei zdecydowała się poszerzyć linię o wanny
narożne i przyścienne. Teraz znajdziemy więc odpowiednią do każdej
łazienki. Czytaj dalej

Think spring - orzeźwiająca kolekcja do
napojów marki DUKA

Przemiana materii - twórz razem z Irminą Staś w
"Zachęcie"!
Miejsce Projektów Zachęty oraz Irmina Staś zapraszają do udziału w akcji
artystycznej zatytułowanej "Przemiana materii". Odkryj w sobie twórczą moc!
Czytaj dalej

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią rośnie apetyt na
przepyszne napoje. W nowej kolekcji produktów do
ich serwowania propozycje znajdą dla siebie
miłośnicy koktajli domowej roboty, odżywczych
drinków czy mleka. Na co dzień królować
będą słoiki i butelki z kolorowymi pokrywkami i
słomkami TWIST, a na każde "dzień
dobry" porcelanowe kubki MJOLK w krowie łaty.
Zaawansowana funkcjonalnie nowa linia
produktów AGD BLIXTAR przyda się w domu
serwującym pyszne dania z udziałem owoców i
warzyw oraz pełnym pomysłów na sposób ich
przygotowania. Na zdrowie! czytaj dalej

Dywany nowoczesne i tradycyjne

Zajmujemy się sprzedażą dywanów od 1989 r.
Sklep internetowy www.carpetforyou.pl założyliśmy
w ubiegłym roku, aby wyjść naprzeciw klientom w
całej Polsce. Okazało się, że to jest strzał w
dziesiątkę, a niesłabnąca kreatywność pozwala
nam stale zaskakiwać klientów nowymi
realizacjami. Dbamy o to, by przygotowywane
kolekcje dywanów wyróżniały się oryginalnością i
prezentowały najwyższą jakość. Handlujemy w
większości kolekcjami wykonywanymi tylko dla
naszej firmy w kilku krajach, m.in. w Indiach i Turcji.
czytaj dalej

Zakupy
Nowoczesne baterie łazienkowe.
Oszczędzamy wodę

Dzięki tym małym urządzeniom możemy zyskać
duże oszczędności. Nowoczesne baterie
łazienkowe potrafią zdecydowanie obniżyć zużycie
wody. Zdecydowanie, bo co najmniej o połowę. ...
czytaj dalej

Salon Czas na Wnętrze

Czas na Wnętrze

Polecamy również

Wydanie tabletowe

Najaktywniejsi współkreatorzy
naszego magazynu i portalu - creme
de la creme miłośników stylowych
wnętrz - tworzą elitarny Salon CnW.

Nasze serwisy
BUDOWNICTWO I
WNĘTRZA

Na skróty
Mieszkanie i dom
Projekty
Design
Art&Collection
Kwiaty
Ze smakiem
Forum
Newsletter
Kontakt
Mapa serwisu

BudujemyDom.pl
WybieramyDom.pl
CoZaIle.pl
Informator
Budownictwa.pl
ZielonyOgródek.pl
UrządzamyDom.pl
CzasNaWnetrze.pl
Ekobudowanie.pl
InstalacjeB2B.pl
DachyB2B.pl

Wydawca
OknaiDrzwiB2B.pl
WykańczanieB2B.pl
PrzegrodyB2B.pl
Budownictwo
SportoweB2B.pl
Wybieramy
Architekta.pl
Dom i Wnętrza.pl
Instalatornia.pl
Obudowaniu.pl
MUZYKA I DŹWIĘK
Audio.com.pl
MagazynGitarzysta.pl

MagazynPerkusista.pl
EiS.com.pl
LiveSound.pl
MagazynBasista.pl
FirmyMuzyczne.pl
Gitarzysta.TV
Makingmusic.pl
ELEKTRONIKA I
AUTOMATYKA
ElektronikaB2B.pl
AutomatykaB2B.pl
Elektronika Praktyczna

Elportal.pl
Świat Radio
EDUKACJA I HI-TECH
DigitalCamera Polska.pl
MagazynT3.pl
Młody Technik
mt.com.pl
WebToster.pl

AVT Korporacja

RODZINA
ZakupydlaDziecka.pl
OczymLekarze.pl

Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 99
fax.: 22 257 84 00
avt@avt.pl
www.avt.pl

