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Pierwsza rewolucja proletariatu
Komuniści zdążyli nam
skutecznie obrzydzić legendę
Komuny Paryskiej - rewolucji,
która wybuchła w stolicy Francji
po przegranej wojnie z Prusami.
Dwa miesiące krwawych walk
stały…

2016-03-21 11:25
AD
Igor Mitoraj, Robert Indiany, Rachel Libeskind - prace m.in. tych twórców będzie można
podziwiać lub nabyć podczas pierwszych międzynarodowych targów sztuki i designu Art Fair
Warsaw, które odbędą się w dniach 7-10 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie.

więcej

Było, nie minęło: Autosan W
dziejach Autosanu logo ze
stylizowanym boćkiem dotyczy
tylko powojennego okresu
autobusowego. Ale firma w
Sanoku przez 184 lata robiła już
wszystko.

Pomysłodawczynią i organizatorką targów jest Beata Roszkowska, kolekcjonerka sztuki i właścicielka
galerii Le Marchandw Warszawie. Jej zdaniem to pierwsze targi na taką skalę w naszym kraju. - 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.
Wśród wystawców znajdzie się kilkadziesiąt galerii i właścicieli kolekcji z różnych krajów świata, m.in. z
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Rumunii, Turcji czy USA. Zaprezentują prace takich twórców jak Robert
Indiany, Igor Mitoraj, Patrick Fauck, Joachim Lothar czy córka Daniela Libeskinda - Rachel Libeskind. Nie
zabraknie również prac polskich artystów, na przykład Bartka Węgrzyna i Marcina Rząsy.

więcej

Kłopoty z polskimi stolicami
Dokładnie 18 marca 1596 r. król
Zygmunt III Waza podjął decyzję o
przeniesieniu dworu
królewskiego z Krakowa do
Warszawy. Zarządzenie, doniosłe
w skutkach, podyktowane było…

IAFwarsaw 2016 mają się wyróżniać interdyscyplinarnością. - Jako jedyni w Polsce połączymy 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
Wystawom będą towarzyszyły wykłady i spotkania z twórcami poświęcone m.in, sztuce w przestrzeni
miasta, budowaniu własnej kolekcji czy roli zapachu w przestrzeni sztuk wizualnych.
Dwa pierwsze dni targów będą przeznaczone przede wszystkim dla kolekcjonerów i właścicieli galerii,
którzy chcieliby zainwestować w nowe prace. Weekend 9-10 kwietnia będzie zaoferuje również wejście
wszystkim zainteresowanym sztuką. Bilety można kupić w biurach sieci Eventim oraz na stronie
eventim.pl
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NA ZDROWIE

Szczepionka przeciw
pneumokokom darmowa dla
wszystkich dzieci „Resort
zdrowia podjął decyzję, by
sfinansować szczepionkę przeciw
pneumokokom dla wszystkich
dzieci w Polsce od 2017 r.” zapowiedział 17 marca
wiceminister zdrowia Jarosław…
więcej

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych
zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu izamieszczonych w nim utworów i
danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.
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Szwajcarzy zjedli więcej sera W ubiegłym roku przeciętny Szwajcar zjadł 21,49
kilogramów sera. To 260 gramów więcej niż rok wcześniej.

Przebadaj się, nim zaczniesz
ćwiczyć Bieganie, rower, nordic
walking... Wiosna sprawia, że
chcemy żyć aktywniej pamiętajmy jednak o właściwym
przygotowaniu organizmu, aby
ograniczyć do minimum
możliwość wystąpienia…
więcej

Dla kobiet - jogurt na prawidłowe
ciśnienie Obszerne badanie
wskazuje, że regularne jedzenie
jogurtów zmniejsza u pań ryzyko
nadciśnienia. Najlepiej działa ono
w połączeniu ze zdrową dietą.
więcej

BGŻ: W Polsce kupuje się znacznie mniej jaj niż w Europie Zachodniej
Przeciętny polski konsument zjada około 160 sztuk jaj rocznie pod różnymi postaciami,
a mieszkaniec krajów Europy Zachodniej - nawet blisko 240 sztuk, podał BGŻ BNP
Paribas.

Igrzyska z wirusem Walka
Brazylii z wirusem zika
przypomina olimpijskie zmagania
sprinterów. Na pomoc spieszą
naukowcy z całego świata —
niektórzy proponują nawet
rozwiązania nuklearne

„Mein Kampf” z apartamentu Hitlera sprzedane za 20,6 tys. USD Egzemplarz
„Mein Kampf”, pochodzący z mieszkania Adolfa Hitlera w Monachium, został sprzedany
na aukcji w USA za 20655 USD (78,1 tys. zł).

więcej

Z CZEGO ŻYJĄ LUDZIE

Tysiąc funtów za godzinę pracy
(Z CZEGO ŻYJĄ LUDZIE) Stawki
godzinowe elity londyńskich firm
prawniczy urosły do rekordowo
wysokich poziomów, podaje
agencja Bloomberg.

Polscy lekkoatleci zarobili 58 tys. USD Polscy lekkoatleci zarobili 58 tys. dol. w
zakończonych w niedzielę halowych mistrzostwach świata. Najwięcej wpłynie na konto
tyczkarza Piotra Liska i skoczkini wzwyż Kamili Lićwinko, którzy wrócą z Portland z
brązowymi medalami. Wyceniono je na 10 tys. dol.
Brat premiera Kosowa trafił do Niemiec z uchodźcami Premier Kosowa Isa
Mustafa przyznał, że doniesienia iż jego brat przyłączył się do fali uchodźców, która
trafiła do Niemiec, są prawdziwe.

więcej

Dziecko z drukarki 3D (Z CZEGO
ŻYJĄ LUDZIE) Estoński start-up
oferuje rodzicom spodziewającym
się dziecka "rzeźbę" twarzy ich
pociechy wyprodukowaną przez
drukarkę 3D na podstawie
prenatalnego USG.

Leicester City ośmiokrotnie zwiększył wartość Świetna dyspozycja lidera Premier
League daje właścicielowi klubu nie tylko czysto sportową satysfakcję, ale także
wymiernie korzyści finansowe.

więcej

Hogan wygrał w sądzie, dostanie 115 mln USD Słynny zapaśnik i aktor Hulk Hogan
wygrał proces z właścicielem portalu plotkarskiego Gawker i ma otrzymać 115 mln
USD.

Wynajmij matkę za pieniądze ( Z
CZEGO ŻYJĄ LUDZIE) 40 USD za
godzinę – już za tyle w Nowym
Jorku możesz zapewnić sobie
matczyną opieką i ciepło
rodzicielskiej relacji w
internetowym serwisie Need A
Mom.

Koszulka Bryanta sprzedana za 100 tys. USD Gwiazdor Los Angeles Lakers Kobe
Bryant, który po sezonie kończy karierę, pobił kolejny rekord w lidze NBA. Tym razem
nie na koszykarskim parkiecie. Koszulka, w której wystąpił w Meczu Gwiazd w Toronto
została sprzedana na aukcji za rekordową kwotę 100 040 dol.

więcej

Victoria Beckham otworzyła pierwszy sklep poza Wielką Brytanią Victoria
Beckham otworzyła w piątek w Hongkongu swój pierwszy sklep poza Wielką Brytanią.
Według ekspertów, w niezbyt dobrym momencie.
KOLECKI-MAJEWICZ: W BUTELCE

Ogród Francji Dolina Loary to
najdłuższy i najbardziej
zróżnicowany region winiarski
Francji.

Porsche: pracownicy wynegocjowali bonus Po najlepszym roku w historii Porsche,
pracownicy firmy otrzymają bonus w wysokości 8911 EUR.

więcej
MAJCHERCZYK: NA STOLE

Włoski Poznań Tradycyjnie
wpadliśmy kiedyś na przeszpiegi
do restauracji Italia w Hotelu
Włoskim. Spróbowaliśmy wtedy
ryby. Zrobiła na nas wrażenie na
wielkopolskim bezrybiu. Druga
wizyta była…
więcej
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Leszek Czarnecki
Daniel Mzyk
Wojciech Szelągowski
Piotr Walczak
Ewa Bałdyga
Jan Kulczyk
Karina Wściubiak-Hankó
Ryszard Trepczyński
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PO GODZINACH

» Targi sztuki Art Fair Warsaw ruszają po Wielkanocy
» Szwajcarzy zjedli więcej sera
» BGŻ: W Polsce kupuje się znacznie mniej jaj niż w
Europie Zachodniej
» „Mein Kampf” z apartamentu Hitlera sprzedane za
20,6 tys. USD
» Polscy lekkoatleci zarobili 58 tys. USD
» Brat premiera Kosowa trafił do Niemiec z
uchodźcami
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» 10 najchętniej kupowanych aut na świecie
» Volvo opublikowało polski cennik S90
» Audi ma SUV-a na wodór
» Kia pokazała SUV-a telluride

więcej
TWOJE FINANSE

» Pekin nową stolicą miliarderów
» Najdroższe klejnoty 2015 roku
» Jamie Oliver wyrzuca pracowników na Święta
» Skorumpowany przez... zmarłego
» Najbiedniejsi w UE są najhojniejsi w Święta
» Bond zaszalał w "Spectre"
więcej
LUNCH-BOX: LUNCH-BOX

Ptasie mleczko z chłodnika od
mistrza Oszczyka Ptasie
mleczko z chłodnika
botwinkowego do pieczonego
combra jagnięcego albo tataki z
tuńczyka w "zupie" pomidorowej
na zimno - dla tych pozycji z
nowego menu szefa Pawła
Oszczyka…
więcej
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