Bucureşti, 21-25 mai 2014

Art Safari
Art Safari este primul pavilion de artă din România şi îşi propune să devină cel mai mare eveniment cultural din ţară şi să se numere printre
manifestările de amploare ale artei din Europa Centrală şi de Est. Art Safari reuneşte galerii de artă, art dealeri şi instituţii culturale, curatori,
colecţionari şi iubitori de artă, atât din ţară, cât şi din afara ţării. În cadrul pavilionului vor fi expuse lucrări de pictură, sculptură, grafică,
instalaţie, video, design şi obiecte de colecţie.

De ce un pavilion de artă în România? Pentru că au existat în decursul istoriei culturale a României ruperi de ritm, condiţii vitrege de
funcţionare a sistemului artistic şi chiar întreruperea legăturilor cu scena internaţională de artă. Art Safari încearcă să consolideze legăturile dintre
arta de patrimoniu şi cea contemporană, relaţia dintre artist - galerie - colecţionar, dintre instituţiile de cultură şi piaţa de artă, dintre întregul
sistem cultural şi publicul larg.

Art Safari înseamnă performanţă, pasiune şi excelenţă. Înseamnă dorinţa de a construi împreună un sistem artistic de nivel european prin
implicarea tuturor actorilor care formează piaţa de artă.

Cine suntem?
În spatele Art Safari se află o echipă de specialişti cu o vastă cunoaştere a sectorului artistic şi a disciplinelor conexe. Fiecare membru îşi doreşte
să facă din Art Safari cel mai important eveniment cultural din România destinat artiştilor, galeriştilor şi colecţionarilor. Ceea ce ne-a unit a fost
entuziasmul faţă de artă, la cel mai înalt nivel de calitate şi modul profesionist de a o aduce în faţa publicului.
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Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic (AMPT) a fost înfiinţată în 1999 cu scopul de a promova imaginea culturală a
Bucureştiului, fiind o instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În decursul anilor
Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, ce are ca obiectiv punerea în valoare a monumentelor publice - atât lucrări de plastică
monumentală, cât şi monumente cu caracter comemorativ - din capitala României, Bucureşti. A colaborat cu diverse instituţii de cultură din
România precum: Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Artiştilor Plastici, Ministerul Turismului sau asociaţiile profesionale de turism.
AMPT a comisionat în decursul timpului proiecte ample intrând în legătură cu cei mai importanţi artişti contemporani din România. Câteva
exemple în acest sens sunt: amplasarea statuii Împăratului Traian de Vasile Gorduz în faţa Muzeului Naţional de Istorie a României, amplasarea
statuii Regelui Carol I de Florin Codre în Piaţa Revoluţiei, finalizarea Pieţei Francofoniei şi a monumentului Fondatorilor Uniunii Europene şi
altele.

ACOAR (Asociaţia Comercianţilor de Opere de Artă din România) este asociaţia comercianţilor de artă şi antichităţi din
România.
ACOAR este alcătuită din 40 de comercianţi reprezentativi pentru piaţa de artă din România, grupaţi în patru categorii:
 artă de patrimoniu
 artă contemporană
 licitaţii de artă
 presa pieţei de artă
ACOAR este membră CINOA (Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d’Art), o federaţie internaţională nonprofit a asociaţiilor comercianţilor de artă reprezentând 5.000 de comercianţi ce aparţin de 32 de asociaţii din 22 de ţări.
www.acoar.ro
www.cinoa.org

Asociaţia Galeriilor de Artă Contemporană din România (AGACOR) este o organizaţie profesională non-profit care doreşte să
contribuie activ la formarea unui sistem profesionist de galerii în România. Fondată în 2013, AGACOR reuneşte cele mai active galerii
de artă contemporană din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara.
Misiunea AGACOR este de a reprezenta şi a apăra interesele membrilor în fata instituţiilor legislative, a organizaţiilor şi asociaţiilor din
România, şi din afara ţării, printr-o participare activă la formarea unui sistem artistic dezvoltat pe principiile calităţii şi competitivităţii
conforme cu standardele internaţionale.
AGACOR urmăreşte instituirea unei strategii naţionale a creaţiei, comercializării, difuzării şi promovării artei contemporane româneşti,
prin medierea unei relaţii permanente şi constructive între actorii de pe piaţa de artă din România.
Valorile AGACOR sunt profesionalism, calitate şi standarde înalte în promovarea artei contemporane prin participarea activă la
redimensionarea raporturilor dintre actul de cultură şi publicul căruia îi este adresat.
AGACOR pune accentul înainte de toate pe promovarea artei contemporane prin susţinerea unor evenimente, în cadrul galeriilor
membre, care dau dovadă de standarde înalte de profesionalism şi competenţă pentru a sublinia importanţa artei contemporane româneşti
şi pentru a deveni un partener de discuţii cu actorii care constituie piaţa de artă atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.
www.agacor.ro

Deutsche Bank a fost fondată în 1870 într-un moment al schimbărilor radicale datorate industrializării puternice, care avea să atragă după sine o serie de
măsuri de dezvoltare şi profesionalizare a sectorului bancar. Astăzi, Deutsche Bank este o bancă globală, cuprinzând o varietate largă de produse şi servicii
în domeniul investiţional, corporate şi retail banking, ca şi în cadrul managementului de gestionare a activelor şi a averii. Deutsche Bank operează peste tot
în lume, activând în acest moment în peste 70 de state. Demonstrând pasiune, rigoare, încredere şi inovaţie, Deutsche Bank a pus pe primul loc interesele
clienţilor săi şi s-a implicat activ în dezvoltarea socio-economică.
Art builds. Art questions. Art transcends borders. Art works.
Cultivarea unui mediu care nutrește creativitate și inovație este un stimul vital pentru creștere și aduce valoare artei și business-ului deopotrivă. De aceea
Deutsche Bank a promovat lumea artei contemporane către publicul larg prin colecțiile sale, prin expoziții și prin proiectele realizate împreună cu diveși
parteneri, în întreaga lume, de mai bine de treizeci de ani. La recomandarea unui Global Art Advisory Council, Deutsche Bank stabilește, an de an, un
„Artist al anului”. Focusul îl reprezintă artiștii care au deja un număr substanțial de opere de artă și care au explorat noi direcții artistice. După Wangechi
Mutu (Kenya), Yto Barrada (Frața/Maroc), Roman Ondák (Slovacia) și Imran Qureshi (Pakistan), Victor Man (România) este Artistul anului 2014. Cea
mai importantă parte a programului este expoziția personală ce are loc la Deutsche Bank KunstHalle și care trece apoi ajunge în alte instituții
internaționale. Totodată, KunstHalle reprezintă și un forum pentru tinerele talente de pe scena internațională de artă din Berlin prezentați pentru prima
dată publicului larg.
Pentru mai multe informații, vizitați db.com/art, db-artmag.com și deutsche-bank-kunsthalle.com

Rolul Art Safari
Rolul Art Safari este de a crea relaţii dinamice între galeriile de artă, artiştii acestora, colecţionarii şi instituţiile publice, care joacă astăzi un rol
esenţial în lumea artei şi conduc la o conectare internaţională a mediului artistic românesc.

Foto: Frieze Art Fair, Londra 2013

Secţiuni Art Safari
Art Safari va expune o panoramă a artei româneşti de patrimoniu şi contemporană, alături de o selecţie de artişti reprezentaţi de galerii internaţionale.
Selecţia va cuprinde în jur de 100 de galerii şi instituţii culturale care vor prezenta lucrările a peste 500 de artişti.

Pavilionul va fi împărţit în 6 (şase) secţiuni distincte:
1) Artă de patrimoniu
2) Artă contemporană
3) Obiecte de colecţie
4) Design
5) Muzee şi instituţii culturale
6) Art Business & Media
Pe lângă cele 6 secțiuni, în cadrul pavilionului va exista o zonă de Focus expozițional și o zonă dedicată conferințelor și evenimentelor culturale – Arta în dialog.

1. Artă de patrimoniu
Secţiunea destinată artei de patrimoniu va prezenta de la lucrări aparţinând vechilor maeştri până la lucrări de artă modernă. În această secţiune vizitatorii vor
descoperi lucrări de pictură, sculptură, grafică şi artă decorativă reprezentative pentru galeriile de artă de patrimoniu.

2. Artă contemporană
Arta contemporană va fi reprezentată de galerii ce vor aduce în faţa publicului o selecţie de artişti români şi străini, ce vor expune cele mai inovatoare
direcţii artistice ale momentului. Publicul va putea admira lucrări de pictură şi sculptură, fotografie şi video, instalaţii şi performance-uri.

3. Obiecte de colecţie
În cadrul secţiunii obiectelor de colecţie se vor regăsi, sub un concept curatorial inedit, maşini de colecţie, vinuri rare, cărţi şi hărţi, arme, numismatică,
medalistică.

4. Design
Art Safari Design va oferi vizitatorilor o selecţie a unora dintre cei mai prestigioşi specialişti de design şi arte aplicate. Design-ul a devenit în ultimii ani
o componentă importantă a mediului artistic contemporan, câştigându-şi dreptul la o secţiune independentă în cadrul marilor târguri internaţionale de
artă.

5. Muzee şi instituţii culturale
În cadrul acestei secţiuni, muzeele şi instituţiile culturale îşi pot prezenta viitoarele expoziţii sau programe destinate promovării şi susţinerii artei.

6. Art Business & Media
Secţiunea Business şi Media va fi dedicată companiilor care dezvoltă produse şi servicii specializate pentru piaţa de artă, precum şi publicaţiilor de artă.

Focus expoziţional
Art Safari va reuni, pentru prima dată în România, o serie de expoziții unice, cu impact cultural și educațional. Printre acestea se vor număra o
selecție de opere de Brâncuși din colecții muzeale și private, o expoziţie dedicată Balcicului în artele româneşti cu ajutorul Muzeului de Artă din
Constanța, precum și o expoziție de grafică a maeștrilor impresioniști francezi (Pissarro, Manet, Degas, Monet, Sisley, Cezanne, Renoir, Corot)
organizată de Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, o selecție din colecția George Oprescu a Academiei Române – lucrări
aparţinând unor artişti precum Sisley, Monet, Picasso și o selecție de lucrări de Gustav Klimt aparținând Muzeului Național Peleș. Focusul
expozițional va fi completat de o expoziție inedită ce va cuprinde o selecție din colecția de artă contemporană deținută de Deutsche Bank, curatoriată
de un curator internaţional.
Totodată, Art Safari își propune să depășească granițele pavilionului extinzându-se în spațiul public prin intermediul unei serii de sculpturi și
instalații ce vor invada zone inedite, cu trafic intens din Bucureşti pentru a semnala evenimentul şi pentru a implica publicul larg.

Arta în dialog
Arta în dialog reprezintă o platformă de dezbateri și evenimente culturale organizate de Institutul Artmark de Management al Artei în cadrul pavilionului
Art Safari. Artişti, galerişti, istorici de artă, curatori, directori de muzee, editori şi colecţionari din ţară şi din străinătate vor dezbate o serie amplă de subiecte
legate de colecţionarea şi expunerea artei, înţelegerea artei din perspectivă istorică, geografică şi socială, precum şi actualele provocări ale artei
contemporane. Se vor organiza totodată lansări de carte şi proiecte culturale, evenimente de presă, întâlniri cu artiști, performance-uri.
Din programul conferințelor: Presa de artă, Piața de artă, Reglementarea pieței de artă, Arta contemporană est-europeană, Educația artistică în
sistemul universitar, Avangarda românească – Artă internațională, Rolul muzeului de artă contemporană, Colecționarul de artă.
Printre vorbitori se numără personalități de renume ale pieței de artă internaționale, precum Lukasz Galusek (Editor-Şef Herito, Polonia - revista de cultură
bilingvă, PL/EN), Rieder Gabor (Editor-Şef FlashArt, Ungaria), Vita Zaman (Director ViennaFair), Angela Baillou (Director Christie's Viena) Fons
Hof (Director Art Rotterdam), Ana Molnar (Ani Molnar Gallery, Budapesta), Barnabas Bencsik (Fost director Ludwig Museum, Curator
Műcsarnok Kunsthalle, Budapesta), Lars Ebert (Secretarul boardului ELIA, Liga Europeană a Universităților de Artă), Adrian Notz (Director
Cabaret Voltaire, Zurich), Doina Lemny (Directorul Centre Pompidou Atelier Brancuși, Paris).

Programe pentru public
Tururi ghidate
În cadrul târgului există un program de tururi ghidate care oferă posibilitatea înţelegerii şi cunoaşterii în detaliu a exponatelor prezentate.

Ateliere pentru copii
Pentru vizitatorii însoţiţi de copii, Art Safari a conceput un spaţiu special amenajat în cadrul căruia se vor organiza totodată şi ateliere de creaţie, de pictură,
design etc.

Adolescenţii la Art Safari
Eşti adolescent şi te interesează arta, ia-ţi smartphone-ul sau tableta şi vino să înveţi istoria artei citind QR Code ataşat celor mai importante lucrări de la
pavilionul Art Safari. Nu uita, descarcă aplicaţia Art Safari şi afli tot ce se întâmplă în cadrul pavilionului. Vizita la pavilionul Art Safari este incitantă şi
rapidă, cât ai zice click.

