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INFORMACJA PRASOWA 

OBJAZDOWA WYSTAWA BFF “ART FACTOR – THE POP 

LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART” ZAGOŚCI W 

ATENACH 

Od 1 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2023 r. w Atenach odbędzie się trzeci etap 

wystawy objazdowej, wraz z projektem przygotowanym specjalnie dla Włoskiego 

Instytutu Kultury. 

Ateny, 29 listopada 2022 r. – BFF Banking Group z dumą prezentuje wystawę "ART FACTOR - 

The Pop Legacy in Post-War Italian Art", wystawianą w Atenach, we Włoskim Instytucie 

Kultury, od 1 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2023 r. 

Wystawa jest drugą częścią projektu, który został zapoczątkowany przez BFF w 2020 r. 

albumem o tej samej nazwie, wydanym przez Skira editore Milan Genève Paris. Wszystkie prace 

zilustrowane w publikacji pochodzą z kolekcji liczącej około 250 dzieł, które BFF gromadzi od 

lat 80. i które są stale prezentowana we włoskich biurach Grupy w Mediolanie i Rzymie. 

Po sukcesie osiągniętym przez dwie pierwsze wystawy, na Słowacji i w Polsce, wybrane prace 

będą wystawiane w Grecji, pod patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Atenach. Inicjatywa 

będzie kontynuowana w kolejnych krajach w Europie, w których BFF jest obecny. 

Maria Alicata, kurator wystawy, powiedziała: “Projekt ART FACTOR celebruje włoską sztukę z 

drugiej połowy XX wieku, kreśląc drogę Włoch do Pop Artu poprzez prace takich twórców jak: 

Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano i 

Emilio Tadini, pochodzące z połowy lat 60. i często wykorzystywane w celach aktywizmu 

społecznego i kulturowego. Podobnie jak dzieła tych artystów, sama wystawa reprezentuje chęć 

aktywnego zaangażowania się w projekt, który przynosi korzyści społeczeństwu, udowadniając, 

że możliwe jest połączenie ducha przedsiębiorczości z oddaniem sztuce.” 

Afrodite Oikonomidou, koordynator kuratorski w Atenach, stwierdziła: "Praca nad tym 

projektem była bardzo ekscytująca, to naprawdę wzbogacające doświadczenie. Duża prywatna 

firma wzmacnia swoje związki z Grecją poprzez sztukę współczesną. W tym celu przywozi kolekcję 

dzieł, które przyczyniły się do powstania historii sztuki włoskiej i umieszcza je na bardzo 

reprezentatywnym tle, jakim jest Włoski Instytut Kultury. To doskonały sposób na kontynuowanie 

dialogu z Grecją, zarówno na poziomie zawodowym, jak i kulturalnym." 
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Christos Theodossiou, Prezes BFF Banking Group w Grecji, dodaje: “Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy przyczynili się do sprowadzenia tej wystawy do Aten, umacniając dialog między 

kulturami Włoch i Grecji, które zawsze cechowało silne podobieństwo. W ciągu ostatnich pięciu 

lat, BFF zaspokajała potrzeby dostawców sektora publicznego w Grecji i wspierała swoich greckich 

klientów dzięki doświadczeniu, które zdobyła w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Dziś, dzięki sztuce, 

Grupa uzupełnia tę relację biznesową o wymiar kulturalny, jeszcze bardziej wzmacniając swój 

związek z tym krajem.” 

Francesco Neri, Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury, powiedział: “Włoski Instytut Kultury w 

Atenach jest zachwycony, że może gościć najnowszą odsłonę ART FACTOR. Od momentu 

powstania, jednym z głównych zadań instytutu jest prezentowanie greckiej publiczności 

twórczości włoskich artystów współczesnych. Decyzja BFF o pokazaniu swojej kolekcji sztuki w 

różnych miastach Europy, a teraz także w Grecji, ma ogromne znaczenie dla obiegu wiedzy oraz 

dla rozwijania coraz głębszych relacji dwustronnych, uosabiając pozytywną synergię pomiędzy 

agencjami publicznymi i prywatnymi.” 

*** 

Prace będzie można oglądać od 1 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2023 r. Wystawa jest dostępna 

dla zwiedzających od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00. Wstęp na nią jest 

bezpłatny.  

Więcej informacji: www.art-factor.eu  

*** 

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 2020 

r. odnotował skonsolidowany skorygowany zysk netto w wysokości 197,4 mln euro, przy wskaźniku CET1 Grupy na  

poziomie 13,8 % na koniec września 2022 r. www.bff.com   

 

Włoski Instytut Kultury w Atenach 

Włoski Instytut Kultury w Atenach jest biurem kulturalnym Ambasady Włoch w Grecji. Jego celem jest promowanie 

i rozwijanie stosunków kulturalnych między Włochami a Grecją. Do zadań Instytutu należy promowanie wymiany 

pomiędzy greckimi organami, instytucjami i urzędami z ich włoskimi odpowiednikami; kuratela i organizowanie 

wydarzeń kulturalnych we współpracy z greckimi i włoskimi organami; oraz działania edukacyjne i kursy. 

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

 

 

 

http://www.bff.com/
https://iicatene.esteri.it/iic_atene/el/
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Kontakt 

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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