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Comunicat de presă 
 

Anaid Art Gallery – prezintă „National Bitch” semnată  

Tara (von Neudorf)  
în cadrul  

Nopţii Albe a Galeriilor ediţia a 5 –a 

NAG#5 

 
  

 
 

 

 Vineri, 10 iunie 2011, între orele 20:00 – 04:00 va avea loc la ANAID ART 

GALLERY vernisajul expoziţiei „National Bitch” semnată Tara (von Neudorf), 

curator Diana Dochia. Evenimentul va avea loc în cadrul Nopţii Albe a Galeriilor 

ediţia a 5-a 2011, NAG#5. Expoziţia este interzisa minorilor. Publicul amator de artă 
contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 10 iunie – 10 iulie 2011. 

 După ampla expoziţie personală ce documenta primii zece ani de creaţie artistică 
a artistului Tara (von Neudorf), „Trans(a)gressive Millennium” deschisă în prima 

jumătate a anului 2011, la MODEM, Debrecen Ungaria, Tara (von Neudorf) descinde cu 

o nouă expoziţie personală în cadrul NAG #5, „National Bitch”.   

 Proiectul „National Bitch” reprezintă o istorie a României imaginată şi desenată 
de Tara (von Neudorf). Este o expoziţie despre Elenele care au schimbat destinul 

României. O critică acidă, pe alocuri amuzantă şi extrem de personala a celor cinci Elene 

care au marcat plaiul mioritic în decursul timpului.  

 Publicul este introdus în cadrul expoziţiei de către Ileana Cosânzana, personaj din 

poveştile populare româneşti. Fiecare Elenă este înconjurată de evenimentele istorice ce 

au marcat într-un fel sau altul parcursul poporului român. Fie că este vorba de grevele de 

la Lupeni, academician în chimie sau genţi Louis Vuitton.  

 „National Bitch” este o expoziţie despre trecut şi prezent, despre lucrurile care ne-

au marcat istoria. O ironie caragialească la adresa societăţii româneşti din diferite 

perioade istorice prezente, trecute şi poate viitoare.      



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

până vineri între orele 11:00 – 19:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00.   
 

Curator: Diana Dochia 

 

NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR - NAG#5 // 10 IUNIE 2011 // BUCUREŞTI-CLUJ 

Programul NAG Bucureşti va prezintă evenimente de artă contemporană din 54 de galerii 

şi spaţii alternative reunite pe harta NAG disponibilă în fiecare locaţie a evenimentului şi 
în format downloadabil pe site.  

Detalii, informaţii, noutăţi pe  www.noapteagaleriilor.ro. // facebook / Noaptea Alba a 

Galeriilor // twitter / NAG_RO 
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