Aktualności

Złoto Srebro Czas przygotowania do 17. edycji
Aktualny stan zgłoszeń na 17. edycję targów Złoto Srebro Czas pozwala przypuszczać, że
również i w tym roku ich filarami będą bursztyn i biżuteria designerska, choć nie zabraknie również wyrobów ze złota i srebra. Ale do września jeszcze wiele może się zmienić…

T

ym bardziej, że organizatorzy
dokładają wszelkich starań, by
najbliższa edycja Złoto Srebro Czas
była jak najbardziej atrakcyjna i spełniała oczekiwania zarówno wystawców, jak
i odwiedzających. Mimo pojawienia się
w Warszawie konkurencyjnej imprezy
odbywającej się w tym samym czasie,
urzeczywistniają przyjęty wcześniej plan
rozwoju Targów. W koncepcji tej mieści
się m.in. zbliżenie ze światem mody,
realizowane m.in. poprzez wykorzystanie
swojego wieloletniego doświadczenia
przy organizowaniu – w tym roku po raz
pierwszy – Pawilonu Biżuterii Modowej
na Warsaw Fashion Street, największej
imprezie modowej w stolicy (2526.06.2016, Trakt Królewski). Nowa
lokalizacja – Centrum Targowo-Kongre

sowe MT Polska w Warszawie przy ul.
Marsa 56C – oprócz sprawdzonych
w ubiegłym roku parkingów i dogodnego dojazdu, oferuje liczne możliwości
wykorzystania 10 tys. mkw. powierzchni. Rok temu zainteresowani wystawcy
mogli – po latach oczekiwania – zwiększyć swoje stoiska, udało się także
wyodrębnić (oraz unowocześnić) ekspozycję Stowarzyszenia Twórców Form
Złotniczych w ramach Galerii Pro
jektantów. W tym roku zostanie stworzone Forum Wystaw Złotniczych –
wreszcie wszystkie wystawy będą prezentowane w ramach jednej platformy.
Będą to wystawy pokonkursowe
(Prezentacje; Mistrz Złota, Srebra, Czasu
i Przestrzeni 3D; Amber Free Classic
Design) oraz 5 wystaw sztuki złotniczej

poświęconych krzemieniowi pasiastemu,
dawnym narzędziom i technikom złotniczym oraz technikom obróbki bursztynu, jak również prezentujące dokonania
absolwentów Katedry Biżuterii ASP
w Łodzi i najlepsze prace w Między
narodowym Konkursie Sztuki Złotniczej
2016 Miasto. W ten sposób organizatorzy targów Złoto Srebro Czas kładą
jeszcze większy nacisk niż dotychczas
na realizację idei promowania współczesnej polskiej sztuki złotniczej – od
początku istnienia targów zorganizowano w sumie ponad 70 wystaw prezentujących dokonania polskiej sztuki
biżuterii i bursztynu. 
Więcej informacji:
www.zlotosrebroczas.com
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