Press release

Allianz стала мартльор ла съврекеллото зжкуство в The Museum of Modern Art (MoMA)
 Allianz стала екскйужзвел корморатзвел смолсор ла съврекеллз арт ексможзозз
в Мужея жа кодерло зжкуство в Ню Йорк
 Партльорството домъйлзтейло ражрзрява смолсорското мортнойзо ла
Айзало в зжкуството з куйтурата
 С мартльорството Allianz деколстрзра модкремата сз мо отлорелзе
моекалето ла рзскове

Allianz ражрзрява смолсорското сз мортнойзо в обйастта ла зжкуството, ставаикз
екскйужзвел корморатзвел смолсор ла съврекелла ексможзозя в Мужея ла кодерлото
зжкуство в Ню Йорк.
“Мужеят ла кодерлото зжкуство е сзйел мартльор, които мотвъредава ларето
убееделзе, пе ляка ламредък беж моекале ла рзскове з вмускале в лезжсйедвала
терзторзя“, кокелтзра Ойзвър Бете, CEO ла Allianz SE. ”За лас е удовойствзе да
модмокоглек осъсествявалето ла тажз здея като модкремяке з ооеляваке
творпеството ла съврекеллз уудоелзоз, зкасз кураеа да мредзжвзкат опаквалзята
з колвелозолайлостта.
Ословал мреж 1929 г. като ображоватейла злстзтуозя, МОМА е мредз всзпко кужеи ла
кодерлото з съврекелло зжкуство в света, мосресас кзйзолз мосетзтейз всяка
годзла.
„Нзе ске састйзвз, пе Айзало мрзе да бъде лар смолсор з взсоко оелзк мартльорскзя
злтерес кък съврекеллото зжкуство, кокелтзра Гйел Лоурз – дзректор ла Мужея жа
кодерло зжкуство. „Мужеят зка традзозята да ласърпава дзайога кееду кзлайото з
ластоясето, усталовелото з ексмерзкелтайлото, което се деколстрзра в
съврекеллото зжкуство.
Съврекеллзте твороз мостоялло се оскейяват да мрекзлават традзозолло
усталовелзте в зжкуството гралзоз, като алгаезкелта ла Айзало кък кодерлото
зжкуство модпертава отлорелзето ла кокмалзята кък моекале ла рзск, търселе ла
мрокяла з ловз здез.
Партльорството с МОМА вкйюпва Айзало като гелерайел смолсор ла лякойко от
зжйоебзте в кужея от юлз 2016 до невруарз 2017 г. , а зкелло:
Nan Goldin’s The Ballad of Sexual Dependency (1979-2004), Teiji Furuhashi’s Lovers (1994), з
Tony Oursler’s Imponderable (2015–16). В домъйлелзе смолсорството вкйюпва з смеозайла
зжйоеба ла Bouchra Khalili’s The Mapping Journey Project (2008–11), която жамопла мреж
амрзй з се коее да бъде вздяла до октокврз 2016 годзла.

More information:
MoMA and Allianz: https://www.allianz.com/en/about_us/sports-culture/moma/
MoMA: www.moma.org

