ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η BFF ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΣΤΗN ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «ART FACTOR – THE POP LEGACY
IN POST-WAR ITALIAN ART»
Το Palace of Culture and Science της Βαρσοβίας θα φιλοξενήσει την έκθεση από́
τις 27 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα του Ιταλικού Ινστιτούτου Πολιτισμού.
Η έκθεση θα μεταφερθεί στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2022, συνεχίζοντας το
ταξίδι της στην Ευρώπη.
Βαρσοβία, 7 Σεπτεμβρίου 2022 – Ο Όμιλος BFF Banking Group με υπερηφάνεια ανακοινώνει
ότι η έκθεση «ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art» μεταφέρεται στην
Βαρσοβία, όπου θα φιλοξενηθεί στο Palace of Culture and Science από τις 27 Σεπτεμβρίου
έως τις 26 Οκτωβρίου 2022.
Το «ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art» αποτελεί πρωτοβουλία η οποία
ξεκίνησε από την BFF το 2020 με στόχο την ανάδειξη της ιταλικής σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση
έρχεται ως συνέχεια της έκδοσης του ομώνυμου αφιερωματικού́ τόμου το πρώτο μισό του
2021, υπό την επιμέλεια του εξειδικευμένου εκδοτικού οίκου τέχνης Skira Editore Milan
Genève Paris, που αποτυπώνει την πορεία της ιταλικής pop κουλτούρας μέσα από τα έργα
των Ιταλών καλλιτεχνών Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco
Pardi, Mario Schifano και Emilio Tadini, που έχουν επιλεγεί προσεκτικά από τη συλλογή της
BFF.
Η έκδοση ενσαρκώνει την πρώτη φάση μιας εκτεταμένης πρωτοβουλίας που περιλαμβάνει
και την προώθηση της συλλογής εκτός Ιταλίας, μέσω περιοδικών εκθέσεων σε ευρωπαϊκές
πόλεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2023. Η συλλογή αποτελείται από περίπου
250 έργα, που χρονολογούνται από τη μεταπολεμική περίοδο έως τις αρχές της δεκαετίας του
2000, τα οποία η BFF συλλέγει από τη δεκαετία του 80’ και τα οποία εκτίθενται σε μόνιμη βάση
στα κεντρικά́ γραφεία της εταιρείας στο Μιλάνο και τη Ρώμη.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της έκθεσης στη Μπρατισλάβα, η έκθεση
μεταφέρεται τώρα στη Βαρσοβία για την επόμενη φάση της περιοδείας της, με μια νέα
συλλογή έργων που έχουν επιλεγεί ειδικά για την Πολωνία, υπό την αιγίδα του Ιταλικού
Ινστιτούτου Πολιτισμού.
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Η κ. Maria Alicata, curator της έκθεσης δήλωσε: «Η πρωτοβουλία εστιάζει στην σύντηξη του
επιχειρηματικού́ πνεύματος και της προσήλωσης στην τέχνη και τον πολιτισμό́, σε μια εποχή όπου
οι επιχειρήσεις καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη πολιτιστικών
προγραμμάτων όσο και στην προώθηση της τέχνης ως κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έκθεση
ART FACTOR αποτυπώνει την επιθυμία μας να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες που
δημιουργούν αξία για την κοινωνία, όπως έπραξαν και οι καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται στην
έκθεση».
Ο κ. Rafał Krzemień, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Palace of Culture and
Science, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η επιλογή του Palace of Culture and Science για
αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Κύριος στόχος μας είναι το Palace να λειτουργεί ως ένας χώρος
ανοιχτός σε διαφορετικές εμπειρίες, παραδόσεις και ιστορίες, να αποτελεί μια πλατφόρμα για την
ανταλλαγή ιδεών και έμπνευσης, όπου το παρελθόν μπλέκεται με το παρόν, εκπλήσσοντας και
ευχαριστώντας τα πλήθη που το επισκέπτονται, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για τους
άλλους χώρους που θα ακολουθήσουν».
Ο κ. Kawalec Krzysztof, επικεφαλής του Ομίλου BFF Banking Group για την Πολωνία,
πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε το κοινό της Πολωνίας κοντά στην τέχνη και τον
πολιτισμό της Ιταλίας. Για εμάς, αυτή η έκθεση αποτελεί και έναν τρόπο αφήγησης της ιστορίας της
εταιρείας μας, που δεν εκφράζεται μόνο μέσω των αριθμών και της χρηματοοικονομικής
σταθερότητας αλλά και μέσω της ικανότητας μας να διαμορφώνουμε μια βιώσιμη εταιρική
κουλτούρα μεταξύ των εργαζομένων μας αλλά και στις χώρες όπου η BFF έχει παρουσία».
Ο κ. Massimiliano Belingheri, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BFF Banking Group,
σημείωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Πολωνία και συγκεκριμένα την Βαρσοβία
που μας φιλοξενεί σε αυτή την ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, όπου είναι σημαντικότερη από ποτέ η
εδραίωση του ρόλου της τέχνης στην κοινωνία, ως εργαλείο για την προστασία και την
καλλιέργεια της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαλόγου γύρω από αυτήν».
Μετά την Βαρσοβία, η έκθεση θα ταξιδέψει στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2022, όπου και θα
παραμείνει έως τις αρχές του 2023. Οι επόμενες πόλεις-σταθμοί της θα είναι η Λισαβόνα, η
Μαδρίτη και το Παρίσι.
Μετά την ολοκλήρωση ταξιδιού της στην Ευρώπη, η έκθεση αναμένεται να στεγαστεί στο
«Casa BFF», τη νέα έδρα του ομίλου στο Μιλάνο, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί ένα ειδικό
μουσείο, στο οποίο τα έργα θα εκτίθενται μόνιμα.
***
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 27 Σεπτεμβρίου έως 26 Οκτωβρίου 2022. Το κοινό
μπορεί να την επισκεφθεί από Δευτέρα έως Κυριακή, 10.00 - 20.00. Η είσοδος θα είναι
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ελεύθερη. Η είσοδος στην αίθουσα Kisielewski βρίσκεται δίπλα στην κύρια είσοδο του
παλατιού (από την οδό Marszalkowska).
Συνεργάτες υλικοτεχνικής επιμέλειας της έκθεσης για όλη την Ευρώπη είναι οι εταιρείες Open
Care - Servizi per l'arte και Fercam Fine Art. Η πρώτη έχει αναλάβει την παρακολούθηση,
διαχείριση και συντήρηση της έκθεσης ενώ η δεύτερη είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά και το
στήσιμο της έκθεσης με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας στον κλάδο των τεχνών και
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: art-factor.eu.
***
BFF Banking Group
Ο Όμιλος BFF Banking Group αποτελεί τον κορυφαίο ανεξάρτητο πάροχο στην Ευρώπη που εξειδικεύεται στη
διαχείριση και την εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων – factoring – χωρίς δικαίωμα ανάγωγης από τις
Δημόσιες Διοικήσεις στην Ευρώπη, στις υπηρεσίες κινητών αξιών καθώς και στις υπηρεσίες τραπεζικών και
εταιρικών πληρωμών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ιταλία, την Κροατία, την Τσεχία, την Γαλλία, την Ελλάδα,
την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Η BFF είναι εταιρεία εισηγμένη στο ιταλικό
Χρηματιστήριο. Το 2021 η εταιρεία κατέγραψε ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ύψους €125.3 εκατ., με δείκτη
κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) ύψους 15.1% στο τέλος Ιουνίου 2022. www.bff.com
Farmafactoring Foundation
Το Ίδρυμα Farmafactoring Foundation είναι ένας ιδιωτικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο σκοπό την
προώθηση και ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης και στον τομέα της
Υγείας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το Ίδρυμα έχει πραγματοποιήσει σειρά ερευνών και έχει
υποστηρίξει σημαντικές ανεξάρτητες πρωτοβουλίες νέων ερευνητών στους τομείς της Οικονομίας και της Υγείας
σε Ιταλία και Ευρώπη. Υποστηρίζει επίσης και έναν σημαντικό αριθμό πολιτιστικών και κοινωνικών
πρωτοβουλιών. www.fondazionefarmafactoring.it/en
Palace of Culture and Science
Το Palace of Culture and Science, ένα σύμβολο της Βαρσοβίας, αποτελεί το πιο εύκολα αναγνωρίσιμο κτήριο της
Πολωνίας. Άνοιξε επίσημα στις 21 Ιουλίου 1955 και σε αυτά τα εβδομήντα χρόνια της ιστορίας του έχει γίνει
μάρτυρας ενός περιβάλλοντος συνεχούς ροής, λειτουργώντας ως φόντο για πολλά σημαντικά πολιτιστικά
γεγονότα. Στεγάζει τέσσερα θέατρα, δύο μουσεία, έναν κινηματογράφο, ένα πανεπιστήμιο, το Palace of Youth
και άλλες εγκαταστάσεις, μαζί με τα κεντρικά και τα περιφερειακά γραφεία πολλών εταιρειών,
συμπεριλαμβανομένων αυτών του δημοτικού συμβουλίου. Οι αίθουσες του φιλοξενούν εμπορικές εκθέσεις,
συναυλίες και συνέδρια και οι εσωτερικοί του χώροι χρησιμοποιούνται ως σκηνικό σε πληθώρα ταινιών,
μουσικών βίντεο και διαφημίσεων. www.pkin.pl/en
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