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                                            Comunicat de presă 
 

Anaid Art Gallery – prezintă  

 

„Nu am visat niciodată că vei pleca vara” 
 

semnată  Dana Bălăneanu & Kuki Constantinescu în cadrul  

 

evenimentului „Noaptea Muzeelor” 

 
 

Sâmbătă, 16 mai 2009, ora 20:00 va avea loc la ANAID ART GALLERY 
vernisajul expoziţiei „Nu am visat niciodată că vei pleca vara” semnată Dana 
Bălăneanu & Kuki Constantinescu, curator: Camelia Dumitrache. Expoziţia va 
avea loc în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, galeria fiind deschisă 
publicului pe parcursul nopţii de 16 mai până la ora 02:00. Publicul amator de artă 
contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 16 mai – 5 iunie 2009. 

„Nu am visat niciodată că vei pleca vara” este o expoziţie despre rememorare 
şi amintiri. A renunţa la amintiri înseamnă a pierde substanţa vitală, a deveni un gol 
lipsit de personalitate. Gândită în două secvenţe, oarecum distincte, „Aleea Valea 
Călugărească, nr.3” Kuki Constantinescu şi „Grădina Oanei” Dana Bălăneanu, 
expoziţia „Nu am visat niciodată că vei pleca vara” reprezintă o căutare a timpului 
pierdut.  

Dacă Kuki Constantinescu îşi aminteşte cu nostalgie despre blocurile gri 
comuniste, ce o trimit cu gândul la copilărie, Dana Bălăneanu încearcă să evadeze 
din acest context prin crearea unei lumi paralele, „Grădina Oanei”. 

Proiectul expoziţional este gândit ca un joc interactiv pentru privitor. Lucrările 
Danei Bălăneanu trebuie privite prin intermediul obiectivului unui aparat foto, activat 
pe modul negativ.  

Kuki Constantinescu şi Dana Bălăneanu sunt la prima expoziţie de acest gen. 
Kuki Constantinescu este cunoscută publicului românesc mai ales prin creaţiile sale 
de design şi bijuterie de autor. În timp ce Dana Bălăneanu este cunoscută datorită 
lucrărilor de grafică.   

Anaid Art Gallery vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de  luni 
până vineri între orele 11-19, sâmbăta între orele 10-18.   
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