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                                             Comunicat de presă 
                                    Anaid Art Gallery – prezintă  

„Wond’ing aloud” semnată  Alexandru RĂDVAN 
în cadrul evenimentului „NAG#3” („Noaptea Albă a Galeriilor #3”) 

 
Vineri, 12 iunie 2009, ora 20:00 va avea loc la ANAID ART GALLERY vernisajul 

expoziţiei „Wond’ring aloud” semnată Alexandru Rădvan, curator: Diana Dochia. 

Expoziţia va avea loc în cadrul evenimentului „NAG#3” („Noaptea Albă a Galeriilor #3”), 

galeria fiind deschisă publicului pe parcursul nopţii de 12 iunie 2009 până la ora 03:00. 

Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 12 iunie  – 10 

iulie 2009. 

Alexandru Rădvan un artist binecunoscut deja publicului romanesc datorită 

expoziţiilor sale „Soma”, „Memoriile lui Constantin”, „Omagiul lui Iuda şi Cruciaţii”, ne 

propune de data aceasta o retrospectivă cu desene pe tema erotismului în artă. Seria reprezintă 

un ansamblu de desene ce aparţin unor cicluri şi etape de creaţie diferite. 

„Wond’ring aloud” este o expoziţie despre Eros şi erotism, Alexandru Rădvan 

sugerând o revizitare a unor desene din 2001 până în prezent: Eroi 2001, Cântarea Cântărilor 

2001-2002, Desene pentru Petronius 2002, Erotic 2003-2004, Monumentul femeii obişnuite 

2005, Wond’ring aloud 2007-2008, Zei 2009.. Gândită în cadrul unor cicluri tematice şi 

urmărind parcursul cronologic, expoziţia aduce în discuţie un subiect adesea controversat şi 

anume cum privim şi cum ne raportăm la arta erotica.  Erotismul devine în cadrul desenelor 

lui Alexandru Rădvan mai degrabă un pretext, decât un mijloc. Desenul fin şi elegant, dar cu 

o linie ferm conturată din primele lucrări capătă conotaţii pline de tensiune marcând o linie 

foarte clar definită în seria de lucrări Wond’ring aloud. 

  Expoziţia „Wond’ring aloud” reprezintă o chestionare a unui subiect incomod. Privit 

cu îndrăzneală de unii, cu jenă de alţii, eroticul a devenit o constantă în cadrul artei, 

revoluţionând de fiecare dată modurile de abordare şi înţelegere, aducând adesea o înnoire a 

nivelului de percepere a fenomenului, şi cunoscând căi multiple de reinterpretare în arta 

contemporană.  

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.   
Curator: Diana Dochia 

 

Noaptea Albă a Galeriilor #3 // 12 iunie 2009 // 19h00 - 04h00 

Cea de-a treia ediţie a Nopţii Albe a Galeriilor reuneşte un număr record de galerii, centre de 

artă contemporană şi spaţii alternative bucureştene: 28.  

Peste 80 de artişti expun sau performează în noaptea de 12 spre 13 iunie începând cu orele 19. 

Pentru detalii despre programul traseului cultural nocturn propus de Noaptea Albă a 

Galeriilor, precum şi harta spaţiilor participante intraţi pe www.noapteagaleriilor.ro                                               
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