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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Anaid Art Gallery – prezintă proiectul 
 

„FIGURATIV ŞI FIGURĂ ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ TÂNĂRĂ” 

 

 

Marţi, 14 noiembrie 2006, ora 18.00 va avea loc la ANAID ART GALLERY vernisajul 

expoziţiei „Retinal/Seducţie” din cadrul proiectului „Figurativ şi figură în arta românească 
tânără”. Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 14 – 19 

noiembrie 2006. 
 

Proiectul „Figurativ şi figură în arta românească tânăra” iniţiat de Universitatea de Artă şi 

Design din Cluj în colaborare cu Muzeul Brukenthal Sibiu, Galeria Casa Matei Cluj, Asociaţia Atelier 

Deschis Miercurea Ciuc şi Anaid Art Gallery Bucureşti a ajuns la final, ciclul expoziţiilor itinerante 

închizându-se cu ultimele două evenimente ce vor avea loc la Anaid Art Gallery în perioadele: 

 

14-19 noiembrie 2006 „Retinal/Seducţie” participă artiştii:  
 
Marius Bercea 
Oana Fărcaş 
Kudor Duka Istvan 
Şerban Savu 
Florin Ciulache 
Mirela Crăciun 
Roman Tolici 
Iuliana Vâlsan 
 

Vernisaj 14 noiembrie 2006, ora 18.00 
 
  

21-26 noiembrie 2006 „Frumoasa şi bestia” participă artiştii: 

 

David Istvan 

Marius Jucan 

Mircea Suciu 

Sorin Tara 

Suzana Dan 

Dumitru Gorzo 

Alexandru Rădvan 

Simona Vilău 

 

Vernisaj 21 noiembrie 2006, ora 18.00 

 



           
  

                 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL, fiind 

unul dintre cele 92 de proiecte care au obţinut finanţare din partea acestei instituţii în prima sesiune de 

concurs de proiecte organizată de către Administraţia Fondului Cultural Naţional la sfârşitul anului 

2005. Manifestările includ expoziţiile „Retinal / seducţie” (artişti – Marius Bercea, Florin Ciulache, 
Mirela Crăciun, Oana Fărcaş, Kudor Duka Istvan, Şerban Savu, Roman Tolici, Iuliana Vâlsan) 

şi „Frumoasa şi bestia” (artişti - Suzana Dan, David Istvan, Dumitru Gorzo, Marius Jucan, 
Alexandru Rădvan, Mircea Suciu, Sorin Tara, Simona Vilău). Proiectul a fost lansat pe 14 

septembrie 2006 la Muzeul Brukenthal Sibiu.  

Premisa esenţială de la care porneşte proiectul „Figură şi figurativ în arta românească tânără” 

este constatarea faptului că avem de a face în ultimii ani cu apariţia a ceea ce se poate deja considera 

drept o generaţie de artişti români cu un remarcabil potenţial de expresie. Pe lângă faptul că cei mai 

mulţi dintre artiştii implicaţi în proiect sunt individualităţi din ce în ce mai puternice şi dincolo de 

posibilităţile şi direcţiile în care este orientată expresivitatea plastică a fiecăruia dintre ei, există unele 

caracteristici comune ale artei produse de către fiecare în parte ce duc la conjugarea unei importante 

părţi a acestora într-un anumit registru de semantizare şi de expresivitate vizuală destul de bine 

conturat.  
Artiştii pe care desfăşurarea proiectului de faţă îi are în vedere activează în zona de medii 

artistice tradiţionale bidimensionale (pictură, grafică), activitatea lor artistică din ultimii ani 

demonstrând şi fiind parte a unui interes sporit în lumea artistică, inclusiv internaţională, pentru 

asemenea expresie artistică.  

Dialogul vizual şi conceptual între aceşti artişti se doreşte a fi şi o oportunitate de a potenţa 

percepţia lor în rândul publicului, cu toate categoriile mai restrânse sau mai ample ale acestuia (spaţiul 

discursului critic, al aceluia de presă, mediul de colecţionare şi mai ales publicul larg). Din acest 

motiv, expoziţiile vor fi însoţite de întâlniri şi discuţii ale artiştilor şi curatorilor implicaţi în realizarea 

proiectului, cu reprezentanţi ai diferitelor categorii de public, de la exponenţi ai mediului artistic la 

jurnalişti, de la colecţionari la elevi ai liceelor de artă, întâlniri şi discuţii ce se doresc a fi cât mai 

deschise şi semnificative.  

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