ZŁOTO SREBRO CZAS 2016 – więcej niż targi
Po raz 17. spotkają się na targach ZŁOTO SREBRO CZAS przedstawiciele branży jubilerskiej i
bursztynniczej: 165 wystawców będzie prezentowało swoje nowości od czwartku 29 września do
soboty 1 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.
W centrum MT Polska, które oferuje znacznie więcej przestrzeni na potrzeby organizatorów,
wystawców i odwiedzających, ZŁOTO SREBRO CZAS odbędzie się w tym roku już po raz drugi.
Wystawcy zaprezentują swoją najnowszą ofertę na sezon jesienno-zimowy. Wśród nich rekordowa
liczba firm polskich i litewskich oferujących wyroby z bursztynem – 52! Tak bursztynowo na Targach
w Warszawie nie było nigdy wcześniej! Drugim, jeszcze liczniej reprezentowanym sektorem
wystawców, są projektanci biżuterii i artyści plastycy – już za kilka dni organizatorzy będą mieli
przyjemność gościć 60 twórców współczesnej polskiej biżuterii. Podobnie jak rok temu, część z nich –
członkowie Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych – będzie prezentowała swoje pomysły na
nowocześnie zaaranżowanych stoiskach utrzymanych w kolorze bieli i czerni.
Choć to te dwa sektory stały się filarami Targów po ubiegłorocznym rozłamie w branży, na ZŁOTO
SREBRO CZAS w charakterze wystawców gościć będą również firmy oferujące biżuterię srebrną i
złotą, modową, jak również narzędzia jubilerskie i maszyny oraz systemy wystawiennicze.
Nowością targów ZŁOTO SREBRO CZAS 2016 będzie Forum Wystaw Złotniczych – miejsce prezentacji
aż 16 wystaw współczesnej polskiej sztuki złotniczej. Goście targów zobaczą m.in. pokonkursowe
wystawy Prezentacje, Mistrz Złota, Srebra, Czasu i Przestrzeni 3D oraz 25. Międzynarodowego
Konkursu Sztuki Złotniczej MIASTO / CITY oraz indywidualne: Woytka Rygało (In the Shadow), Jacka
M. Hohensee (Zjawy) oraz Michaliny Owczarek (Skorupy). W ten sposób organizator realizuje swój –
niezmiennie ważny od 16 lat – cel, jakim jest promowanie współczesnej sztuki złotniczej i jej
twórców.
ZŁOTO SREBRO CZAS to znacznie więcej niż tylko targi rozumiane jako miejsce biznesowych spotkań
producentów i dystrybutorów z kupcami oraz najnowszych trendów w biżuterii, bursztynie i designie
– to także miejsce, gdzie promowana jest współczesna polska sztuka złotnicza w jej licznych
odsłonach.
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