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Mitoraj sprzedany w Warszawie
za 650 tys. GBP
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HITY TYGODNIA:

Kusząca oferta szwajcarskiego
zegarmistrza

To może być prawdziwa gratka
dla osób lubiących zegarki. Ale
raczej dla tych dosyć majętnych,
gdyż chodzi o wyroby z
naprawdę najwyższej półki.
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więcej

Aż trzy rzeźby Igora Mitoraja znalazły nowych nabywców podczas zakończonych wczoraj na PGE
Narodowym targów sztuki International Art Fair Warsaw 2016. Łączna kwota, za którą zostały
nabyte przez kolekcjonerów z Polski to 660 tys. GBP.

Sponsorowane

Teraz możesz więcej!

Oszczędź nawet do 11 500 zł
wybierając nową Toyotę Auris.
więcej

Rzeźby Mitoraja zostały wystawione na sprzedaż na stoisku
brytyjskiej galerii Contini Art UK. - Jesteśmy pod wrażeniem tego, co
udało się osiągnąć w trakcie pierwszej edycji targów. Igor Mitoraj
byłby z tego dumny - mówi Diego Giolitti z Contini Art UK.

Galeria (2)

Wykopano największy diament od
110 lat

Stoisko Contini Art UK
przyciągało zwiedzających i
kupujących głównie rzeźbami
Mitoraja

Aż 1111 karatów (ok. 222,2
grama) ma diament znaleziony
miesiąc temu na terenie kopalni
Lucara Diamond w Botswanie.
Jest nie tylko największym
znalezi…

W trakcie targów prace artystów z powodzeniem sprzedawali
również inni wystawcy. Galeria 101 projekt sprzedała między innymi
wycenioną na 19 000 złotych rzeźbę Krzysztofa Ostrzeszewicza
„Judyta”. - Cieszymy się, że przyjechało wielu wystawców z
zagranicy – to umożliwiło nam nawiązanie ciekawych kontaktów.
Wydarzenie miało świetną frekwencję, a powierzchnia
wystawiennicza była bardzo dobrze przygotowana – mówi Barbara
Elżanowska - Rutherford, właścicielka galerii.

więcej

Targi sztuki Art Fair Warsaw
ruszają po Wielkanocy

Igor Mitoraj, Robert Indiany,
Rachel Libeskind - prace m.in.
tych twórców będzie można
podziwiać lub nabyć podczas
pierwszych międzynarodowych
targów…

Za 20 000 złotych wystawca Art info sprzedał pracę po raz pierwszy
wystawianego w Polsce Roberta Schaberla „Dance with copper”.
Artinfo prezentowało również prace z nurtu street art, sprzedano między innymi pracę „L-2”, którą kupił
kolekcjoner z Dublina. Autorzy pracy - Monstfur podkreślali, że "targi IAFwarsaw stworzyły nową jakość na
polskim rynku" i cieszą się z liczby nawiązanych kontaktów artystycznych i biznesowych.
Fot. mat. prasowe IAF

- Najbardziej cieszy nas fakt, że w ciągu czterech dni targów udało nam się zainteresować sztuką XX i XXI
wieku ponad 4 tysiące osób, które nas odwiedziły. Wśród zwiedzających nie zabrakło także
kolekcjonerów, którzy zdecydowali się na zakup prezentowanych dzieł. Jest to dla nas sygnał, że
międzynarodowe targi sztuki w Polsce są potrzebne i warte tego, aby je rozwijać – podsumowuje Beata
Roszkowska, pomysłodawczyni i dyrektor IAFwarsaw 2016.

- Ideą tworzonych przez nas targów była interdyscyplinarność i okazało się, że właśnie łączenie sztuk
wizualnych, w tym fotografii i rzeźby z designem było dobrym posunięciem – podsumowuje Małgorzata
Miśkowiec, kurator wystawy. – Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że udało się to osiągnąć przy zachowaniu
spójnej linii artystycznej. Wiemy zarówno od wystawców, jak i odwiedzających nas gości, że dobrze czuli
się w przestrzeni, którą stworzyliśmy i docenili przyjazną atmosferę tego miejsca – dodaje Małgorzata
Miśkowiec.

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.

Teksty Polskiej Agencji Prasowej

więcej

Największy niebieski diament
trafi na aukcję

Największy niebieski diament
zostanie zaoferowany na aukcji,
którą 18 maja przeprowadzi
oddział Christie w Genewie,
informuje Bloomberg.
więcej
PULS HISTORII

Te wspaniałe hitlerowskie
autostrady Sieć niemieckich
autostrad budziła przez wiele lat
zrozumiałą zazdrość, jednak
wbrew powszechnej opinii tylko
niewielka jej współczesna część
jest dawnym dziełem nazistów.
Budowa…
więcej

Porozumienie Okrągłego Stołu
Konstrukcja tego mebla mogłaby
być dla wielu symboliczna.
Zbudowany w pośpiechu ze
sklejki pokrytej drewnopodobną
okleiną na wysoki połysk był w
zasadzie rekwizytem teatralnym
a…
więcej
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Pamiętniki z Wielkiej Wojny Sto
lat temu pożoga wojenna objęła
cały świat przez konflikt mocarstw
wraz z podległymi ich koloniami.
W europejską pamięć zapadły
przede wszystkim straszne
starcia z frontu…
więcej

MATERIAŁ PARTNERA

Warszawski high-street
na celowniku
światowych marek

Komentarze

NA ZDROWIE

5 idealnych posiłków przed
pracą Śniadanie to podobno
najważniejszy posiłek w ciągu
dania. Ale co najlepiej wrzucić ząb
przed wyjściem z domu, żeby
zapewnić sobie energię na dobry
początek? Amerykański portal…

więcej

CZYTAJ TAKŻE

Nowojorski apartament Pavarottiego szuka nowego właściciela Nowojorski
apartament Luciano Pavarottiego przy Central Parku został połączony z sąsiadującym
mieszkaniem i teraz, a powstałą nieruchomość można teraz kupić za 20,5 mln USD,
podaje Bloomberg.

więcej

Epidemia otyłości: jak ją
zatrzymać? Według Ministerstwa
Zdrowia, żeby zmienić błędne
nawyki żywieniowe niezbędne są
kompleksowe interwencje, a
przekształcenia muszą być
stymulowane nie tylko
ograniczeniami, ale także…

Niemcy kończą z monopolem na pokazywanie Bundesligi Niemiecki urząd
antykartelowy przyjął plan, który pozwoli zapobiec zakupowi przez jeden podmiot
całkowitych praw do pokazywania w telewizji meczów Bundesligi, pisze Reuters.
Orły obronią pałac królewski przed dronami (WIDEO) Specjalny ptasi patrol będzie
ochraniał hiszpański Pałac Zarzuela, oficjalną rezydencję rodziny królewskiej, podaje
The Local.

więcej

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…

Król Szwecji: nie musicie jeść codziennie befsztyku Król Karol Gustaw XVI
wielokrotnie apelował do Szwedów aby zachowywali się bardziej ekologicznie. Tym
razem zajął się tym, jak się żywią.

Francuska marka modowa sprzedaje drogo koszulki z logo DHL Vetements
zyskał duży rozgłos w mediach oferując klientom koszulki z logo niemieckiej firmy
kurierskiej DHL za 245 EUR.
Infiniti z rekordową sprzedażą Japońska marka klasy premium ma za sobą
rekordowy miesiąc i kwartał pod względem sprzedaży. Wyniki mocno podskoczyły w
Europie.

13 Północnych Koreańczyków uciekło z restauracji w Chinach Trzynaścioro
obywateli Korei Północnej, którzy złożyli ostatnio wnioski o azyl w Korei Południowej,
pracowało w Chinach w restauracji prowadzonej przez północnokoreańskie władze powiedziało w sobotę agencji Yonhap źródło bliskie tej sprawie.

Portugalia: Dymisja ministra kultury. Groził spoliczkowaniem dziennikarzom
Premier Portugalii, socjalista Antonio Costa przyjął w piątek dymisję złożoną przez
ministra kultury Joao Soaresa, który zagroził w internecie spoliczkowaniem dwóm
dziennikarzom - autorom krytycznego artykułu o jego działalności, gdy był burmistrzem
Lizbony.
Niesamowita Marguerite Film Xaviera Giannoli „Niesamowita Marguerite” opiera się na
historii tej samej postaci co "Boska" Krystyny Jandy. I warto go zobaczyć - pisze w
recenzji na Dyskucja.biz Izabela Matjasik.
Prezydent odwiedzi warszawską giełdę W najbliższy wtorek prezydent Andrzej
Duda weźmie udział w inauguracji obchodów 25-lecia podpisania aktu założycielskiego
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała oficjalna strona
internetowa Prezydenta RP.

więcej

KSIĄŻKI

Kryminał z wojną w tle
(RECENZJA) "Czarny mercedes"
Janusza Majewskiego to nie tylko
wciągająca lektura dla
miłośników kryminałów, ale też
dla tych wszystkich, którzy chcą
poczuć klimat Warszawy i Lwowa
w czasie…
więcej

Detektyw Vos powraca
(RECENZJA) „Niewłaściwa
dziewczynka” to druga książka z
planowanej trylogii
amsterdamskiej Davida
Hewsona. Tym razem para
detektywów ma do rozwiązania
zagadkę porwania ośmioletniej…
więcej

Krwawa historia ginekologii
(RECENZJA) Pierwsze rozdziały
"Ginekologów" Jürgena
Thorwalda wciągają jak mroczny
kryminał czytany z wypiekami na
twarzy. Wydawnictwo Marginesy
wydało właśnie najbardziej
kontrowersyjną…
więcej

KOLECKI-MAJEWICZ: W BUTELCE

Historia pełna niedomówień
Wydaje się, że na temat Prosecco
padły już wszystkie słowa, ale nie
da się ukryć, że wiele
półgębkiem, czasem tylko
ruchem warg. Zacznijmy zatem od
tego, od czego się zaczyna, by…
więcej
MAJCHERCZYK: NA STOLE

L’enfant terrible czyli Niesforny
Bachor na Mokotowie Jeżeli ktoś
szuka w Warszawie restauracji, w
której mógłby podjąć
biznesowych gości, winien
rozważyć L’enfant terrible na
Mokotowie. I to z wielu powodów.
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Leszek Czarnecki
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Krzysztof Rosiński
Jan Kulczyk
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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
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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

Obiad od Jamiego w 15 minut?
Drogi Jamie Oliver, oto powody,
dla których nie da się ugotować
twojego obiadu w 15 minut.
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