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Pierwsze międzynarodowe targi sztuki XX i XXI wieku w Polsce - International Art Fair Warsaw
2016 - odbędą się w dniach 7-10 kwietnia na stadionie PGE Narodowym. Gościem honorowym
wydarzenia będzie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka.
Targi IAFwarsaw, których organizatorem jest spółka Art Fair, 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.

Programy Ministra
Katalog strat wojennych

Podczas targów swoje prace zaprezentuje kilkudziesięciu artystów z różnych stron świata, m.in. z
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Rumunii i Polski. Zostali oni
wybrani przez radę programową pod nadzorem kuratorki Małgorzaty Miśkowiec. Pokazanych
zostanie kilkadziesiąt prac zarówno z dziedziny malarstwa, fotografii, jak i nowoczesnego
wzornictwa oraz projektowania. Dzięki temu IAFwarsaw 2016 będzie interesującym przeglądem
tego, co nowego dzieje się w sztuce, jakie tematy i kierunki obecnie dominują, a także jakie
problemy stawiają przed sobą artyści.

Katalog skradzionych zabytków

Artyści

Logo ministerstwa

Na targach będzie można zobaczyć prace m.in.: Roberta Indiany - amerykańskiego artysty
związanego z pop artem, twórcy kultowego napisu LOVE; polskiego rzeźbiarza - Igora Mitoraja;
niemieckiego grafika - Patricka Faucka,; Joachima Lothara Gartnera - austriackiego artysty,
wykorzystującego w swoich pracach materiały powszechnego użytku; Bogdana Vladuta rumuńskiego artysty, tworzącego fotografie, rysunki i obrazy; Rachel Libeskind - nowojorskiej
artystki multimedialnej, córki Daniela Libeskinda; rzeźbiarza z Zakopanego - Marcina Rząsy;
Bartka Węgrzyna - rzeźbiarza, autora instalacji, posługującego się innowacyjnym językiem
artystycznym; Andrieja Siderskiego – ukraińskiego malarza abstrakcjonisty.
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Wydarzenia towarzyszące
IAFwarsaw 2016 to nie tylko bogaty program wystawienniczy, ale też liczne wydarzenia
towarzyszące – warsztaty, spotkania, prezentacje i projekcje filmów. 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.
Targi 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

Centrum Informacyjne MKiDN
Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Wszelkie informacje dotyczące targów dostępne są na stronie internetowej organizatora imprezy:
www.art-fair.pl

Anna Lutek

telefony:
(22) 42 10 555
(22) 42 10 256
fax:
(22) 42 10 441
rzecznik@mkidn(dot)gov(dot)pl
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