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TLAČOVÁ SPRÁVA 

PUTOVNÁ VÝSTAVA BFF „ART FACTOR – POPOVÉ 

DEDIČSTVO V POVOJNOVOM TALIANSKOM 

UMENÍ“ SMERUJE DO VARŠAVY 

Palác kultúry a vedy bude hostiť výstavu od 27. Septembra pod patronátom 

talianskeho kultúrneho inštitútu. 

Výstava sa následne presunie do Atén v novembri 2022, pokračujúc jej cestou po 

Európe. 

Varšava, 7. septembra 2022 – BFF Banking Group s potešením oznamuje, že putovná výstava 

„ART FACTOR – Popový odkaz v povojnovom talianskom umení“ mieri do Varšavy, kde sa 

bude konať v Paláci kultúry a vedy od 27. septembra do 26. októbra 2022. 

„ART FACTOR – Popový odkaz v povojnovom talianskom umení” je projekt, ktorý spustila BFF 

v roku 2020 s cieľom predstaviť súčasné talianske umenie. V prvej polovici roku 2021 vyšla 

rovnomenná kniha vydavateľstva Skira Milano Genève Paris, ktorá rozpráva o talianskej ceste k 

pop-artu prostredníctvom diel talianskych umelcov Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, 

Lucio Del Pezzo. , Gianfranco Pardi, Mario Schifano a Emilio Tadini, starostlivo vybrané z 

kolekcie BFF. 

Publikácia predstavuje prvý krok v rozsiahlejšom projekte propagácie zbierky mimo Talianska 

prostredníctvom výstavy putujúcej po Európe, ktorá sa má skončiť v roku 2023. 

Všetky diela pochádzajú zo zbierky približne 250 kusov z povojnového obdobia do začiatku 21. 

storočia, ktorú BFF dáva dokopy od 80. rokov a ktorá je neustále vystavená v talianskych 

kanceláriách BFF v Miláne a Ríme. 

Po vystavení v Bratislave sa výstava posúva do druhej časti s novým výberom špeciálne 

zostaveným pre Poľsko, pod patronátom Talianskeho kultúrneho inštitútu.  

Ako uvádza kurátorka projektu Maria Alicata: „Táto iniciatíva je pozitívnym príkladom toho, ako je 

možné spojiť podnikateľského ducha so záväzkom k umeniu v čase, keď firmy prevzali veľmi dôležitú 

úlohu pri rozvoji kultúrnych projektov a podpora umenia ako spoločného kultúrneho dedičstva. ART 

FACTOR zahŕňa túžbu byť proaktívnymi účastníkmi tých iniciatív, ktoré vytvárajú hodnotu pre 

spoločnosť, ako v prípade umelcov zastúpených na výstave. 
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Rafał Krzemień, predseda predstavenstva Paláca kultúry a vedy, uviedol: „Sme poctení, že Palác 

kultúry a vedy bol vybraný ako kulisa pre tieto mimoriadne výstavy. Hlavným účelom paláca je 

slúžiť ako miesto, ktoré je otvorené rôznym zážitkom, tradíciám a histórii. Jeho cieľom je poskytnúť 

platformu na výmenu nápadov a inšpirácie – takú, v ktorej sa minulosť prepletá so súčasnosťou, 

prekvapí a poteší množstvo ľudí, ktorí ju navštívia, a zároveň vytvorí cestu pre ďalšie miesta, ktoré 

môžu nasledovať.“ 

Kawalec Krzysztof, riaditeľ BFF Banking Group pre Poľsko, dodal: "Sme hrdí na to, že môžeme 

poľskému publiku priniesť talianske umenie a kultúru. Pre nás je táto výstava čiastočne spôsobom 

rozprávania príbehu našej skupiny, ktorý nie je vyjadrený len prostredníctvom počtu a finančnej 

stability a solídnosti, ale aj prostredníctvom schopnosti podporovať udržateľnú kultúru medzi 

našimi zamestnancami a v krajinách, kde má BFF zastúpenie. 

Massimiliano Belingheri, generálny riaditeľ BFF Banking Group, povedal: „Veľmi by sme sa chceli 

poďakovať Poľsku, a najmä Varšave, za to, že nás privítali v tomto mimoriadne nezvyčajnom čase, 

keď je také dôležité upevniť úlohu umenia v spoločnosti. nástroj na ochranu a pestovanie 

kultúrnej rozmanitosti a dialógu okolo nej. Umenie je skutočnou reprezentáciou histórie a 

zároveň priestorom pre kultúrnu interakciu zameranú na podporu mobility myšlienok, skúseností 

a samotných jednotlivcov, čo všetko je kľúčové pre rast spoločnosti. 

Po Varšave sa umelecké diela presunú do tretej časti turné, ktoré sa bude konať v Aténach od 

novembra 2022 do začiatku roku 2023. Ďalšie mestá, ktoré budú následne hostiť výstavu, sú 

Lisabon, Madrid a Paríž. 

Európske turné potom nájde nový domov v „Casa BFF“, novom ústredí skupiny v Miláne, kde má 

byť zriadené špecializované múzeum so stálou expozíciou diel. 

*** 

Výstava bude prebiehať od 27. septembra do 26. októbra 2022 od pondelka do nedele od 10:00 

do 20:00. 

Prístup je bezplatný. Vchod do sály Kisielewski sa nachádza vedľa hlavného vchodu do paláca (z 

ulice Marszalkowska). 

Logistickými partnermi projektu v Európe sú Open Care - Servizi per l'arte a Fercam Fine Art. Prvý 

sa bude zaoberať monitorovaním a riadením konzervácie zbierky, zatiaľ čo druhý bude 

zodpovedný za prepravu a usporiadanie výstavy v súlade s najvyššími štandardmi bezpečnosti a 

odbornosti v oblasti umenia a kultúrneho dedičstva.  

Viac informácií: art-factor.eu 
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*** 

Banková skupina BFF 

BFF Banking Group je najväčším nezávislým špecializovaným financovaním v Taliansku a popredným hráčom v 

Európe, ktorý sa špecializuje na správu a bezregresný faktoring obchodných pohľadávok splatných voči verejnej 

správe, služby cenných papierov, bankovníctva a podnikových platieb. 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 pomerom 15.1% skupiny CET1 na konci júna 2022. www.bff.com  

Farmafactoring Foundation 

Farmafactoring Foundation je súkromná nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať 

výskum v oblasti štátnej služby a zdravotníctva. Počas svojej histórie nadácia uskutočnila množstvo štúdií a tiež 

sponzorovala dôležité nezávislé projekty vedené mladými výskumníkmi v oblasti ekonómie a systémov zdravotnej 

starostlivosti v Taliansku a v celej Európe. Podporuje a prispieva aj k mnohým kultúrnym a spoločenským iniciatívam. 

www.fondazionefarmafactoring.it/en  

Palác kultúry a vedy 

Palác kultúry a vedy, ikona Varšavy, je okamžite rozpoznateľnou budovou v Poľsku. Oficiálne bol otvorený 21. júla 

1955 a počas týchto sedemdesiatich rokov histórie priniesol svedectvo o okolitom prostredí, ktoré sa neustále menilo 

a slúžilo ako kulisa nespočetných dôležitých kultúrnych podujatí. V paláci sa nachádzajú štyri divadlá, dve múzeá, 

kino, univerzita, Palác mládeže a ďalšie zariadenia, spolu s centrálami a regionálnymi kanceláriami mnohých 

spoločností, vrátane mestského zastupiteľstva. Vo verejných priestoroch paláca sa konajú veľtrhy, výstavy, koncerty 

a konferencie a jeho interiéry môžete obdivovať v množstve filmov, hudobných videí a reklám. www.pkin.pl/en  

Kontakty 

 

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

Joanna Dąbek 

+48 601 319 745 

joanna.dabek@grayling.com 

 

Poľsko, stredná a východná Európa 

Ewelina Kolad 

+48 42 272 82 90   
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