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Українські митці візьмуть участь в International
Art Fair Warsaw
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«День», Микита Зігура
З 7 по 10 квітня поточного року в столиці Польщі вперше пройде міжнародна артярмарка сучасного мистецтва. Україну представлятиме онлайн-платформа
«S.com.ua» — постМодерна Арт Галерея, яка натомість куруватиме чотирьох
українських митців, серед яких Єгор Зігура, Микита Зігура, Богдан Андрійцев та Андрій
Сидерський.
Українська галерея фокусується на такому ключовому ракурсі мистецької практики,
як «Сенс, який змінює. Форма, яка діє і впливає». На IAFwarsaw 2016 будуть
представлені твори, можна назвати свого роду «Ukrainian Magicians»:
Це
— Актуальна історія вольових Колосів у проекті «Aftertoday» Єгора Зігури.
— Еко-сенси і споглядальність людини в яскравому проекті «Небосхил» Микити
Зігури.
— Енергія життєвої сили в гротескних формах невеликих творів Богдана Андрійцева.
— Непересічні трансформуючі роботи Psychotronic Art Андрія Сидерського.

«Ми з цими художниками планомірно встановлювали взаємодію, вже протягом
певного часу, бо їх цінності, філософія мистецької практики та життєвий шлях
відповідає тому, яким ми бачимо найцікавішу роль мистецтва — трансформація.
Маємо на меті запропонувати співпрацю ще кільком авторам, робота яких, на наш
погляд, є цікавою саме таким вираженим трансформаційним ракурсом. Як кажуть — в
них є те, що «включає», спонукаючи людину до змін. Академізм та професійний
бекграунд при цьому не є ключовим», — прокоментувала менеджер галереї Юлія
Гнат для PolyArtGallery на запитання, чому саме було обрано тих митців для артярмарки.

«Червоний предмет», Андрій Сидерський
International Art Fair Warsaw 2016 є новою мистецькою подією в Польщі.
Відуватиметься вона вперше у Варшаві. Образотворче мистецтво буде основою
порядку денного IAFwarsaw 2016 року, проте митці зі світу фотографії та сучасного
дизайну також є у великій кількості.
S.com.ua — постМодерна Арт Галерея вперше набуває досвіду участі у форматі
international art fair, і розглядає цю Варшавську подію як корисний кейс для своїх
перших кроків у міжнародній дилерській діяльності у сфері мистецтва. Як інтернеткомпанія галерея готується в даний час до перезапуску своєї онлайн платформи, і
прагне стати можливістю якісного зв’язку із міжнародним онлайн арт-ринком для
значного списку непересічних «Ukrainian Magicians»
УКРАЇНА

ТЕГИ

Назад

ПОЛЬЩА

МИСТЕЦТВО

Джерело: POLYARTGALLERY

Коментарі

Дивіться також інші актуальні новини
16:03

Німці інвестують в Прикарпаття рекордну суму грошей

Україна

14:52

ФС США відклав страту українця Івана Телегуза

США

14:34

Національні парки США на тиждень стануть безкоштовними

США

14:19
Україна

Молодий український піаніст переміг на міжнародному конкурсі у Швейцарії

Публікації
НАЙВАЖЛИВІШІ ВИНАХОДИ УКРАЇНЦІВ У 2015 РОЦІ
Українські вчені та розробники наполегливо й завзято працювали в 2015 році.
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Фонд «Відродження» застерігає журналістів від хвороби «права на абсолютну істин

Фонд «Відродження» висловив розчарування з приводу реакції журналістів «Слідства.Інфо
розслідування щодо офшорних компаній...
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5 приголомшливих цитат Ніка Вуйчича про Україну та українців
Легендарний Нік Вуйчич побував днями в Україні.
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УКРАЇНЕЦЬ, ЯКОМУ АНГЛІЙСЬКІ КОРОЛІ ВІДДАВАЛИ ЧЕСТЬ ПЕРШИМИ

"Як і не зник шрам на обличчі Пилипа Коновала, так і не змовкне слава цього загиблого ка
українського походження..."
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