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Międzynarodowe targi sztuki od czwartku w Warszawie
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Sztuka XX i XXI wieku - malarstwo, rzeźba, fotografia, design, sztuki
wizualne prezentowane będą podczas International Art Fair Warsaw 2016,
które odbywać się będą na Stadionie Narodowym Warszawie od 7 do 10
kwietnia.
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"International Art Fair mają charakter interdyscyplinarny" - powiedziała PAP Małgorzata
Miśkowiec, kuratorka ekspozycji. "Jako jedyni w Polsce łączymy sztuki wizualne z designem.

Umowa dożywocia zapewnia spokojną
starość

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" - zaznaczyła.
Jak dodała kuratorka szczególnie eksponowane będzie nowoczesne wzornictwo, zwłaszcza to
sytuujące się na granicy pomiędzy sztuką i sztuką użytkową.
W targach uczestniczyć będzie kilkudziesięciu artystów z różnych stron świata, wybranych
przez radę programową pod nadzorem kuratorki Małgorzaty Miśkowiec. Będą, zatem

Na pogrzeb babci
należy się urlop
okolicznościowy

Zbycie wykupionego z
gminy lokalu

wystawcy z takich krajów, jak np. Wielka Brytania, Szwajcaria, Białoruś, Ukraina, Niemcy,
Austria czy Rumunia.
"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" - zaznaczają organizatorzy.
Podczas dwu dni rozpoczynających wydarzenie szczególnie zapraszani są kolekcjonerzy,
projektanci wnętrz, architekci oraz przedstawiciele świata biznesu. Dwa kolejne dni to czas,
kiedy Stadion Narodowy będzie otwarty dla wszystkich osób interesujących się sztuką.

Karta rowerowa obowiązkowa także dla
dorosłych. Będą zmiany przepisów dla
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"International Art Fair to doskonała okazja, aby poznać galerie i artystów do tej pory
nieobecnych lub rzadko obecnych w Polsce, jak również prace polskich artystów, np. Igora
Mitoraja, prezentowanych głównie w zagranicznych galeriach – mówi Beata Roszkowska,

12 najważniejszych pytań i odpowiedzi w
sprawie 500 plus

pomysłodawczyni dyrektor IAFwarsaw 2016.

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko.
Poradnik krok po kroku

Na targach zobaczyć będzie można prace m.in.: Roberta Indiany, amerykańskiego artysty
związanego z pop artem, twórcy kultowego napisu LOVE oraz Igora Mitoraja, polskiego
rzeźbiarza, których reprezentować będzie galeria Contini Art z Wielkiej Brytanii.
Będą także prace Patricka Faucka, niemieckiego grafika i Joachima Lothara Gartnera,
austriackiego artysty, wykorzystującego w swoich pracach materiały powszechnego użytku
reprezentowanych przez galerię Artontour project by kunststuecke z Austrii.
Można będzie zobaczyć prace 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.
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Prezentowane też będą prace polskich twórców, jak m.in. Marcina Rząsy, rzeźbiarza z
Zakopanego, reprezentowanego przez Galerię 101 Projekt; Bartka Węgrzyna, rzeźbiarza,
autora instalacji, posługującego się innowacyjnym językiem artystycznym, reprezentowanego
przez turecką galerię Istanbul Unlimited oraz Andrieja Siderskiego, malarza abstrakcjonisty,
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reprezentowanego przez ukraińską galerię s.com.ua – postModern Art Gallery.
IAFwarsaw 2016 to - jak podkreślają organizatorzy - 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.

Różne oblicza ubóstwa w Polsce

Odbędzie się także spotkanie z Rachel Libeskind, która na targach zaprezentuje swój
performance. Planowany jest również pokaz filmu Zbigniewa Libery pt. „Walser”, po seansie
będzie można wziąć udział w spotkaniu z Adamem Sikorą, autorem zdjęć do filmu.
Przestrzeń targów zaprojektował wybitny duet architektów: Marlena i Marek Happachowie ze
studia H2 Happach – podkreśla Miśkowiec.
Beata Roszkowska, pomysłodawczyni i dyrektor International Art Fair Warsaw, to
kolekcjonerka i propagatorka sztuki. Od 2010 roku prowadzi galerię sztuki Le Marchand.
Organizowała wystawy i brała udział w organizowanych w Warszawie targach sztuki.
Małgorzata Miśkowiec - kuratorka przestrzeni sztuk wizualnych International Art Fair Warsaw
2016 jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (historia sztuki) oraz Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (kulturoznawstwo międzynarodowe).
Koordynowała wiele wystaw, m.in.: „Utracone historie”, kurator Barnabas Bencsik, 2011;
„Void” kuratorka Anda Rottenberg, 2012; „Galicia Mon Amour. Szaleństwo, fantazja i
fantazmat" kuratorka Danna Heller, 2012; wystawa prac Michaela Riedla, kuratorka Goschka
Gawlik, 2013; „Co pozostaje”, kuratorka Magdalena Ujma, 2013; „Z ciemności", kurator
Grzegorz Sztwiertnia, 2013.
Program wydarzeń International Art Fair Warsaw 2016 dostępny jest na stronie internetowej:
www.art-fair.pl
Pierwsza edycja międzynarodowych targów sztuki International Art Fair Warsaw 2016 na
Stadionie Narodowym odbędzie się w dniach 7-10 kwietnia. (PAP)
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