INFORMACJA PRASOWA

WYSTAWA OBJAZDOWA BFF “ART FACTOR – THE POP
LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART” ZAGOŚCI W
WARSZAWIE
Od 27 wrześnie wystawa odbywać się będzie w Pałacu Kultury i Nauki, pod
patronatem Włoskiego Instytutu Kultury
Następnie w listopadzie ekspozycja przeniesie się do Aten, kontynuując swoją podróż
po Europie
Warszawa, 7 września 2022 r. – BFF Banking Group z dumą ogłasza, że wystawa objazdowa “ART
FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art” będzie gościć w Warszawie, w Pałacu
Kultury i Nauki od 27 września do 26 października 2022 r.
"ART FACTOR - The Pop Legacy in Post-War Italian Art" to projekt mający na celu promocję
włoskiej sztuki współczesnej zainicjowany przez BFF w 2020 r. W pierwszej połowie 2021 r.
premierę miał album o tej samej nazwie, wydany przez Skira editore Milano Genève Paris.
Publikacja, za pomocą dzieł z kolekcji BFF, opowiada o podróży w kierunku Pop Artu poprzez
prace takich włoskich artystów jak: Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo,
Gianfranco Pardi, Mario Schifano i Emilio Tadini.
Tom ten był również wstępem do szerszego projektu zakładającego promocję dzieł sztuki za
granicą, w ramach wystawy objazdowej po Europie, która trwać ma do końca 2023 r.
Wszystkie przedstawiane prace, pochodzą z kolekcji około 250 dzieł z okresu powojennego do
początku XXI w. BFF gromadzi je od lat 80. i na stałe eksponuje w swoich włoskich biurach w
Mediolanie i Rzymie.
Po pobycie w Bratysławie, wystawa z wyselekcjonowanymi specjalnie dla Polski dziełami
dostępna będzie po raz drugi w Europie, pod patronatem Włoskiego Instytutu Kultury.
Maria Alicata, kuratorka wystawy powiedziała: “ W czasach, gdy firmy odgrywają istotną rolę dla
rozwoju inicjatyw kulturalnych, jako wspólnego dziedzictwa, projekt ten może być dobrym
przykładem tego, jak połączyć ducha przedsiębiorczości z zaangażowaniem w sztukę. ART FACTOR
zawiera w sobie bowiem pragnienie bycia aktywnym uczestnikiem tych działań, które generują
wartość dodaną dla społeczeństwa. Dokładnie tak, jak w przypadku artystów reprezentowanych na
wystawie".
1

Rafał Krzemień, Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki, podsumował: "Jesteśmy zaszczyceni, że
Pałac Kultury i Nauki został wybrany jako tło dla tej niezwykłej wystawy. Głównym celem Pałacu
jest pełnienie funkcji miejsca otwartego na różnorodne doświadczenia, tradycje i historie. Ma on
stanowić platformę wymiany myśli i inspiracji - taką, w której przeszłość splata się z teraźniejszością,
zaskakując i zachwycając tłumy, które go odwiedzają, a jednocześnie przecierając szlak dla innych
obiektów, które mogą pójść w jego ślady.”
Kawalec Krzysztof, Prezes BFF Banking w Polsce, dodaje: „Cieszymy się, że możemy przybliżyć
Polakom włoską kulturę i sztukę. Ta wystawa daje nam możliwość do opowiedzenia historii Grupy
BFF oraz pokazania jej wartości nie tylko z perspektywy konkretnych liczb, ale także chęci do
dzielenia się zasobami kulturowymi z pracownikami i mieszkańcami krajów, w których działamy.”
Massimiliano Belingheri, CEO BFF Banking Group, powiedział: "Chcielibyśmy bardzo
podziękować Polsce, zwłaszcza Warszawie, za goszczenie nas w tym szczególnym momencie, w
którym tak istotne jest umocnienie roli sztuki w społeczeństwie, jako narzędzia ochrony i promocji
różnorodności kulturowej oraz dialogu wokół niej. Sztuka jest autentycznym odzwierciedleniem
historii, a jednocześnie przestrzenią interakcji kulturowej, ukierunkowanej na promowanie
mobilności idei, doświadczeń i samych jednostek. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i
współistnienia społeczności".
Po Warszawie dzieła sztuki przeniosą się do Aten, dokładnie w listopadzie 2022 r. i będą tam do
początku następnego roku, jako trzeci etap trasy. Inne miasta, które będą gościć wystawę to
Lizbona, Madryt i Paryż.
Europejska trasa będzie miała swój finał w "Casa BFF", nowej siedzibie Grupy w Mediolanie, gdzie
ma powstać dedykowane muzeum, w którym dzieła będą eksponowane na stałe.
***
Wystawę będzie można oglądać od 27 września do 26 października 2022 roku, od poniedziałku
do niedzieli, w godzinach 10.00-20.00.
Wstęp wolny. Wejście do Sali Kisielewskiego znajduje się obok głównego wejścia do Pałacu (od
ulicy Marszałkowskiej).
Partnerami logistycznymi projektu w Europie są Open Care - Servizi per l'arte oraz Fercam Fine Art.
Pierwsza z firm zajmuje się monitorowaniem i zarządzaniem konserwacją kolekcji, natomiast
druga odpowiada za transport i aranżację wystawy zgodnie z najwyższymi standardami
bezpieczeństwa i ekspertyzą w dziedzinie sztuki i dziedzictwa kulturowego.
Więcej informacji: art-factor.eu
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***
BFF Banking Group
BFF Banking Group jest wiodącym, niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu
należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami
bankowymi i korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii,
Słowacji i Hiszpanii. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w
sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2021 r.
odnotował skonsolidowany skorygowany zysk netto w wysokości 125,3 mln euro, przy wskaźniku CET Grupy na
poziomie 15,5% na koniec czerwca 2022 r. www.bff.com
Fundacja Farmafactoring
Fundacja Farmafactoring jest prywatną organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i rozwijanie
działalności badawczej w dziedzinie administracji publicznej i sektora opieki zdrowotnej. W całej swojej historii
Fundacja przeprowadziła liczne badania, a także sponsorowała ważne niezależne projekty realizowane przez
młodych naukowców w dziedzinie ekonomii i systemów opieki zdrowotnej we Włoszech i w całej Europie. Fundacja
wspiera i przyczynia się również do licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych.
www.fondazionefarmafactoring.it/en
Pałac Kultury i Nauki
Pałac Kultury i Nauki, ikona Warszawy, jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem w Polsce. Został uroczyście
otwarty 21 lipca 1955 roku i przez prawie siedemdziesiąt lat był świadkiem nieustannie zmieniającego się otoczenia,
stanowiąc tło dla wielu ważnych wydarzeń kulturalnych. W Pałacu mieszczą się cztery teatry, dwa muzea, kino,
wyższe uczelnie, Pałac Młodzieży i inne obiekty, a także siedziby i biura regionalne wielu firm. W salach
reprezentacyjnych Pałacu odbywają się targi, wystawy, koncerty i konferencje, a jego wnętrza można podziwiać w
wielu filmach, teledyskach i reklamach. www.pkin.pl
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