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Comunicat de presă
Anaid Art Gallery – prezintă „Cyberstar” semnată
Szabó András
Joi, 22 februarie 2007, ora 19.00 va avea loc la ANAID ART GALLERY
vernisajul expoziţiei de grafică „Cyberstar” semnată Szabó András, curator Mirela
Rădulescu. Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în
perioada 22 februarie – 22 martie 2007.
„Cyberstar” abordează rolul şi situaţia individului în societatea contemporană, „o
societate pe care o consider hiperreală”, după cum declara Szabó András. O serie de
cincisprezece lucrări de grafică zgâriate pe suprafaţa unui material plastic fac trimitere la
o lume hiperreală, imixată în cadrul tehnologiilor hi-tech.
Elemente preluate din lumea reală, un bloc, o stradă, portretele prietenilor,
bunica, conopida sunt integrate în cadrul unor structuri grafice alb-negre ce trimit cu
gândul la jocurile pe calculator, privitorului deschizîndu-i-se o serie de imagini virtuale
statice în care poate păşi cu ajutorul minţii.
Graniţa dintre lumea reală şi cea virtuală devine din ce în ce mai indefinită,
virtualul căpătând valenţe reale şi punctând un nou început. Această Lume Nouă
invadată de tehnologie, de cibernetică, de implantarea unor obiecte sau părţi anorganice
este văzută într-o permanentă luptă cu tradiţiile, vegetalul şi senzorialul lumii apuse.
Ideea de organicitate este înlocuită în Lumea Nouă de anorganicitatea nylon-ului, ce
învăluie trupurile personajelor.
Real/Fantastic, Organic/Anorganic, Alb/Negru, Tradiţie/Inovaţie, Zgomot/Linişte
reprezintă concepte manipulate în cadrul lucrărilor lui Szabó András, conducând la
crearea unor structuri şi situaţii antagonice.
Expoziţia „Cyberstar” a artistului Szabó András reprezintă al doilea eveniment
expoziţional din cadrul programului „anaid art + architecture project” iniţiat de Anaid Art
Gallery şi Studio Kim Bucşa Diaconu, ce se va desfăşura pe parcursul întregului an
expoziţional 2007. anaid art + architecture project reprezintă un alt mod de a privi şi
gestiona un proiect artistic, fiind o platformă de lansare a unor proiecte de artă
contemporană printr-o continuă metamorfozare a spaţiului interior al galeriei.
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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