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Comunicat de presă 
 

Anaid Art Gallery – prezintă „Imago Mundi” semnată Harem6 

(Flavia Marele şi Ildikó Mureşan) 
 

 

Miercuri, 11 octombrie 2006, ora 19.00 va avea loc la ANAID ART GALLERY 

vernisajul expoziţiei de fotografie „Imago Mundi” semnată Harem6 (Flavia Marele şi Ildikó 

Mureşan). Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 11 

octombrie – 11 noiembrie 2006. 

Expoziţia „Imago Mundi” propune o serie de 18 fotografii realizate printr-o manipulare 

sistematică a imaginii ce amintesc de colajele şi fotomontajele suprarealiste şi constructiviste. 

Fotografia devine astfel un „material” maleabil, fluid ce permite hibridarea, metamorfozarea şi 

multiplicarea imaginilor.  

„Imago Mundi” reprezintă o înşiruire de scene dintr-o poveste personală atemporală şi 

infinită. O lume bizară plină de simboluri uitate în care peştele, mărul, pasărea, iconostasul sunt 

alăturate corpului omenesc ca pentru a întregi şi reinterpreta miturile eterne. Intervenţiile 

grafice, juxtapunerea de imagini şi simboluri reflectă atracţia pentru detaliile alegorice. 

„Imago Mundi” reprezintă o naraţie personală, o căutare a identităţii (culturale şi 

sexuale), a libertăţii. Noţiunea de corp este folosită ca o armă puternică de redirecţionare a 

gândurilor spre o serie de probleme preponderent sociale – violenţa, abuzul, plăgile mortale. 

Proximitatea morţii, fotografia de modă a „eroinei chic” devin material artistic atrăgând atenţia 

şi provocând furia. Imaginile propuse de cele două artiste Flavia Marele şi Ildikó Mureşan, care 

se semnează Harem6 sunt create cu scopul de a deschide o dezbatere pe tema vieţii de zi cu zi, a 

societăţii în care trăim, a creaturilor goale în interior, a monştrilor care dau viaţă altor monştri. 

Implicaţiile esteticii feministe, grila de citire a culturii contemporane de masă, experimentată 

adesea ca fantastică şi bogată în imagini disjunctiv narative, scenariile extravagante fac 

trimitere la lucrările lui Mathew Barney sau Paul McCarthy, Vanessa Beecroft sau Mariko 

Mori. Deghizări, vise invadate de insecte şi centauri moderni, ideea de lumi paralele, angoasă, 

sufocare, frică, vertijul, stările de alienare formează o imagine a lumii despre care nu putem 

spune dacă este adevărată sau falsă. 

Anaid Art Gallery vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de  luni până 

vineri între orele 11-19, sâmbătă între orele 10-18. 
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