
           
 
 
 

Comunicat de presă 
 

Muzeul Naţional de Artă Contemporană în colaborare cu Museum of 
Young Art, Viena şi Anaid Art Gallery, Bucureşti 

prezintă expoziţia româno-austriacă 
7 parallel 7 

 
 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană în colaborare cu Museum of Young Art, 
Viena şi Anaid Art Gallery, Bucureşti organizează în perioada 10 aprilie 2008 - 18 
mai 2008 expoziţia de artă contemporană româno-austriacă „7 parallel 7”. 
Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 10 aprilie 2008 la ora 18.00 la Galeria ¾, 
Teatrul Naţional Bucureşti. Vernisajul va avea loc în prezenţa Excelenţei Sale, 
Domnul Ambasador al Republicii Austria, dr. Martin Eichtinger. 
 
Conferinţa de presă va avea loc joi, 10 aprilie 2008, ora 17.00, la Galeria ¾, 
Teatrul Naţional Bucureşti. La conferinţa de presă vor fi prezenţi domnul Mihai 
Oroveanu directorul Muzeului Naţional de Artă Contemporană (MNAC), Bucureşti, 
domnul Kolja Kramer, directorul Museum of Young Art, Viena (MOYA), doamna 
Ileana Dubovan, manager de proiect Museum of Young Art, Viena (MOYA) şi 
doamna Diana Dochia, manager general Anaid Art Gallery, Bucureşti, împreună cu 
cei 14 artişti participanţi în cadrul proiectului „7 parallel 7”. În cadrul conferinţei vor fi 
puse în discuţie tendinţele artistice din cele două spaţii geografice şi integrarea lor în 
cadrul unei Europe Unite. 
 
Proiectul „7 parallel 7” va reuni 14 artişti contemporani, reprezentanţi ai tinerei 
generaţii,  7 din România şi 7 din Austria, încercând să configureze o punte de dialog 
şi comunicare între cele două medii artistice. Artiştii participanţi în cadrul proiectului 
sunt: 
 
Bernard Ammerer (Austria), Marius Bercea (România), Bernhard Buhman 
(Austria), Suzana Dan (România), Markus Dressler (Austria), Markus Proschek 
(Austria), Alexandru Rădvan (România), András Szabó (România), Sorin Tara 
(România), Iv Toshain (Austria), Simona Vilău (România), Iuliana Vîlsan 
(România), Klaus Wanker (Austria), Letizia Werth (Austria). 
 
Curatori: Kolja Kramer (MOYA), Viena, Ileana Dubovan (MOYA), Viena, Diana 
Dochia (Anaid Art Gallery), Bucureşti. 
 
Conceptul expoziţiei „7 parallel 7” are ca scop central interogarea ultimelor tendinţe 
din arta tânără figurativă, propunându-şi să aducă în vizorul publicului cele mai 
interesante poziţii vis-a-vis de mediile tradiţionale de expresie artistică. Figurativul 
văzut ca pretext, avea să conducă în ultimii ani la o nouă receptare şi reevaluare a 
mediilor tradiţionale ca pictura, grafica şi desenul. În centru se află figura, figurativul, 



realitatea, metamorfoza, viaţa, consumismul, societatea, politica, noi – românii, ei – 
austriecii, Europa. Două medii de dezvoltare diferite, două spaţii geografice, două 
mentalităţi se reflectă în cadrul a 14 puncte de vedere, a 14 opinii, ce construiesc o 
singură viziune. Arta contemporană nu poate exista în afara societăţii, în afara vieţii 
cotidiene, a politicului, economicului şi socialului. Gândită pe ideea de paralelism, 
utopic sau nu, expoziţia încearcă să creioneze punctele de vedere şi frământările 
celor 14 individualităţi artistice, în cadrul unei noi obiectivităţi şi a unui nou realism 
neurotic. 
 
Expoziţia de la Galeria ¾ poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 
10-18. Luni şi marţi galeria este închisă. 
 
Expoziţia româno-austriacă „7 parallel 7” va fi itinerată la Museum of Young Art, 
Viena în perioada 4 septembrie – 4 octombrie 2008. 
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