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Spectra Art Space to nowa eksperymentalna
przestrzeń dedykowana sztuce współczesnej, która
powstała z inicjatywy Fundacji Rodziny Staraków
w budynku Spectra przy ul. Bobrowieckiej 6
w Warszawie. Chcemy, aby było to miejsce ukierunkowane na pokazywanie wydarzeń i zjawisk, napięć
i stosunków znamiennych dla współczesnego świata,
zapraszając do ich interpretacji wybitnych artystów.
Spectra Art Space ma stanowić odrębną, profesjonalnie
przygotowaną propozycję kulturalną i w znaczący
sposób uzupełniać działania muzeów i innych
państwowych instytucji, realizując tym samym
założenia społecznego zaangażowania biznesu.
Spectra Art Space ma sprawić, że dobrze się czujemy
i funkcjonujemy w miejscu, w którym pracujemy
i z którego korzystamy, rozwijając przy tym kreatywne
myślenie oraz uważną postawę wobec innych zjawisk,
w innych obszarach, nie tylko w kulturze i sztuce.
Dzięki organizowaniu przez zespół Spectra Art Space
ważnych wystaw sztuki współczesnej, wydarzeń
kulturalnych, paneli dyskusyjnych oraz wykładów
i warsztatów tematycznych spełnią się w praktyce
założenia edukacyjne, integracyjne i promocyjne,
istotne z punktu widzenia celów powołania Fundacji
Rodziny Staraków.
Dodatkowe informacje dotyczące aktualnych
wystaw oraz projektów kulturalnych i edukacyjnych
realizowanych przez zespół Spectra Art Space dostępne
są na stronie www.starakfoundation.org

Fundacja Rodziny Staraków
zainaugurowała swoją działalność w grudniu 2008
roku. Głównym celem Fundacji jest idea wspierania
i promowania młodych, zdolnych ludzi, tworzenia dla
nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc
w realizacji ich marzeń i pomysłów na życie.
Fundacja to rezultat przemyśleń, obserwacji i dotychczasowej działalności pomysłodawcy i założyciela
– Jerzego Staraka, który od lat znany jest ze swojego
zaangażowania charytatywnego. Zanim powstała
Fundacja, pomocy potrzebującym udzielał poprzez
działalność społeczną prowadzoną przez firmę
Polpharma, z którą od lat jest związany. Angażował się
m.in. w inicjatywy aktywizujące młodzież z różnych
środowisk, chronił i promował polskie zasoby kulturowe.

The Starak Family Foundation
inaugurated its activity in December 2008. The
Foundation’s main aim is to support and promote
young gifted people, and create optimal conditions
for their growth to assist them in realizing their
dreams and life goals. The Foundation was born as
a result of the reflections, observations and previous
activities of its originator and founder, Jerzy Starak,
who has been known for his involvement in charity
for years. Before the Foundation was set up, Jerzy
Starak had helped the needy through the charitable
activities of Polpharma, a company with which he
has cooperated for many years. Mr. Starak has been
involved in initiatives motivating youth from various
backgrounds, protected the Polish cultural resources.

Kolekcja Jerzego Staraka
Jerzy Starak ulegając pasji kolekcjonerskiej zgromadził
zbiór sztuki polskiej XX i XXI wieku, którego część
możemy oglądać w siedzibie firmy Spectra Holding
sp. z o.o. przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie.
Prezentowane prace tworzą reprezentacyjny przegląd
polskiej sztuki, powstającej od 1945 roku do czasów
obecnych. Udostępniona kolekcja zawiera prace takich
artystów jak: Magdalena Abakanowicz, Wojciech
Fangor, Stefan Gierowski, Władysław Hasior, Edward
Krasiński, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Leon
Tarasewicz, Ryszard Winiarski i inni.

Jerzy Starak Collection
Jerzy Starak succumbing to the passion of collecting art
amassed the set of Polish art of the XX century, part of
which we can see in the in the headquarter of Spectra
Holding Ltd. at Bobrowiecka Street 6 in Warsaw.
Presented art works form a representative overview of
Polish art, created after 1945 till the present day. Selected
works are in the majority described as outstanding
achievements of individual artists. Among others we can
find artworks by: Magdalena Abakanowicz, Wojciech
Fangor, Stefan Gierowski, Władysław Hasior, Edward
Krasiński, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Leon
Tarasewicz, Ryszard Winiarski.

Spectra Art Space is a new experimental
space dedicated to the contemporary art, founded by
Starak Family Foundation at the Spectra building at
Bobrowiecka 6 in Warsaw. We established the place
focused on showing events and phenomena, tensions
and relationship significant to the modern world,
inviting for their interpretation eminent artists. This is
a separate, professionally prepared cultural proposal
that, in natural way, complement the activities
of museums and other public institutions, thus
implements the assumption of the corporate social
responsibility. Spectra Art Space makes we feel good
and operate well in a place we work and that we use,
while at the same time, we develop creative thinking
and careful attitude to other issues, in other areas,
not only in culture and art.
By organizing by the Spectra Art Space team important
contemporary art exhibitions, cultural events, panel
discussions, lectures and thematic workshops, we
fulfill in practice guidelines for education, integration
and promotional needs essential to achieving the goals
of Starak Family Foundation.
Further information on current exhibitions and cultural
and educational projects carried out by a team
of Spectra Art Space is available on the
www.starakfoundation.org

Jerzy Starak Collection
Kuratorskie oprowadzania po kolekcji
w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 1100 / wstęp wolny
Free guided tours
every first Saturday of the month at 1100 a.m. / free entrance

Więcej informacji o kolekcji / More information about the collection:
www.

StarakFoundation.org

Tadeusz Kantor

Trzymam obraz, na którym jestem namalowany jak trzymam obraz, 1987
akryl, płótno, konstrukcja metalowa, przedmioty | 225 x 181 cm

