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„W ubiegłym roku zainicjowaliśmy tradycję, aby każdego roku w roli gościa zaprosić jakiś kraj. W tym roku to jest
Polska. Właśnie z Polski zaprosiliśmy 10 najlepszych galerii oraz dwie instytucje kulturowe” – powiedziała dla Radia
„Znad Wilii” rzeczniczka prasowa targów Karolina Tomkevičiutė.

Zdaniem organizatorów polska sztuka współczesna jest bardzo ciekawa, ale niestety jest mało znana w naszym
kraju. „Jednym z celów ArtVilnius jest aktywowanie regionalnego rynku sztuki, współpraca kulturowa, w ramach
której dążymy przede wszystkim do zapoznania z najsilniejszymi galeriami i artystami krajów sąsiednich, w
przyszłości rozszerzając geografię dalej na Zachód. Rynek sztuki w Polsce jest jednym z najszybciej rosnących w
Europie Środkowo-Wschodniej, przyciąga uwagę wielu międzynarodowych kolekcjonerów. Delegacja ArtVilnius nie
raz gościła w Polsce i osobiście zaprosiła do udziału w targach najlepsze instytucje sztuki, muzea i galeria” –
podkreśliła dyrektorka targów Diana Stomienė.

Dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński bardzo się cieszy, że to właśnie Polsce przypadła taka rola w tym
roku. „Sądzę, że to ogromne wyróżnienie zarówno dla polskiej kultury, jak i dla tych wszystkich instytucji, które będą
brały udział w targach w Wilnie. 12 galerii przywozi do Wilna to co ma najlepszego. Przywozi obrazy, rzeźby i
instalacje oraz projekty audiowizualne” – powiedział Łapczyński.

W trakcie targów będzie można podziwiać nie tylko dzieła współczesnych polskich autorów, ale również wziąć udział
w ciekawych dyskusjach. „Podczas targów będzie można wziąć udział w dwóch prezentacjach-dyskusjach.
Pierwsza prezentacja „O wampirach z Krakowa” odbędzie się w piątek o godz. 17. A druga dyskusja z udziałem
polskich właścicieli galerii i artystów odbędzie się w sobotę o godz. 15 i to będzie dyskusja na temat roli rynku sztuki
w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział Marcin Łapczyński.

W roku bieżącym impreza ma szczególnie bogaty program. Goście Targów zapoznają się z działalnością 60 galerii
z 12 krajów i będą mogli wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących.

Polska zaprezentuje 12 najciekawszych galerii i instytucji muzealnych: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w
Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, galerie „Apteka Sztuki”, „Art Agenda Nova”, „Czułość”,
„F.A.I.T.”, „Galeria Zderzak”, „Galeria m2 [m kwadrat]”, „Le Guern Gallery”, „Lokal_30”, „Stalowa Art Gallery”,
„Assembly Gallery”.

Wstęp biletowany. Bilety do nabycia na „bilietai.lt” lub w kasach Litexpo.

Organizator: Litewskie Stowarzyszenie Galerii Artystycznych; partnerzy: Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie,
Instytut Polski w Wilnie.
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