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Inaugurarea galeriei de artă 

contemporană Anaid Art Gallery 

 
 
      Vineri 8 octombrie 2004 ora 18

00
 va avea loc inaugurarea galeriei de artă contemporană 

Anaid Art Gallery. 

      Anaid Art Gallery este o galerie de artă contemporană nou înfiinţată în Bucureşti, având un 

spaţiu expoziţional de peste 120 mp, amenajat la standarde internaţionale. 

     Galeria îşi propune să stimuleze şi să promoveze arta contemporană românească atât pe plan  

naţional cât şi internaţional. 

     Anaid Art Gallery oferă asistenţă curatorială de promovare prin organizarea de evenimente 

expoziţionale în ţară şi în străinătate, asigurând un spaţiu generator de dialog în ce priveşte 

limbajele artistice şi modelele culturale. 

    Scopul galeriei este să promoveze arta contemporană românească prin dezvoltarea de 

parteneriate şi colaborări cu galerii din străinătate, să încurajeze şi să stimuleze valorile estetice, 

oferind un spaţiu de dialog între creator şi public. 

 

     Obiectivele galeriei : 

 

� Sensibilizarea societăţii contemporane faţă de actul artistic, crearea unui public avizat, 

capabil să descifreze şi să asimileze problematica estetică contemporană; 

� Coordonarea unor activităţi de documentare şi reprezentare a artei contemporane 

româneşti, în formarea unui cadru de difuzare a informaţiei artistice în/prin mediile de 

comunicare; 

� Generarea de proiecte care să înlesnească schimburi artistice la nivel naţional şi 

internaţional. 

      

       Lansarea galeriei se va face cu expoziţia „Dilitdotcom – Simptome ale mitului contemporan” 

a artistului Dumitru Gorzo. Cunoscut în zona artei contemporane româneşti şi deja consacrat pe 

simezele galeriilor din Romania, creaţia artistului Dumitru Gorzo va surprinde din nou publicul 

amator de artă contemporană. „Dilitdotcom – Simptome ale mitului contemporan” surprinde prin 

abordarea neconvenţională şi plină de ironic.     

      Utilizând clişee, opera artistului Dumitru Gorzo se lasă descoperită în etape. Titlul expoziţiei 

face trimitere la gestualismul expresionist pus în relaţie cu epoca digitala. 

      Imaginea aparent bidimensionala ia naştere prin sculptarea în relief a panourilor din lemn de 

tei, brad şi fag din zona Ieud-ului (Maramureş). 

       Compoziţia se naşte prin alternanţa dintre policromia reliefului sculptat şi esenţa pură a 

lemnului. 

      „Bufniţa”, „Frumoasa din pădurea adormită”, „Al treilea sex”, „Investitorii primăverii”, 

„Pomul vieţii” sunt numai câteva din simptomele mitului contemporan. 



           
  

                 

      Expoziţia va fi deschisă începând cu data de 9 octombrie până în 18 noiembrie. Programul de 

funcţionare al galeriei este de luni pana vineri între orele 11
00

-19
00

 şi sâmbătă intre 10
00

-18
00

. 
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