Informacja prasowa
BASF partnerem pokazu Gosi Baczyńskiej
 Zaczarowana aleja drzew z ecovio

L

W poniedziałek 23 czerwca 2014 roku o godzinie 21:00 w Warszawie odbył
się pokaz kolekcji Jesień-Zima 2014/2015 Gosi Baczyńskiej. Firma BASF
była partnerem tego wydarzenia.
Paryski pokaz odbył się w muzealnej sali słynnej paryskiej akademii sztuk
pięknych École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Warszawska odsłona kolekcji, której premiera miała miejsce w Paryżu,
odbyła się na ul. Floriańskiej w niezwykle zaaranżowanej alei drzew przed
pracownią artystki. Drzewa owinięte zostały innowacyjną, biodegradowalną
folią ecovio firmy BASF, podświetlone tak, aby uzyskać efekt zaczarowanej
drogi.
Kolekcja Jesień-Zima 2014/15 to opowieść o ludziach gnanych przez
historię. O ich wędrówce z Kresów na Zachód.
Gosia Baczyńska: „To jest tak naprawdę historia o mojej rodzinie, która
pochodzi z Kresów i musiała uciekać na ziemie odzyskane. Widzę w tym
obrazie - mimo pożogi wojennej - jakąś niezwykłą malowniczość. Ci ludzie
szli błotnistymi drogami, ludzie z różnych warstw społecznych : arystokraci,
dawni wojskowi, chłopi, inteligenci. Stąd złoty żakard, ciemnoszara wełna,
moherowa gipiura, pasiasta lama na przezroczystej organzie, szerokie
spódnice, pagony, oficerskie kołnierze i ludowe wycinanki. Ta moja
opowieść to spotkanie Wschodu z Zachodem”.
„Współpraca z Gosią Baczyńską to dla nas wyróźnienie i zaszczyt. Artystka
zwróciła na nas uwagę oglądając najnowszą kampanię wizerunkową BASF
w której akcentujemy społeczne zaangażowanie firmy i produkty, które
umożliwiają
zrównoważony
rozwój.”
–
Wojciech
Krzywicki,
Communications & Government Relations Manager, BASF Polska.
Niesamowita atmosfera, której doświadczyli goście pokazu to w dużej
mierze zasługa wspaniałej muzyki Wojciecha Kilara (m.in. Wielki Marsz
Kawalerii, Exodus) i Fryderyka Chopina (m.in. Preludium E moll opus 28)
zmiksowanej przez kompozytora i muzyka Andrzeja Smolika.
Pokazy Gosi Baczyńskiej przyciągają przedstawicieli świata sztuki,
biznesu, kultury oraz show biznesu. Wśród gości pojawili się między innymi
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: Waldemar Dąbrowski (dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, były
minister kultury), Monika Olejnik, Smolik, Joanna Klimas, Tomasz
Ossoliński, Kasia Zielińska, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Tomasz Jacyków,
Łukasz Jemioł, Katarzyna Janowska, Kasia Sokołowska, Bogna
Sworowska, Dorota Williams, Olivier Janiak z Karolina Malinowską,
Mariusz Treliński (dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej,
reżyser) z Edytą Herbuś, Grażyna Olbrych, Michał Piróg, Anna Męczyńska,
Robert Kupisz, Krzysztof Materna, Ewa Braun, Katarzyna Warnke, Mikołaj
Komar, Dorota Masłowska, Michał Witkowski, Paweł Zalewski, Katarzyna
Kolenda-Zaleska, Beata Sadowska, Ewa Wojciechowska, Boris Kudlička z
żoną, Joanna Orleańska oraz Rafał Maślak.
Patronami medialnymi pokazu byli : Vu Mag, Plejada, Viva!, Viva! Moda,
Party oraz Show.

O firmie BASF w Polsce
BASF to firma zaangażowana społecznie, wspierająca wydarzenia
kulturalne i edukacyjne. W 2014 roku odbył się pokaz malarstwa
Martina Nielaby, który do swoich obrazów używa lakierów firmy
BASF. Firma jest również wyłącznym partnerem laboratorium
chemicznego w Centrum Nauki Kopernik, które jest rocznie
odwiedzane przez ok. 10 000 osób. Obok wspierania działań
kulturalnych, edukacja dzieci i młodzieży jest ważnym elementem
budowania wizerunku przez firmę w Polsce.
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uszlachetniające, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, chemię
budowlaną (w tym domieszki do betonu) oraz lakiery samochodowe.
Centrala firmy BASF mieści się w Al. Jerozolimskich w Warszawie.
Więcej informacji na www.basf.pl i chemiatomy.pl. Znajdź nas
również na Facebook !

