
 
 
Małgorzata Błońska Ciardi, która dwa razy uczestniczyła w Biennale Internazionale di Arte 
Contemporanea we Florencji, w 2005 r. jako artystka i w grudniu 2007 r. jako dziennikarka 
telewizji Tv1, dzieli się z czytelnikami Biuletynu swoimi wrażenia z tego wydarzenia 
artystycznego, na którym również polska sztuka znalazła swoje miejsce. 

SZTUKA WSPÓŁCZESNA WE FLORENCJI 
F lorencja, kołyska 
sztuki 
Renesansu i 
humanizmu, w 
grudniu 2007 stała się 
przez 10 dni 
światowym centrum 
sztuki nowoczesnej, 
goszcząc w 
historycznym 
budynku Fortezza Da 
Basso szóstą 
edycję Biennale di 
Arte Contemporanea. 
Oprócz możliwości 
zapoznania się z 
twórczością 840 
artystów, którzy 
eksponowali swoje 
prace, była to 
okazja aby móc 
uczestniczyć w 
konferencjach i 
panelach 
dyskusyjnych 
poświęconych 
dzisiejszej sztuce oraz 
światowemu 
rynkowi zajmującemu 
się inwestowaniem 
w dzieła sztuki. 
Bowiem 
wbrew powszechnym 
negatywnm 
nastrojom inwestorów 
związanych z 
ogolnoświatowym 
kryzysem 
gospodarczym, 
specjaliści 
zpewniają, że własnie 
teraz nastał 

  miłośników sztuki 
pochodzących z 
różnych krajów 
świata. 
W Biennale brały 
udział takie 
osobistości jak m. in.: 
artyści Gilbert 
& George, czy Tima 
Marlowa, 
dyrektor galerii 
londyńskiej White 
Cube Gallery of 
Londra. Aktorka 
Anne Archer 
przedstawiła 
program 
stowarzyszenia 
Artist for Human 
Rights 
przeznaczony dla 
Narodów 
Zjednoczonych, 
natomiast artysta i 
zarazem onkolog 
Antoine Gaber 
zaprezentował swój 
program Passion 
for life poświęcony 
sztuce 
wspierającej walkę 
z rakiem. Zaś 
Arts Electronica 
Center z Linz, jedno z 
najstarszych muzeów 
sztuki 
komputerowej, 
umożliwiło 
publiczności wejście w 
fantastyczny 
świat rzeczywistości 
wirtualnej. 

  

 
Bożena Król Łęgowska: 

Ciało i dźwięk 

Florencji w 2007 była apelem o 
pokój, harmonię i humanizm. Na 
Biennale Polska reprezentowana 

była przez rzeźbiarkę Bożenę Król 
Łęgowską, na stałe mieszkającą we 

Włoszech (patrz Biuletyn Polonia Włoska nr 
45/2007). 

Na forum florenckim artystka 
przedstawiła 3 prace rzeźbiarskie 

wykonane w marmurze. 
Cechą prac rzeźbiarskich tej artystki 

jest lirika przenikania się symbolicznych 
form esencjalnych, które 

często nawiązują do kobiecości. 
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moment do 
inwestowania w prace 
utalentowanych 
artystów. 
Podczas 
Międzynarodowego 
Biennale Sztuki 
Nowoczesnej 
florencka forteca 
Medyceuszów stała 
się więc miejscem 
konfrontacji 
artystów, krytyków, 
inwestorów i 

VI edycja 
Międzynarodowego 
Biennale Sztuki 
Nowoczesnej we 

          
Na podst. Małgorzaty Błońskiej Ciardi 

 

 
 


