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Comunicat de presă 

Anaid Art Gallery - prezintă în cadrul celei de-a 4-a ediţii a  

Bienalei Internaţionale de Gravură Experimentală expoziţia 

„WoMen's Worldˮ 

 
Miercuri, 24 noiembrie 2010, ora 19.00 va avea loc la ANAID ART 

GALLERY vernisajul expoziţiei „WoMen's World", curator Marta Raczek, în cadrul celei 
de-a 4-a ediţii a Bienalei Internaţionale de Gravură Experimentală. Publicul amator de artă 
contemporană va putea viziona expoziţia în perioada 24 noiembrie 2010 - 30 ianuarie 2011. 

 

Artiste: 

Judyta Bernaś (PL) 

Małgorzata "Malwina" Niespodziewana (PL) 

Małgorzata Et Ber Warlikowska (PL) 

Monika Wanyura-Kurosad (PL) 

 
Curatoarea Marta Raczek scria: 
 

"Ideea expoziţiei a apărut din doua puncte de plecare. În primul rând, am vrut să prezint 
diverse atitudini faţă de gravură, ca o modalitate de a trece graniţele tehnicilor şi modurilor de 
reprezentare. Tradiţional vorbind, gravura este asociată cu o imprimare bidimensionala pe 
hârtie, însă, în aceste timpuri de transgresare, fiecare câmp artistic intră într-o fază de depăşire 
a tiparelor prestabilite. Una dintre calităţile importante ale gravurii contemporane este 
pătrunderea în spaţiul tridimensional, iniţial rezervat sculpturii şi proiectelor de tip 
environment. O altă calitate a gravurii este legată de acel aspect cultural care îi asigură o 
deschidere către convergenţa şi interactivitate. Unii artişti încearcă să creeze aranjamente 
spaţiale sau obiecte în care vizitatorul poate intra, sau le poate atinge, în diverse moduri pentru 
a-şi crea propria poveste. A treia calitate este natura de tip palimpsest a culturii contemporane 
care se reflectă în unele lucrări realizate în prezent, prin utilizarea compoziţiilor 
pluristratificate. În al doilea rând - însă cu o importanţă egală - am vrut să prezint ideile care 
apar în gravurile artistelor cu referire la anumite aspecte ale feminităţii, relaţiilor interumane şi 
- după cum spunea Judith Butler - gender trouble." 
 
(fragment din textul publicat în catalogul expoziţiei) 

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

 
Curator: Marta Raczek 


