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Anaid Art Gallery – prezintă „One Shot” semnată Botond Ferenczy
în cadrul programului

anaid art + architecture project

Vineri, 30 noiembrie 2007, ora 19.00 va avea loc la ANAID ART
GALLERY vernisajul expoziţiei „One Shot” semnată Botond Ferenczy. Publicul
amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 30 noiembrie
2007 – 14 ianuarie 2008.

Botond Ferenczy este absolvent al Universităţii de Artă şi Design Cluj-
Napoca, secţia grafică. „One Shot” este prima expoziţie personală în Bucureşti,
cuprinzând o selecţie de lucrări de grafică şi pictură. Seria de 76 de linogravuri a
fost prezentată în 2003 în cadrul Bienalei de gravură organizată de Universitatea
de Artă din Ljubljana.

„One Shot” semnată Botond Ferenczy face referire la benzile desenate,
comics-urile din anii ’60 – ’70. Estetica cartoon-ului, manga japoneza, pop art şi
street art, configurează apanajul artistic al lucrărilor şi proiectelor lui Ferenczy,
definind o lume între urban trendy şi children playground.

„One Shot” reprezintă un fragment dintr-o poveste, un cadru dintr-un desen
manga, o imagine adesea aleasă la întâmplare. O poveste fără început şi sfârşit,
o clipă ce face trimitere la lumea jucăuşă a copilăriei într-un decor plin de fantome
şi culoare.

„One Shot” este o expoziţie instalaţie, în care o serie de fantome jucăuşe
invadează pereţii, privitorul pătrunzând într-o lume ludică plină de umor. Şi, nu
uitaţi să veniţi însoţiţi de copii, ei vor fi adevăraţii ghizi ai expoziţiei!

Pentru a şaptea expoziţie din cadrul programului „anaid art + architecture
project”, iniţiat de Anaid Art Gallery şi Studio Kim Bucşa Diaconu, arhitectul Attila
Kim va crea un spaţiu destinat jocului prin crearea unor zone colorate.

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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