Warszawa, 13.09.2011
Informacja prasowa

Startuje nabór prac do 2. edycji ART INN
W dniach 22-23.10.2011 w znanym z zacięcia artystycznego i promocji sztuki niezależnej
1500m2 do wynajęcia odbędzie się ART INN - czyli Festiwal i Targi Sztuki Niezależnej. Jest
to już druga edycja, pierwsza z powodzeniem odbyła się w marcu w Ósmym Dniu Tygodnia,
gdzie zgromadzono prace ponad 40 artystów. Jesienne ART INN planowane jest ze znacznie
większym rozmachem. Rozpoczął się nabór artystów.
ART INN to alternatywa dla komercyjnych galerii i targów: połączenie wydarzenia kulturalnego
z promocją artystów a także z klubową formą spędzania czasu. Jest to także odpowiedź na
wydarzenia targowe, które koncentrują artystów rękodzieła i masę ciekawych, choć z naszej
perspektywy nie do końca “artystycznych” wyrobów użytkowych. Ta nowa formuła przeglądowej
wystawy umożliwia zestawienie ze sobą prac twórców stosujących różnorodne techniki w ramach
sztuki offowej (od malarstwa, przez grafikę po video art czy instalacje). Pozwala to na pokazanie
swoich prac ciekawym artystom, którzy nie do końca odnajdują się w tradycyjnych galeriach. Tylko
interesująca i niebanalna sztuka poradzi sobie i sprosta wyzwaniu wpisania się w postindustiralną
przestrzeń na Solcu. Nie znajdziecie u nas sztuki użytkowej, nie będzie hand-made'u, niczego co
ma funkcję inną niż estetyczna!
Przez dwa dni w godzinach 12:00-20:00 1500m2 na Solcu będzie tętniło sztuką w każdym niemal
jej aspekcie. Oprócz podziwiania dzieł, na gości będzie czekał dobrze zaopatrzony bar i wygodna
część kawiarniana klubu, w tych dniach na barze będzie można również zakupić pyszne smakołyki
od Panny Tarty. A wszystko to przy najciekawszej elektronice w mocną domieszką basu, którą
zapewni nam kolektyw Mustnotsleep. Dwudniowe wydarzenie oprócz części targowej będzie
oferowało masę imprez towarzyszących, zostaną uruchomione specjalne dodatkowe Strefy:
Performance, Videoart, Experimental Music, Spoken-Word.
Przygotowania do ART INN 2 rozpoczęte! Zapraszamy do wysyłania podglądów prac wraz
z artystycznym bio na naszego maila: artinn.targowisko@gmail.co m. Prosimy o maile
zawierające 5-10 załączników - miniaturek prac w lekkich jpgach opatrzonych opisem techniki i
informacją o wymiarach oraz krótki tekst o sobie. Przede wszystkim oczekujemy odpowiedzi na
pytanie: “Dlaczego ja na ART INN?” oraz artystycznego CV, choć tak naprawdę nie musisz mieć
ukończonych szkół a na koncie miliona wystaw, interesuje nas to co tworzysz i jakie masz do tego
podejście

Przydatne linki:
http://www.facebook.com/pages/ART-INN/206278119399106
www.artinn.art.pl
Videorelacja z poprzedniej edycji:
http://oognet.pl/content/details/690
http://www.tvnwarszawa.pl/
rytm-miasta,news,zlap-niez
odnia,145340.html
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Więcej informacji:
Anna Maria Żurek
ART INN koordynator
mail: artinn.targowisko@gmail.com
tel.: 667 333 232

