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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

ATÉNY VÍTAJÚ PUTOVNÚ VÝSTAVU BFF „ART FAKTOR – 

POP ODKAZ V POVOJNOVOM TALIANSKOM UMENÍ“ 

Od 1. decembra 2022 do 3. februára 2023 sa bude konať tretia časť putovnej výstavy 

v Aténach s projektom špeciálne navrhnutým pre Taliansky kultúrny inštitút.  

Atény, 29. novembra 2022 – BFF Banking Group s hrdosťou predstavuje výstavu „ART 

FACTOR – Popové dedičstvo v povojnovom talianskom umení“, ktorá sa koná v Aténach v 

Talianskom kultúrnom inštitúte od 1. decembra 2022 do 3. februára 2023. 

Táto putovná výstava je druhou fázou väčšieho projektu, ktorý BFF spustila v roku 2020 

rovnomennou knihou, ktorú vydal editor Skira Milan Genève Paris. Všetky diela ilustrované v 

knihe pochádzajú zo zbierky približne 250 kusov, ktorú BFF dáva dokopy od 80. rokov a ktorá 

je neustále vystavená v talianskych kanceláriách BFF v Miláne a Ríme. 

Po úspechu na prvých dvoch etapách, na Slovensku a v Poľsku, je teraz nový výber diel 

vystavený v Grécku pod patronátom Talianskeho kultúrneho inštitútu v Aténach. Iniciatíva 

potom bude pokračovať vo svojej ceste do ďalších európskych krajín, kde má BFF zastúpenie. 

Maria Alicata, kurátorka výstavy, uviedla: „Projekt ART FACTOR oslavuje talianske umenie z 

druhej polovice 20. storočia a mapuje cestu Talianska k pop-artu prostredníctvom diel Valeria 

Adamiho, Franca Angeliho, Enrica Baja, Lucio Del Pezzo, Gianfranca. Pardi, Mario Schifano a 

Emilio Tadini, pochádzajúce od polovice 60. rokov 20. storočia a často využívané na účely 

sociálneho a kultúrneho aktivizmu. Rovnako ako v prípade týchto umelcov, aj samotná výstava 

predstavuje túžbu aktívne sa zapojiť do projektu, ktorý je prospešný pre spoločnosť a dokazuje, že 

je možné spojiť podnikateľského ducha s oddanosťou umeniu.“ 

Afrodite Oikonomidou, kurátorská koordinátorka v Aténach, uviedla: „Práca na tomto projekte 

bola veľmi vzrušujúca, skutočne obohacujúca skúsenosť. Významná súkromná spoločnosť 

posilňuje svoje spojenie s Gréckom prostredníctvom súčasného umenia. Za týmto účelom prináša 

kolekciu diel, ktoré pomohli napísať príbeh talianskeho umenia, a umiestňuje ich na vysoko 

reprezentatívne pozadie v podobe Talianskeho kultúrneho inštitútu. Je to vynikajúci spôsob, ako 

posunúť vpred dialóg s Gréckom na profesionálnej aj kultúrnej úrovni. 

Christos Theodossiou, riaditeľ BFF Banking Group v Grécku dodal: „Vyjadrujeme naše srdečné 

poďakovanie všetkým, ktorí pomohli priviesť túto výstavu do Atén a podporili tak dialóg medzi 
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kultúrami Talianska a Grécka, ktorý bol vždy poznačený silnou afinitou. Za posledných päť rokov 

BFF slúžila potrebám dodávateľov z verejného sektora v Grécku a podporovala svojich gréckych 

klientov prostredníctvom odborných znalostí, ktoré nadobudla v priebehu posledných tridsiatich 

rokov. Dnes vďaka umeniu Skupina dopĺňa tento obchodný vzťah o kultúrnu výmenu, čím ďalej 

posilňuje svoje spojenie s krajinou.“ 

Francesco Neri, riaditeľ Talianskeho kultúrneho inštitútu, uviedol: „Taliansky kultúrny inštitút 

v Aténach je potešený tým, že môže hostiť najnovšiu časť ART FACTOR. Od svojho založenia je 

jednou z hlavných úloh inštitútu prezentovať tvorbu súčasných talianskych umelcov gréckej 

verejnosti. Rozhodnutie BFF prezentovať svoju umeleckú zbierku v rôznych európskych mestách a 

teraz v Grécku je veľmi dôležité pre výmenu vedomostí a pre podporu stále hlbších bilaterálnych 

vzťahov, ktoré stelesňujú pozitívnu synergiu medzi verejnými a súkromnými agentúrami. 

 

*** 

Diela budú vystavené od 1. decembra 2022 do 3. februára 2023. Výstava je pre verejnosť 

otvorená od pondelka do piatku od 10:00 do 17:00. Vstup je voľný. 

Viac informácií: www.art-factor.eu 

*** 

Banková skupina BFF 

BFF Banking Group je najväčším nezávislým poskytovateľom špecializovaných finančných služieb v Taliansku a 

popredným hráčom v Európe v oblasti správy a bezregresného faktoringu obchodných pohľadávok voči 

dodávateľom zo strany organizácií verejného sektora; BFF tiež poskytuje služby v oblasti cenných papierov a 

bankové a firemné platobné služby. Skupina pôsobí v Taliansku, Chorvátsku, Českej republike, Francúzsku, 

Grécku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a v Španielsku. BFF je kótovaná na talianskej burze cenných papierov. 

V roku 2021 vykázala konsolidovaný upravený čistý zisk vo výške 125,3 milióna EUR s 13,8 % pomerom skupiny 

CET1 na konci septembra 2022. www.bff.com 

 

Taliansky kultúrny inštitút v Aténach 

Taliansky kultúrny inštitút v Aténach je kultúrnym zastúpením Talianskeho veľvyslanectva v Grécku. Jeho cieľom 

je podporovať a rozvíjať kultúrne vzťahy medzi Talianskom a Gréckom. Medzi úlohy inštitútu patrí podpora 

spolupráce na strane gréckych orgánov, inštitúcií a úradov s ich talianskymi partnermi; kurátorstvo a inscenácia 

kultúrnych podujatí v spolupráci s gréckymi a talianskymi orgánmi; ako aj organizovanie vzdelávacích aktivít a 

kurzov. https://iicatene.esteri.it/iic_atene/el/  
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Kontakty 

BFF Banking Group  
Alessia Barrera, Sofia Crosta 
newsroom@bff.com 
+39 02 49905 616  |  +39 02 49905 623  |  +39 340 3434 065 

V+O Communication 
Charalampos Bouchlis 
cbo@vando.gr 
+30 210 7249000 (222) |  +30 6936640953    
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