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Galateca este o galerie multidisciplinară de artă și design, un spațiu viu și modern, ce poartă
semnatura arhitectului Radu Teacă, situată în inima orașului într-o clădire istorică, Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I“.
Povestea noastră a început acum 4 ani, pe 6 decembrie 2012, cu vernisajul primei expoziții:
Povești in imagini. Am plecat la drum cu multe proiecte frumoase în minte și cu cateva intenții. Mai
intâi, să fim deschiși și să experimentăm cât mai mult. Și apoi, să cream un spațiu efervescent, în
care să aducem împreună arta contemporană cu cea clasică și nu în ultimul rând, să dezvoltăm
o platformă care să permită întâlnirea și colaborarea dintre artiști, designeri, arhitecți, curatori și
oameni de comunicare. Totul pentru a oferi publicului o altfel de interacțiune de arta, un hub cultural
în care să simtă că e cu adevărat implicat.
Și am reușit să ne onorăm promisiunile. Stau dovadă cele peste 50 de expoziții pe care vi le-am
oferit, în care am explorat multiple teritorii și forme de exprimare artistică: de la benzi desenate la
arta video, de la tablouri și desene la instalații și happenings, de la artiști contemporani români ce
au succes în străinatate la artiști ce au făcut istorie, de la IE ca simbol identitar și colecții vintage
până la couture, de la maeștri clasici la artiști internaționali multidisciplinari. Ne-am parteneriat cu
instituții culturale de prestigiu, atât naționale, cât și internaționale, cum ar fi Andy Warhol Museum
in Pittsburgh, Institutul Cultural Român, British Fashion Council & London Fashion Week, Muzeul
Horniman din Londra, Bucharest International Experimental Film Festival, Centrul Cultural Ceh,
Bucharest Biennale, Europe House, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național Brukenthal,
Noaptea Galeriilor, Noaptea Muzeelor, Centrul de design De Winkelhaak din Antwerp, Galeria
BraubachFive din Frankfurt, Art Safari, Romanian Design Week, Castelul Pelișor din Sinaia și
Galeria MB-XL din Bruxelles, printre multe altele. Evenimente inedite au transformat spațiul nostru
într-o sală de teatru, un podium sau într-o scenă de dans. Ne-am asumat o strategie coerentă de
promovare a valorilor românești în cadrul programului „Romanian Art Energy”, precum și două
direcții definitorii pentru spiritul Galateca: designul și arta contemporană internațională.
Mai mult, ne-am dorit să vă surprindem și cu un nou concept de gallery shop. Astfel, la începutul
anului 2013, am lansat NeoGalateca Gallery Shop, spațiu offline și online ce completează zona
expozițională și care a devenit în scurt timp o referință pentru publicul român și străin pasionat
de cadouri de artă și design, obiecte inspirate din expozițiile galeriei Galateca sau alte expoziții
internaționale relevante. Este unul dintre puținele locuri din Bucuresti în care poți descoperi
„the Romanian Gift Shop” având colecții în serie mică sau unicat, care îmbină arta și designul,
inspirate din tradiția românească, dar manufacturate „museum shop quality”. În plus, NeoGalateca
completează galeria Galateca cu alte 3 spații expoziționale, spații care au găzduit de-a lungul
timpului performance-uri, „camere de autor”, expoziții dedicate studențiilor de la Catedra de
Fashion Design a UNARTE și de la începutul primăverii 2016, un spatiu complet negru, BlackCube, dedicat expozițiilor experimentale, work-in-progress și atipice, pe care artiștii nu le-ar putea
realiza nicăieri altundeva.
Galateca a devenit în acest scurt timp o referință, o platformă de promovare a proiectelor originale
de arta și design, în permanentă schimbare, în armonie cu ceea ce se întâmplă în lumea artistică
internațională și românească.
Povestea Galateca se scrie în continuare cu fiecare manifestare, cu fiecare expoziție, cu fiecare artist.
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Galateca is a multidisciplinary art and design gallery located at the ground floor of the Central
University Library „Carol I“, in a lively and modern space, designed by the award-wining architect
Radu Teaca.
Our story began on the 6th of December 2012 with the private view of our first exhibition: Stories
in Pictures. We started our journey thinking about a lot of beautiful projects and with some clear
intentions in our minds. To be quite open and to experiment a lot. To create an effervescent
space, where contemporary art meets the classics. And also to develop a platform that brings
together artists, designers, architects, curators and communication experts. All these so we
can offer our public a different kind of interaction with art, one that truly involves everybody.
We consider that we accomplished our promises. The best proof would be our over 25 exhibitions
that gave us the opportunity to explore different areas and types of artistic expressions:
from cartoons to videos, from paintings and drawings to installations and happenings, from
contemporary Romanian artists that are successful abroad to renowned artists from around
the world, from reviving identity symbols like the Romanian Blouse to vintage and haute couture
collections, from Romanian classics to international artists. We have worked in partnership with
prestigious national and international cultural institutions, such as the Andy Warhol Museum
in Pittsburgh, Romanian Cultural Institute, British Fashion Council & London Fashion Week,
Horniman Museum in London, Bucharest International Experimental Film Festival, Czech
Cultural Centre, Bucharest Biennale, Europe House, Central University Library, Brukenthal
Museum, The Night of the Galleries, The Night of the Museums, De Winkelhaak Design Centre
in Antwerp, BraubachFive Gallery in Frankfurt, Art Safari, Romanian Design Week, Pelișor Castle
in Sinaia and Galeria MB-XL din Bruxelles, among many others. But also we want to mention the
countless events that turned our space into a theatre hall, a catwalk or into the scene of various
performances. We also assumed a coherent strategy to promote Romanian culture within the
“Romanian Art Energy” project and two wide directions that define the Galateca spirit: design
and international contemporary art.
We wanted to surprise you with a new concept of gallery shop. This is why we launched
NeoGalateca Gallery Shop at the beginning of 2013, an online and offline store that puts
together innovative home & deco international brands, the best designers and the most talented
Romanian and international artists. It is a space that displays object-design, books and artistic
portfolios. It is one of the few places in Bucharest where you can find “the Romanian Gift Shop”
with small series or unique collections that combines art and design inspired by Romanian
tradition, but manufactured in a “museum quality” manner. In addition, NeoGalateca is often
complementary to the main exhibition space, hosting various performances, ‘artist’s rooms’,
smaller-scale design exhibitions made by the Fashion-Design students from the University
of the Arts in Bucharest, and from the begining of Spring 2016, we created a completely
black exhibition space, Black Cube, dedicated to experiment, atypical and work in progress
exhibitions, which can be made only here.
In this short time, Galateca became a reference cultural space, a platform which promotes original
arts and design projects, constantly adapting and tuning to local and international art scenes.
The Galateca story goes on with every event, every exhibition and every artist.
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Glimpses of Infinite Symmetry | Vlad Țenu

În perioada 4 – 28 februarie 2014, Galeria Galateca a prezentat expoziția Glimpses of Infinite Symmetry, ce a alăturat o serie
de instalații realizate de Vlad Țenu, ce s-au născut în urma unor procese de cercetare în design dedicate genezei formei și
spațiului. O parte din aceste lucrări au fost expuse anterior la diverse galerii din Londra, printre care Arup Phase2, Testbed1 și
mai recent la Surface Gallery.
În procesul său creativ, Vlad Tenu se inspiră din natură, căreia îi acordă o atenție deosebită prin încercarea permanentă de
a descifra structura, fenomenele și mecanismele fine ale acesteia. Lucrările sale sunt, de fapt, o combinație de matematică,
design și artă. Artistul ne-a împărtășit procesul care stă la baza practicii sale: “Prototipurile din seria „Minimal Complexity”,
pe care le-am prezentat la Arcadia Conference din New York în 2010, sunt bazate pe un concept matematic care se referă
la o familie de suprafețe extrem de interesante, numite “minimale”. Sunt geometrii periodice care nu se intersectează și care
se extind la infinit. Explorând oportunitățile ce pot fi deschise de acestea în arhitectură și design, am ajuns sa le simulez prin
metode algoritmice alternative, dupa modelul dinamicii bulelor de săpun și să le construiesc cu ajutorul tehnologiilor digitale.”
Between 4-28 February, Galateca Gallery showcased the solo exhibition Glimpses of Infinite Symmetry, which features a
collection of installations designed by Vlad Tenu, born through holistic architectural design research into form and space.
Some of these works have been previously exhibited in various London-based galleries, among which Arup, Phase2,
Testbed1 and more recently Surface Gallery.

2014

What drives Vlad’s creative process is nature, which he carefully observes and tries to decipher its most refined patterns and
mechanisms. His works are actually a symbiotic mix of design, art and science. It all started with the Minimal Complexities
series, which was Vlad Tenu’s dissertation project presented at the Acadia Conference, at the Cooper Union in New York
in 2010. As the artist states, it was a research work focused on the computational form-finding and he came accross the
concepts of self-organization of matter, conservation of energy, equilibrium and notions of minimal complexity. Focusing
on periodic minimal surfaces, the design process challenges the concepts of multi-dimensional symmetry and repetition,
creating modular continuous surfaces that are infinitely expandable.
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Vlad Țenu
N[scut `n 1982, la Iași, Vlad |enu locuiește din 2008 la Londra, unde lucrează ca arhitect. A studiat arhitectura
la Iași, Lisabona și Londra (Bartlett School of Architecture). Cercet[rile sale se axeaz[ pe integrarea știin\ei
și tehnologiei `n procesul de proiectare, ce implic[ metode de generare de calcul, tehnici digitale de fabrica\
ie și design interactiv. Proiectul s[u, „Complexitate minimal[“ – c]știg[tor al Concursului REPEAT Tex�Fab
2010, a fost expus `n anul 2012 `n cadrul evenimentelor de amploare internațional[: London Festival of
Architecture și London Design Festival.
Born in 1982 in Ia§i, Vlad |enu lives in London since 2008, where he works as an architect. He studied
architecture in Ia§i, Lisbon and London (Bartlett School of Architecture). His research focuses on the
integration of science and technology in the design process that involves methods of computing, digital
fabrication techniques and interactive design. His project, „Minimal complexity“ – winner of the REPEAT
Tex�Fab contest in 2010, was exhibited in 2012 at major international events: London Festival of Architecture
and the London Design Festival.
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RONATIV 3 Grații | C[t[lin N[st[soiu
În perioada 10 aprilie – 3 mai, Galeria GALATECA a prezentat expoziția “RONATIV 3 Gratii”, o instalație de design
ceramic generatoare de dialog indentitar, semnată de Cătălin Năstăsoiu.
„Grațiile”, precum și alte execuții ale conceptului RONATIV, au același ADN grafic – conturul hărții României – și sunt
inspirate de prețuirea pentru femeia apărținătoare acestui spațiu. Pe lânga valoarea intrinsecă a expoziției, noutatea
pe care o aduc cele 3 Grații este aducerea din mediul virtual în spațiul expozițional a unui proiect care inițial a stârnit
conversații pe Facebook, Instagram și Twitter.
Between April 10 to May 3, GALATECA Gallery presents the Exhibition “RONATIV 3 Graces”, a ceramic design
exhibition that generates identity dialog, signed by Catalin Nastasoiu. “The Graces” and other works of the concept
RONATIV have the same DNA chart – Romania outline map – and they are inspired by the appreciation for the woman
belonging to this space.
Besides the intrinsic value of the exhibition, the novelty brought by The 3 Graces is bringing from virtual space to
exhibitional space a project that first it sparked conversations on Facebook, Instagram and Twitter.
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Cătălin Năstăsoiu
C[t[lin N[st[soiu este un artist de origine română, născut la Buzău și stabilit din 2001 la New York. Absolvent al
Universității de Artă, secția Ceramică, a avut ca proiect de diplomă doua vaci din ceramică în mărime naturală
devenite ulterior simbol al Lăptăriei lui Enache, avanpostul artiștilor, tinerilor studenți și intelectualilor din România
postdecembristă. La zece ani dupa terminarea facultății, PricewaterhouseCoopers l-a comisionat pentru un
proiect global de identitate a companiei. În prezent locuiește la New York, unde are o companie, Catapult
Creative Partners, care colaborează cu televiziuni, case de producție, studiouri de film, universități, instituții
culturale, artiști. În calitate de artist vizual și designer a colaborat cu Media Pro, CME, PricewaterhouseCoopers,
Paramount Pictures, New York University, Loews Communications, HKM Productions, R&R Live, Canon, CNN
International și cu nume din lumea artei și designului, precum Christophe de Menil sau Joe Doucet.
Catalin Năstăsoiu, visual artist and ceramist of Romanian origin, established in 2001 to New York, was born in
Buzau, on July 5, 1969. He graduate of the University of Arts Bucharest, with Diploma project – “Cow Interactive”
– an art work that became the symbol Enache’s Dairy the first outpost of young artists and intellectuals in postcommunist Romania. Ten years later, PricewaterhouseCoopers paid Năstăsoiu Catalin for to project concerning
the new company’s identity, this way generating the series of pottery inspired by Neolithic culture, ” Cucuteni
Workshops”, which came later known work wide, from New Zealand to the United States, from Norway to
South Africa. As a visual artist and designer he collaborated with Media Pro, CME, PricewaterhouseCoopers,
Paramount Pictures, New York University, Loews Communications, HKM Productions, R & R Live, Canon, CNN
International and the personalities from the world of art and design as Christophe de Menil as Joe Doucet.
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Muzeul Neintenționat | The Unmeant Museum
Bogdan and Magda Pelmus
Galeria Galateca a curatoriat în perioada 8 – 18 mai expoziția„Muzeul neintenționat. Eroic.Accidental.Istoric.Angoasat”
a artiștilor Magda și Bogdan Pelmuș, ce se constituie într-o alternativă la muzeul tradițional și explorează o multitudine
de gesturi artistice, nu atât de prezente în muzeele din România. Proiectul a facut parte din Bucharest Biennale 6
Parallel Events, iar pe 17 mai 2014 a participat la Noaptea Muzeelor.
Lucrările celor doi artiști, realizate în ultimele luni special pentru expoziția de la Galateca, prezintă o cronică a vieții de
zi cu zi, o arhivare a problemelor sociale presante și o reflecție asupra conceptelor de libertate, manipulare, depresie,
paranoia, magie, pasiune, iubire și kitsch. Deși expoziția este configurată asemenea unui spațiu muzeal, cei doi artiști
Bogdan și Magda Pelmuș chestionează și încearcă să redefinească statutul obiectului de artă expus. De regulă, ceea
ce definește o operă de artă prezentă într-un muzeu este indiscutabila sa autoritate, relevanța istorică, muzeul ca
simbol al lumii occidentale are un impact asupra societății ce este mai mare ca oricând în istoria umanității. Misiunile
sale includ achiziționarea, conservarea, expunerea cât și educarea publicului. Expoziția a cuprins o serie de instalații
complexe, desene, fotografii, dar și obiecte găsite în diferite contexte, cu multiple posibilități de interpretări.
Between 8 and 18 May Galateca presented, as part of the Bucharest Biennale 6 Parallel Events and Night of Museums,
the exhibition The Unmeant Museum. Heroic.Accidental.Historic.Anguished, whcih presented itself as a temporary
alternative to a museum and explores a plethora of artistic gestures, not so present in Romanian museums. The works
of Bogdan and Magda Pelmus aren’t yet authorized by the museum, but their discourses chronicle contemporary
life, with its pressing social issues and the shifting concepts of freedom, manipulation, depression, paranoia, magic,
passion, love, kitsch.Although ‘The Unmeant Museum’ is set up like a museum space, Bogdan and Magda Pelmuș
investigate and attempt to redefine the status of the showcased art object. The exhibition will include a series of
complex installations, drawings, photographs, and also a series of found objects from different contexts, all offering
multiple possible interpretations.

Part of:
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Bogdan Pelmuş

Instalație, obiect, tehnică mixtă

Bogdan și Magda Pelmuș sunt doi artiști contemporani, ce au în portofoliu numeroase expoziții, instalații și
performance-uri, printre care: Bienala din Lituania 2008, cu proiectul "We are '00"; participare la Noaptea
Muzeelor, atât în 2010, cât și în 2012, cu două live-stream performance-uri din atelierul lor bucureștean
transmise în Muzeul de artă din Brașov; expoziția ‘Made In’ la Atelier 030202 din București și ‘Betoane și eroi’
la Galeria Calina din Timișoara în 2013. Membri fondatori ai spațiului de artă Loading Open Lab, un atelier
deschis (artist-run space) în cadrul căruia au organizat proiectele I’m Going Glocal 2006, ROCA 2007, Safe
Mapping AKA They Are Watching, parte din Parallel Event BB3, 2008.
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Bogdan and Magda Pelmus are two contemporary artists, with an extensive list of exhibitions,
installations and performances, among which: Print Biennial Lithuania 2008, with a project entitled "We
are '00"; part of Night of Museums in 2010 and 2012, with a series of live-stream performances from
their Bucharest studio to the Museum of Art Brașov; exhibition ‘Made In’ at Atelier 030202 in Bucharest
and ‘Concrete and Heroes’ at Calina Gallery in Timisoara in 2013. They are founding members of
Loading Open Lab, an artist-run space which organised I’m Going Glocal 2006, ROCA 2007, Safe
Mapping AKA They Are Watching, parte din Parallel Event BB3, 2008.
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Feed Me! | Multimedia project by Noper & Saint Machine
Pe 23 mai, de Noaptea Alba a Galeriilor și parte din G5, publicul care a vizitat Galateca a avut parte de o experiență
aparte: Feed Me!, primul proiect interactiv de artă multimedia al artiștilor Marilena Oprescu Singer (Saint
Machine) și Radu Pop (Noper) o capsulă senzorială în forma unui uriaș cocon, denumit “Womb of Tra”, care se
hrănește cu energia vizitatorilor pentru a exista.
"Întregul proiect Feed Me! este concentrat într-o capsulă, un spațiu multidimensional avid să absoarbă întreaga
atenție a vizitatorilor și să se folosească de forța fizică a corpurilor lor. Interactivitatea este completa, "utilizatorul"
poate intra în interiorul lucrării de artă și o poate modifica, având acces la mecanismele de control ale acesteia
prin mișcările mâinilor și ale picioarelor, folosite ca extensii ale lucrării de artă. Transformat într-un homo-cyborg,
vizitatorul anonim devine artist și da sens expoziției prin simpla lui prezență." (Marilena Oprescu Singer)
Feed Me! este un proiect Artmix organizat în colaborare cu Galateca, Arcub, Asociația Culturală Neoart România,
Institutul Cultural Român. Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. G5 a cuprins
evenimentele Biennale Bucharest 6 Parallel Event, Romanian Design Week, Noaptea Muzeelor, Art Safari și
Noaptea Albă a Galeriilor.
During the Night of the Galleries and as part of G5, the audience was given quite a treat: Feed Me! was a ludic experiment that
explored the relation between the artwork and its public. With a self-ironic approach, the project by Marilena Oprescu
Singer (Saint Machine) and Radu Pop (Noper) is calling the subjects of monstrous and perpetually insatiable Tra to her
feeding ritual: the entire exhibition is a live organism that feeds on the energy produced by the movements of the public.
“Feed Me! project created a multidimensional space hungry to absorb your attention and use the force of your
body. The interactive experience is complete, the “user” can enter the artwork and has access to its controlling
mechanism by moving. Thus, the visitor is transformed into a homo-cyborg, the anonymous visitor becomes an
artist by the simple presence because only his/her energy gives a meaning to the entire exhibition.” (Marilena
Oprescu Singer)
Feed Me! Is a project organized in partnership with Galateca Gallery, Artmix, Arcub, Neoart Romania and the
Romanian Cultural Institute. This is a cultural project funded by AFCN. G5 gathered Biennale Bucharest 6 Parallel
Event, Romanian Design Week, Night of the Museums, Art Safari and the White Night of the Galleries.
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<- ART SAFARI 22-25.05.2014
ROMANIAN DESIGN WEEK 16-25.05.2014
Galateca a participat la toate evenimentele G5, inclusiv la prima ediție a târgului de artă românească Art Safari cu
lucrări ale artiștilor Simon Henwood, Aurel Tar și Vlad Țenu, dar și la a doua ediție a Romanian Design Week cu
proiectul Selenit, conceput de studenții de la Modă a Universității Naționale de Artă din București.
G5 a cuprins evenimentele Biennale Bucharest 6 Parallel Event, Romanian Design Week, Noaptea Muzeelor, Art
Safari și Noaptea Albă a Galeriilor.
Galateca was present within G5 with a project for each of the five cultural events that took place in May 2014,
including the participation at Art Safari Fair with artworks by Simon Henwood, Aurel Tar and Vlad Țenu and
at Romanian Design Week with a fashion exhibition devised by Fashion Department students of the National
University of Arts.
G5 gathered Biennale Bucharest 6 Parallel Event, Romanian Design Week, Night of the Museums, Art Safari
and the White Night of the Galleries
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IA - Poartă spre infinit
/ IA - Gate to Infinity
12.06 - 12.07. 2014

În vara anului 2014, între 12 iunie - 12 iulie, expoziția Măiastra, povestea nespusă a IEI, a continuat cu IA. Poartă
spre infinit, realizată sub inaltul patronaj al Excelentei Sale, doamna Ulla Väistö, Ambasador al Finlandei în România.
Ia de sărbatoare, ia de lucru și ia de ceremonie au insotit femeia pe tot parcursul vieții. Ca orice veșmânt tradiționalceremonial, ia constituie o secvență a memoriei colective, iar purtarea ei, o manifestare spirituală ce străbate timpul
și prin care se poate redescoperi istoria mitică a unui neam. Povestea din anul 2014 a fost despre IA VIE, nu despre
ia exponat de muzeu. Despre ia care, odată purtată, devine poartă spre infinit. Ia a fost vesmant ritualic, sacru, ia
este magica, IA a fost și este EA. IA are viață. IA ești TU!
After Măiastra - Tne Untold Story of the Romanian Blouse, the story of the Romanian blouse continued in 2014
between 12 June - 12 July with IA. Gate to Infinity, realised under the patronage of Her Excellency, Ms Ulla Väistö,
Ambassador of Finland to Bucharest .
Either it was for celebration, ceremony or for everyday use, the Romanian blouse accompanied women throughout
their life. Today, the blouse (IA) and other traditional garment, is part of our collective memory and acts as a spiritual
manifestation that crosses through time. This year's story was about a blouse which is alive and active, not about
the blouse as a museum exhibit. It`s about IA that becomes a gateway to infinity only by wearing it. IA was a sacred
garment, IA still is magical. IA has life. IA (the blouse) is YOU!
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MĂIASTRA
Povestea nespusă a iei | The Untold Story of the Romanian Blouse
11-13.09 & 14-24.10. 2014
Proiect itinerant de diplomație culturală în Berna și Dublin
Cultural diplomacy itinerant exhibition in Bern and Dublin

În toamna anului 2014, Galateca împreună cu Institutul Cultural Român au itinerat expoziția Măiastra Povestea nespusă a iei în cadrul Festivalurilor de Cultură Română din Berna și Dublin. În ambele orașe,
expoziția a făcut parte dintr-un program amplu ce a inclus piese de teatru, concerte de muzică clasică
sau muzică experimentală, proiecții de filme artistice și documentare, lecturi și reprezentații literare ce s-au
bucurat atât de patronajul unor personalități din mediul diplomatic (Cllr Christy Burke, Lord Mayor of Dublin),
cât și a unui public internațional, puternic culturalizat și iubitor de artă.
Devenită faimoasă datorită uneia dintre picturile lui Matisse și intrată în modă o dată cu generația hippie,
bluza tradițională românească este rezultatul seducător al mai multor secole de inovație sartorială și de
creativitate cromatică. Expoziția de ii și fotografii de arhivă a fost însoțită de o serie de creații recente - opere
de artă, obiecte de design contemporan - influențate de motivele și semnele cusăturilor tradiționale, purtând
semnăturile artiștilor Aurel Tar și Vlad Tenu, precum și ale designerilor din spatele brandurilor Ziurel, Una ca
Luna, The Craft Lab, Lana, MândraChic, RONATIV, Murmur, Iutta, Furga Murga.
In September and Ocotber 2014, Galateca in collaboration with the Romanian Cultural Institute showcased
within Romanian Cultural Days in Bern and Dublin the travelling exhibition Măiastra - The Untold Story of the
Romanian Blouse. The exhibition was part of two complex programmes that included Romanian theatre plays,
experimental and classical music concerts, film projections and lectures and was visited by diplomatic figures
such as the Lord Mayor of Dublin, Cllr Christy Burke, as well as by a culturalised international public.
Made famous by Matisse and a global fashion item by the hippie generation, the traditional Romanian blouse is the
seductive conclusion of centuries of craftsmanship and chromatic imagination. The exhibition has gathered not only
the blouses, but also a selection of contemporary art & design objects that reimagine traditional Romanian symbols.
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Political Bestiary | de Valeriu Mladin
7.08-07.09. 2014

Într-un an dominat de politic, cele zece desene în cărbune cu accente profund ironice ale artistului Valeriu Mladin incită
la reflecție și la dialog. Proiectul aduce în prim-plan statutul omului politic actual înteles ca un anti-zoon politikon, și a
reprezentat prima colaborare a galeriei cu doamna Ana Maria Altmann, care și-a solidificat activitatea profesională de
istoric de artă și curator în doua mari muzee ale Austriei: Albertina și Belvedere.
Valeriu Mladin este un artist vizual român multidisciplinar a cărui tușă inconfundabilă transpare indiferent ca este vorba
de desen, pictură, sculptură, fotografie, video, obiect, instalație sau performance. Are în portofoliu peste 10 expoziții
personale și peste 30 de proiecte colective în țară și străinătate.
In the summer preceding the presidential ellections, Valeriu Mladin's ten monumental drawings in charcoal, with their
obvious satirical accents, challanged every visitor' to dialogue and reflection. The drawings talk about the 'universal'
political character and brought together an international multidisciplinar artist based in Romania, Valeriu Maldin, and
a Austrian-based, Romanian-born curator and gallerist Ana Maria Altmann, who previously worked for Albertina and
Blevedere Museums in Austria presitgious artistic scene.
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Expoziția a pornit de la ideea cain designul grafic rolul literei este esential și a prezentat o
selectie de 70 de lucrari realizate in perioada 2007-2014 de studentii anilor I si II, produse
in cadrul disciplinei comunicare vizuala, design grafic, din cadrul departamentului Design,
FADD, a Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti (UNARTE). Manifestarea a făcut parte
din seria evenimentelor prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la fondarea UNARTE.
The exhibition started from the idea that when we are talking about graphic design the
letter’s role is essential and presented a selection of 70 works made between 2007-2014,
by the students in1st and 2nd year of study, produced within the discipline of visual
communication, graphic design from the Design department, FADD of the National
University of Arts in Bucharest. The event was part of a series of events celebrating the
150th anniversary of the foundation of UNARTE.

TIPOGRAFICA

BRILLIANT BY DESIGN

16.07-03.08.2014

10-30.09.2014
Expozitia Brilliant By Design, organizată împreună cu Centrul Cultural Ceh din București, a
prezentat lucrari ale designerilor cehi realizate de producatorii cehi, subliniind continuitate
a productiei de sticla si portelan, prin selectarea unor exemple elocvente din ultimii 100
de ani. Piesele de design contemporan au fost puse in paralel cu predecesoarele lor,
marcand astfel diferentele si evolutia designului pe durata ultimului secol.
Brilliant By Design was organised with the Czech Centre in Bucharest and presented
designer glass and porcelain made by contemporary Czech companies. It aimed to
specifically emphasise the continuity of the glass and porcelain production by selecting
successful, timeless examples from the past 100 years.
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Henwood Library - Archive | Simon Henwood
A doua expoziție a artistului britanic Simon Henwood, “Henwood Library – Archive”, a urmat după ce proiectul
“Henwood Library. Din dragoste de carte și de arte” din anul 2013 s-a bucurat de un real succes în randul iubitorilor de
artă. De data aceasta, lucrări de Picasso, Chagall, Goya, Giacometti, Paolozzi, Andy Warhol și Sir Peter Blake ce fac
parte din arhiva artistului și l-au inspirat în realizarea primului sau roman semi-autobiografic “Black Arc”, au fost expuse
timp de 3 luni la Galateca, alături de cele mai noi lucrari ale sale, portrete ale unor copii din Transilvania surprinse de
artist în vara anului 2013.
“Henwood Library – Archive” was the second exhibition hosted at Galateca Gallery by British multidisciplinary artist
Simon Henwood. The exhibition featured works by other artists that have influenced him throughout his life like Picasso,
Chagall, Goya, Giacometti, Paolozzi, Andy Warhol and Sir Peter Blake. These artists have also inspired Simon to write
his first almost autobiographical novel ‘Black Arc’ also to be launched at Galateca. Also to be previewed were the
artist’s new portraits of Kids from Transylvania, a project started in the summer after his ‘Henwood Library – The Love
of Books and Art’ successful 2013 show at Galateca.
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Transylvania Kids | Simon Henwood
Brukenthal Museum, 04.02-26.04.2015

Make Love not Art | Dan Raul Pintea
14.02-14.03.2015

32

expoziȚii galateca

www.galateca.ro

33

Andy Warhol Film Retrospective Sleep / Empire / Kiss
11.12.2014 - 14.12.2014, parte din BIEFF

La mijlocul anilor ’60, Andy Warhol renunță brusc la pictură – deși începuse să aibă foarte mult succes
cu iconicele sale lucrări pop-art – și începe să se aventureze în artele multimedia. Andy Warhol devine
managerul și producatorul formației emergente underground Velvet Underground, dar cinematografia îl
atrage mai mult, el urmând să iși dedice următorii 10 ani filmelor experimentale. Andy Warhol a realizat
filme de avangarda cum niciun alt artist sau regizor nu a reușit inainte sa.
Filmele sale alb-negru sunt non-narative și dezvaluie fascinația lui Warhol pentru cultul celebrității.
Considerat de mulți ca fiind creatorul stilulul ‘anti-filme’, artistul pop a produs între 1964 și 1966 aproape
500 de filme de scurt metraj – sau ceea ce el numea “screen tests/ teste de ecran” – ce aveau în
rolurile principale prieteni apropiați, artiști, celebrități și modele. Apoi a filmat o serie de lungmetraje,
sau mai degraba “anti-filme” care contestau convențiile filmelor de până la acea dată. Aceste filme
sfidau structura clasica a unui film, primul dintre acestea fiind Sleep din 1963, în care Warhol îl filmează
pe prietenul său, poetul John Giorno, în timp ce doarme, deși inițial Warhol dorea să o distribuie pe
Brigitte Bardot în rolul principal. Filmul a fost proiectat la galeria Galateca pe 11 decembrie 2014, Empire
(1964) pe 13 decembrie, iar Kiss (1963) a fost proiectat pe 14 decembrie, parte din festivalul Bucharest
Experimental Film Festival BIEFF.
În anii 70, filmele lui Andy Warhol au intrat într-un con de umbră fiind retrase din circuitul cinematografelor,
însă după moartea artistului în 1987 filmele au inceput să fie incluse în programele muzeelor, galeriilor
și festivalurilor de film din America și Europa. Filmele lui Andy Warhol au avut o influență directă asupra
generațiilor de tineri cineaști și sunt astăzi acreditate de teoreticieni și critici de film ca având o importanță
decisivă în dezvoltarea cinematografiei în ultimii 50 de ani.
At the beginning of the 60s, Andy Warhol temporarily quit painting – even though he was at the height
of his success – and began some new adventures in multimedia. Taking a quick detour into music,
Warhol became the manager, “producer” and overall patron of the up-and-coming band, The Velvet
Underground. But film is where he focused his creative energies. Warhol came to the avant-garde
cinema in a way no one else had. Despite being a fully developed artist in one medium, he entered the
realm of cinematography, but not as an amateur, but with a total commitment. He immediately began to
produce major cinema which still echoes to this day.
For years he sustained the production of films with undiminished intensity, creating in that time as many
major films as any of his contemporaries had in a lifetime Between 1964 and 1966, the pop artist shot
close to 500 short movies — or what he called “screen tests” — of friends, celebrities and models. And
then he shot a series of longer films, or rather “anti-films,” that challenged the conventions of filmmaking
with no three act structures, the first one being Sleep (1963)– was projected on 11th December at
Galateca Gallery. Originally Warhol wanted to make Brigitte Bardot the star, but he eventually settled
for his friend and lover at that time, John Giorno, and the title is self explanatory. Other important films:
Empire (1964) – was projected on 13 December at Galateca Gallery, Kiss (1963) – was projected on 14
December at Galateca Gallery, Screen Test (1964), Blow Job (1964), Batman Dracula (1964), Poor Little
Rich Girl (1965), Chelsea Girls (1966).
In the early 1970s, most of the films directed by Warhol were pulled out of circulation, but after Andy
Warhol’s death in 1987, the films were slowly restored and are occasionally projected at museums,
galleries and film festivals. After 50 years since he made his first film Sleep, Andy Warhol’s films are
considered instrumental in the development of contemporary cinema and many subsequent generations
of film directors and artists cite his films as major influence.
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Bleeding Gold | Ioana Sisea
5 - 21.02.2015

Ioana prezintă proiectul ”platoșei”, sub forma unor scuturi purtabile realizate din porțelan, cu urme ale
suferințelor, care modifică integritatea materialului, găuresc platoșa-scut și o fac sa sangereze. Sângerarea
este însa aur, în viziunea Ioanei, rănile cristalizându-se în experiențe formatoare. ”Orice întâmplare importantă
lasă o urmă pe corpul uman. Vizibile sau nu, semnele provocate de diverse interacțiuni alcătuiesc o hartă
a istoriei personale. Plecând de la o serie de mulaje dupa torsul feminin, o parte vulnerabilă și expusă a
corpului, carcasă ce protejează inima, centru al simțirii, platoșele de porțelan poartă urmele unor ’răni’…”
Artiști invitați: Alexandra Abraham – hamuri, Ilina Schileru – film, BOREALIS – muzica. Curator: Ilina Schileru
The ‘Bleeding Gold’ project is a reflection of the self constructed boundaries between individuals and the exterior
world: “In my study I address questions about the ways in which we hide our traumatic experiences and how these
can influence human interaction.” The pieces represent a study of the topography of the body. It is similar to the
geography of the natural world; a map is a weathered form where experiences leave their mark over time, gradually
shaping the landscape. And so, time has a similar effect on our character: our physiology belies our emotional history.

2015

Guest artists: Alexandra Abraham – harnesses / Ilina Schileru – film / BOREALIS – music. Curator: Ilina Schileru.

36

expoziȚii galateca

www.galateca.ro

37

Untamed Skin - The Romanian Blouse
Premiată cu trei Mențiuni Speciale în cadrul London Fashion Week – International Fashion Showcase 2015, expoziția
“Untamed Skin – The Romanian Blouse” își îndreaptă atenția către originile IEI românești, o piesă vestimentară rafinată
și delicată, dar cu un aspect neîmblânzit, ce era purtata mereu aproape de piele, lucrată manual din fibre naturale și
brodată cu simboluri primordiale.
Pentru această expoziție, cei trei designeri, Alexandru Nimurad, Vika Tonu și Alexandra Abraham au dezvoltat o colecție
colaborativă de îmbrăcaminte, accesorii și bijuterii în jurul formei și simbolurilor iei românești, pe care au reinterpretat-o
raportându-se la propria identitate artistică, onorând totodată bagajul bogat al patrimoniului cultural românesc.
Expoziția a fost organizată de catre Galeria Galateca în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Londra, și a fost
expusă prima oară între 20.02-20.03.2015 în cadrul International Fashion Showcase 2015, eveniment major de
fashion-design coordonat de British Council și British Fashion Council, singurul program din London Fashion Week
deschis publicului larg, unde a primit trei premii ‘Special Mentions’ la categoriile Best Country Exhibition, Best Designer
(Alexandru Nimurad si Vika Tonu pentru colectia colaborativa de bijuterii), Best Curator (Roxana Gibescu). “Untamed
Skin – The Romanian Blouse” a fost itinerată cu sprijinul Institutelor Culturale Romane din Bruxelles si Berlin la centrul
de design Winkelhaal din Antwerp între 29 mai-10 iunie 2015 și apoi la galeria de arta și design BraubachFive din
Frankfurt intre 26-28 iunie. În noiembrie 2015, bijuteriile din cadrul proiectului, intitulate Ensemble of Broken Pieces,
au fost expuse la Castelul Pelișor, Sinaia.
Awarded with three Special Mentions at London Fashion Week – International Fashion Showcase 2015, the “Untamed
Skin – the Romanian Blouse” exhibition takes the story of the exquisite Romanian blouse back to its roots as a wild,
yet delicate garment which was always worn close to the skin, hand-crafted using natural textiles and pigments, and
embroidered with primordial symbols and patterns.
For this exhibition, fashion designers Alexandru Nimurad and Alexandra Abraham and jewellery-designer Vika Tonu
developed their collective clothing, accessory and jewellery collection around the blouse as an organic structure,
honouring its distinctive local background and visual history.
The exhibition is organized by Galateca gallery in partnership with the Romanian Cultural Institute in London and was
first showcased as part of International Fashion Showcase IFS 2015 (20.02-20.03), the first joint collaboration between
the British Council and the British Fashion Council and the only BFC initiative that is open to the public during London
Fashion Week, where is was awarded with three Special Mentions at all categories Best Country Exhibition, Best
Emerging Designer (Alexandru Nimurad & Vika Tonu for their jewellery collection) & Best Curator (Roxana Gibescu).
Together with The Romanian Cultural Institutes in Bruxelles and Berlin, Galateca itinerated the exhibition to the Design
Centre Winkelhaal in Antwerp between 29 May-10 June and to BraubachFive Art and Design Gallery in Frankfurt
between 26-28 June. In November 2015, the jewellery part of the exhibition was shown at Pelișor Castle in Sinaia.
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Local Kombat | Cosmin Paulescu (Cozo)
Expoziţia a reunit o serie obiectuală interactivă, remake-uri după instalaţii interactive de mari
dimensiuni, realizate în ultimii ani de artist. Reîntâlnim, la o scară mai mică şi într-o altă asamblare
lucrări precum „Play pe plai”, „Rocadă” şi „Ping-Pong”, dar şi câteva piese expuse în premieră.
„La o primă decriptare vizuală, obiectele par prietenoase, ducându-te cu gândul la joc,
agrement şi relaxare. Depăşind nivelul vizual empiric, suprafaţa hârtiei devine un spaţiu
al competiţiei, al confruntării şi în final chiar a unui câmp de luptă între forţe beligerante.
Aşadar lucrările glisează de la un registru ludic, spre unul cu tonalităţi grave, făcând
trimitere spre noile realităţi geopolitice şi militare din vecinătatea estică a ţării noastre”
Cosmin Paulescu este un artist român, născut la Craiova, specializat în artă murală, care
trăieşte şi lucrează la Bucureşti, decan al al Facultăţii de Arte Decorative şi Design Bucureşti.
Th exhibition showcased several interactive objects and remakes after some monumental installations
made by Cosmin Paulescu throughout his art practice, such as „Play pe plai”, „Rocadă” and „PingPong”. „Even though the objects may seem playful, they slide into a more serious tone, referencing
geopolitical and military realities from the vicinity of our country”.
Cosmin Paulescu is an artist and Dean at the Art University in Bucharest - Design and Decorative Arts
Department.
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Love Frames. Samples of Memory / Magda Pelmuș
Expoziția “Love frames. Samples of memory” (16 mai – 13 iunie) explorează tema iubirii, universalitatea
ei, într-o manieră plină de ironie, din perspectiva clișeelor (“frames”) pe baza cărora funcționăm.
“Conservăm în memorie experiențe și evenimente, într-o configurație proprie. Absorbim amintirile
și facem un stoc de memorie apoi oferim mostre – mostre de iubire, mostre de viață, mostre de
superstiții, radiografii ale memoriei. Există un tipar în care ne recunoaștem, un clișeu, o memorie
colectivă pe care o împărtăşim, o agreem și asupra căreia, in genere, ne punem de acord. „Frames”
sunt clisee ale scenelor romantice rupte din memoria colectivă a îndrăgostiților clasici, a lui Adam și
Eva, veteranii îndrăgostiți stigmatizati din cea mai veche poveste de iubire” afirma artistă.
The exhibition explores love in its universality, but with irony, from the perspective of the frames on
which we construct our life.
"A frame is a cliché, a moment, an image moved and stopped from life, a sample of memory. We
preserve in memory experiences and events, in our own configuration. We absorb memories and
make a stock, than we are offering samples - samples of love, samples of life, samples of superstitions,
radiographies of the memories. It is a pattern in which we recognize ourselves, a cliché, a collective
memory which we agree upon. A frame is a cliché from the romantic scenes depicted from the
collective memory of classic lovers, of Adam and Eve, stigmatized veterans of love from the oldest
love story ever."
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MĂIASTRA. Nașterea unei lumi | Birth of a World
23.06 - 29.08.2015

“Măiastra, Nasterea unei lumi”, o instalație de artă ce a avut ca sursa de inspirație IA, a creat un spațiu
metaforă ce a îmbinat elemente tradiționale și moderne într-un concept colaborativ original. Expoziția
a găzduit timp de doua luni și Hubul Cultural Măiastra și și-a propus să fie o platformă interactivă de
susținere a valorilor identitare, astfel prezentând o serie de workshop-uri, performance-uri și conferințe.
Conceptul curatorial a fost inspirat de Ioan Sorin Apan și de cartea sa – „Taina Mării Negre, oceanografie
și folclor”, transmițând ideea că tradiția este un act cultural salvator.
Aflată la a treia ediție în România, programul expozițional Măiastra este primul proiect de artă
contemporană dedicat iei și simbolurilor identitare, realizat de galeria Galateca și s-a bucurat de o
prestigioasă expunere internațională, cu 10 expoziții în Europa, printre care le menționăm pe cele de la
Berna, Dublin, Londra și Istanbul.
"Măiastra, Birth of a World", an art installation that has as inspiration IA (the Romanian Blouse), created a
space metaphor that combined traditional and modern elements in an original collaborative concept.
Moreover, the exhibition hosted for two months the Măiastra Cultural Hub and aimed to be an interactive
platform to supporting identity values, also presenting a series of workshops, performances and conferences.
The curatorial concept was inspired by Ioan Sorin Apan and his book - "The Mystery of the Black Sea,
Oceanography and Folklore", conveying the idea that tradition is a savior cultural act.
Already in its third edition in Romania, the programme-exhibition Măiastra is the first contemporary art project
dedicated to the Romanian blouse and other symbols of Romanian identity. Project conducted by Galateca
Gallery that benefited a prestigious international exposure, more 10 exhibitions in Europe, including that the
Bern, Dublin, London and Istanbul.
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A Cry that Summons the Storm | Frederic Xavier Liwer
10.06 - 01.07. 2015, Expozitie de gravura in lemn si fotografie / Engraving and Photography
„Un strigăt ce cheamă furtuna”, principiul cauzei și efectului, este punctat de o acțiune a prezentului, țipătul
incizat în lemn și ideea unei acțiuni viitoare, pariul unei invocări în care această distanță temporală devine o
speranță de a unifica un proces care se produce, în principal, în sine” afirma artistul. Frédéric Xavier Liwer (n.
1980) este un artist francez, ce traiește și lucrează între Paris și Bruxelles, absolvent al Scolii de Arte Brera
din Milano. În ultimii ani a colaborat cu numeroși alți artiști, în special în revista italiană & IL TOPO și colectivul
omonim în care este un membru activ.
«A Cry That Summons The Storm» the principle cause and effect, is punctuated by an action of the present,
the scream etched deeply into the wood, and the idea of a future outcome, the bet of an invocation in which
this temporal distance becomes the expectation to unify a process that occurs primarily in itself. Frederic
Xavier Liwer (b. 1980) is a French artist, living and working between Paris and Bruxelles, having graduated
Brera School of Art in Milan. In the last years, he has worked with many international artists, especially for the
& IL TOPO magazine and artists group with the same name.
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Interludes | Cornel Brad
În perioada 30 august – 10 octombrie, Galeria Galateca a expus seria de fotografii Interludii realizate de Cornel
Brad, ce ulterior a fost itinerată în Berlin și Londra. Expoziția ne introduce în culisele Festivalului Internațional
George Enescu. Proiectul expozițional este însoțit de un album fotografic ce prezintă peste 140 de imagini alb
negru, dintre care 70 sunt portrete ale soliștilor, dirijorilor, instrumentiștilor și dansatorilor care au participat în
anul 2013 la festival.
Between 30 August - 10 October, Galateca exhibited the “Interludes” photography series by Cornel Brad,
consequently being showcased in Berlin and London. The exhibition follows the photography artbook with
around seventy portraits of internationally venerated conductors, soloists and dancers and many other pictures
of members of the philharmonic orchestras and a modern dance company that performed in Bucharest during
the “Enescu Festival 2013”.
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Loc și vis | Constantin Flondor
Expoziția Loc și Vis a cuprins lucrări inspirate de locul copilăriei artistului, experiențele personale din desele călătorii de
studiu, sinteza unei intense activități de creație și de cercetare.
Constantin Flondor (1936), unul dintre cei mai importanți artiști români, locuiește și lucrează în Timișoara. Este cofondatorul grupurilor Prolog, Sigma și 1.1.1., ce au fost preocupate, în sumbra epocă comunistă, de experimente în
domeniul artei și de cercetariile vizuale interdisciplinare (artiștii integrau în artă atât arhitectura și matematica, cât și
bionica și cibernetica). Expoziția este organizată de Asociația Contemporanii, Galateca și Institutul Cultural Român și
face parte din Programul Bucurestiul Creativ, care se desfasoara în cadrul Festivalului Internațional George Enescu.
The exhibition Place and Dream showed works inspired by the birthplace of the artist Constantin Flondor (b. 1936,
Cernăuți, Northern Bucovina), one of the most important Romanian artists and a founding member of the groups „111”
(1966-1969), „Sigma” (1969-1981) and „Prolog” (1984 - 2015). His focus has always been on multidisciplinary art by
incorporating photography, film, installation, performance art and mail art.
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Incognito – The Architects | Albert Sofian
Între 14 octombrie – 10 noiembrie a avut loc expoziția „Incognito – The Architects” semnată de artistul sibian
Albert Sofian. Proiectul a prezentat desene de mari dimensiuni realizate pe pânză cu smoală, calamină și pastel
uleios (o tehnică mixtă originală elaborată în timp de artist), ce explorează simboluri și teorii ale dihotomiei bun-rău
cu referințe la reprezentări ale acestora în istoria artelor plastice. În ziua vernisajului, Albert Sofian a reconstituit
un colț din atelierul său în cadrul galeriei, unde a performat live la șevalet o interpretare de „studiu figură umană”
după model.
Albert Sofian este absolvent al Universității de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, secția Restaurare şi Conservare –
Sculptură, masterat şi doctorat în grafică, la Universitatea de Arte şi Design din Cluj Napoca. În prezent trăiește și
lucrează la Sibiu. Activează ca şi artist în zona graficii de şevalet și a sculpturii monumentale.Lucrările sale se află
în colecții private din România, Italia, SUA și Germania.
Between 14 October - 10 November, Galateca invited Albert Sofian to show the personal exhibition Incognito - The
Architects. The large-scale drawings made with traditional techniques, challenges the dichotomy between good and
evil by exploring the symbols and theories on the subject in search of its origins and creators. On the day of the
Opening, Albert Sofian reenacted part of his studio rituals in the gallery and made a live drawing after model.
Albert Sofian is a graduate of BA studies at the University of Sibiu, Department of Restoration and Conservation - with
an MA and PhD in Sculpture, masters and doctorate at the University of Fine Arts and Design in Cluj Napoca. Currently
he lives and works in Sibiu.
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(EROS)ION | Ioana Sisea
12 – 28 noiembrie 2015, expoziție de ceramică. Curator: Alina Bucur
(EROS)ION a continut demersul început cu proiectele „Bleeding Gold” sau „Disimulare” şi a prezentat o serie
de secvenţe din procesul de continuă degradare la care este supusă materia. Artista este preocupată de ce
se ascunde în spatele faţadei sociale, interesul ei este să descopere şi să traducă experienţele obişnuite sau
extraordinare în marcaje, în cicatrici şi semne. Acestea rămân pe suprafaţa noastră interioară precum rămân
procesele de ardere şi topire pe suprafaţă porţelanului. Obiectele alese pentru această reprezentare vizuală
sunt inimi de porţelan, inimi care păstrează urmele întâmplărilor trecute. Astfel, inima devine o “cutie neagră” a
organismului, o bandă pe care se „înregistrează” fluxul de emoţii şi trăiri.
(EROS)ION was a visual representation of the continuous disintegration process that all matter goes through.
The objects chosen to illustrate this are human scale porcelain hearts. Ioana Sisea paints, cuts and breaks
these hearts recreating a reversed process, from effect to cause, from exterior to interior. We can see the marks
left on the ceramic surface and then we can try to understand the event that caused it. The surface becomes
a recording, an imprint of emotions and experiences; it becomes a “black box” of an organism. This project
continues a series of shows – “Bleeding Gold” and ‘Disimulare’ – in which the artist is interested to discover
what goes on behind the social façade; she wants to uncover and translate the extraordinary and the ordinary
experiences into scars and marks.
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DADA BRANCUSI.
O (re)citire de Dan Mircea Cipariu & Mihai Zgondoiu
În contextul celebrării a 100 de ani de DADA-ism (la 5 februarie 1916 s-a înființat ”Cabaret Voltaire” la Zurich)
şi a celor 140 de ani care au trecut de la naşterea lui Constantin Brâncuşi (19 februarie 1876), galeria Galateca
împreună cu scriitorul Dan Mircea Cipariu şi artistul vizual Mihai Zgondoiu propun un program-experiment de
recitire a textelor, creațiilor și imaginarului sculptorului Constantin Brâncuşi printr-un filtru DADA.
Asumarea a două viziuni artistice aflate, mai degrabă, în relaţie de contrapunct, DADA-ismul, cu triumful hazardului
şi al anarhismului (cel stilistic, mai cu seamă!), şi opera lui Brâncuşi, opera unui Constructor, primus inter pares
în structurarea formelor moderne ale artei creatoare de concept, poate părea, la o repede ochire, un demers
divergent ori antitetic, deşi cele două arte ce şi-au găsit gloria între cele două războaie mondiale din secolul trecut
stabilesc şi definesc tiparele modernităţii pentru artele vizuale, literare şi ale imaginarului.
Created by contemporary artist Mihai Zgondoiu and writer Dan Mircea Cipariu in the context of the celebration of
100 years since DADA movement was born (Cabaret Voltaire is founded on February the 5th 1916 ) and 140 years
since the birth of Constantin Brâncuși (February the 19th 1876), this experimental project seeks a (re)reading of
some of Constantin Brâncuși iconic quotes, works and vision through a DADA-ist filter.

2016

The assumption of two artistic visions which are rather in counterpoint relationship, DADA-ism, with its triumph of
hazard and anarchism (of style, in particular), and the work of Brancusi, which is the work of a Constructor, primus
inter pares in structuring modern art forms creators of concept, may seem, at a quick glance, a divergent and
antithetical approach, although the two arts, which were glorious between the two world wars of the last century,
establish and define patterns of modernity in the field of visual arts, literature and imaginary.
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Kinetic poem, Dan Mircea Cipariu, exhibition view, 2016
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SPAȚIU MEDIAL | Liliana Mercioiu
13.04 - 03.05. 2016

Activitatea artistică a Lilianei Mercioiu Popa reflectă o viziune divergentă, experimentală în care libertatea de
transpunere a ideilor prin medii diverse ca instalaţia, obiectul sau fotografia, nu le anulează pe cele clasice,
precum desenul și pictura, care, și acestea, devin câmpuri de investigaţii diverse, devin suportul material
al unor întrebări obsedante. Titlul expoziției, Spațiu medial – Nu sunt acolo unde exist şi nici acolo unde
gândesc trebuie înţeles Nu sunt acolo unde exist şi nici acolo unde gândesc, ci acolo unde mediul, spațiul și
comunicarea dintre lucruri le face posibile.
Liliana Mercioiu Popa (n.1975, la Târgu-Jiu), trăieşte şi lucrează la Timişoara. Din anul 1999 predă în cadrul
Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara pictura, fiind lector universitar.
Liliana Mercioiu Popa’s artistic activity reflects a divergent, experimental vision, in which the freedom of
transposing ideas through various media such as installations, objects or photography, does not dismiss
the traditional ones, such as drawing and painting. In their turn, they become fields of investigation and the
material support for obsessive questions. The title of the exhibition, MEDIAL SPACE – I Am Not There Where
I Exist, Nor There Where I Think, should be understood as I am not there where I exist, nor where I think, but
there where the medium, the space and the dialogue between things makes them possible.
Born in 1975, in Targu -Jiu, lives and works in Timişoara and is currently a PhD Lecturer at the Painting
Department.
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TILT. An Oblique View from Elsewhere | Richard Scott
06.05 - 20.06. 2016

TILT de Richard Scott a propus o meta-expoziție ce a explorat formele și structurile ce dau contur existenței noastre.
Lucrările evidențiază perspectiva și reflecțiile care nu doar generează realitatea individuală, ci și creează iluzii ce
induc în eroare. Expoziția site-specific a fost construită pe mai multe planuri: Rândul 1 – O formă abstractă este
reprezentată ca fiind umplută parțial cu un fluid, astfel încât înclinarea ei este accentuată. Această umplere ignoră
orice materialitate implicită a obiectului, forțând o citire abstractă și o concentrare pe planul imaginii. Bazându-se pe
ambiguitatea stabilită în rândul 1, rândul 2 propune o serie de 3 piese aranjate orizontal, dar puțin înclinate, ce tratează
imaginea ca un conținut încorporat în lucrare. Comparativ cu obiectele înclinate, “tilted”, din rândurile 1 și 2, rândul 3 le
apropriază, dar este orientat spre exteriorul galeriei și reflectă deriva artistului în fața fenomenelor și pulsului orașului.
În același timp, rândul 3 este un ecou la natura ambivalentă a lucrărilor din rândul 1, ceea ce sugerează o înțelegere
parțială și incompletudinea veșnică a orașului.
TILT by Richard Scott offered a meta-exhibition that explored the shape and material that contour our experience,
reflecting on abstract dichotomies and how reflection and perspective impact on our daily realities and illusions.
This site-specific exhibition was conceived on 3 distinct planes, starting from the actual architectural space of the
gallery in which he integrates the visual surface of his artworks. Row 1: Abstract form is represented as partially filled
with fluid so that it’s tilt is emphasised. In each case this filling ignores any implied materiality of the object forcing an
abstract reading and concentration on the picture plane. Building on this figure/ground ambiguity, Row 2 shows a
series of 3 pieces slightly tilted from the horizontal plane. The original tilted objects are now treated as content within
the new frame, which is itself content and therefore again tilted. Row 2 is now appropriated into Row 3 as the tilted
view is directed towards phenomena in the city. Set in the window, these works capture the artists’s ‘derive’ in the city,
echoing the partial (half full / half empty) filling of objects and the eternal incompleteness of cities.
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MĂIASTRA. Sânziene virtuale
24.06.2016 - 17.09.2016

Expozitia a fost a cinsprezecea ediţie a programului multidisciplinar de artă contemporană dedicat iei
şi simbolurilor identitare MĂIASTRA. Conceptul din acest an s-a aflat sub semnul inovaţiei şi inspiraţiei,
Philippe Guilet, Andra Clitan (MA RA MI), Aram Nikolyan, Ana Zoe Pop, Maria Cioată, Irina Irimia, Răzvan
Mureşan, Şerban Jipa, Petru Constatinescu şi Oana Mureşan (QuestDome), au fost artiştii şi designerii
români şi străini implicaţi. Prin MĂIASTRA. Sânziene virtuale, Galateca a propus un proiect colaborativ,
multidisciplinar, o punte simbolică între tradiţie şi viitor, componenta tehnologică, inovatoare fiind susţinută
prin aplicaţii de Augmented Reality, proiecţii, videomapping şi lansarea platformei virtuale MĂIASTRA,
locul de întâlnire al artiştilor şi designerilor ce îşi regăsesc resursele creative în tradiţie şi le transpun
inovator în modernitate.
”Măiastra. Sânziene Virtuale/ Magic Bird. Virtual Fairies” was the fifteenth edition of the multi-focus
initiative dedicated to the Romanian blouse and other Romanian identity symbols. This year’s concept is
guided by innovation and inspiration. Both local and foreign artists and designers were involved in this
year’s edition, they are: Philippe Guilet, Andra Clitan (MA RA MI), Aram Nikolyan, Ana Zoe Pop, Maria
Cioată, Petru Constantinescu şi Oana Mureşan (QuestDome). Irina Irimia and Răzvan Mureşan are two
young MA that coordinated by Dr. Ioana Avram complete the concept.
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Multicultural Art Walk
23.09.2016 - 08.10.2016
„Multicultural Art Walk” a propus un proiect internaţional, multicultural, despre oraş, despre raportarea la oraş,
despre viaţă în oraş, despre perspectiva artistului asupra artei urbane. Conceptul curatorial se relaţionează cu
plimbarea în oraş, ideea pornind de la a recrea un proiect de artă imaginat pentru spaţiul exterior, într-un spaţiu
interior. O experienţă eclectică, emersivă, artiştii propunând forme variate de a explora atât uman, meditativ, cât
şi din punct de vedere arhitectural sau al materialităţii, spaţiul urban.
Artiştii vizuali ce au compus universul urban din cadrul galeriei Galateca sunt: Alin Carpen, Simona Cheli (Italia),
Oana Ionel, Ovidiu Ionescu, Maria Kokkini (Grecia), Mircea Moroianu, Cosmin Paulescu, Mihai Rusen, Ramon
Sadic, Gabi Stamate, Ioana Stelea, Bernard Szajner (Franţa), Patricia Teodorescu, Maria&Valery Varbanov,
Simona Vilău (Bulgaria), Mihai Zgondoiu, Bela Zoltan.
“Multicultural Art Walk” was an international project, multicultural, about the city, about relating to the city, about
city life, about the artist’s perspective on urban art. The curatorial concept is related to walking through the city
streets, the idea is to recreate an art project envisioned for outer space in an interior space. It aims to achieve an
eclectic experience, emersive, the artist are proposing various forms of exploring, both human, inner focused
and in terms of architecture, matheriality, the urban space.
Artits: Alin Carpen, Simona Cheli (Italia), Oana Ionel, Ovidiu Ionescu, Maria Kokkini (Grecia), Mircea Moroianu,
Cosmin Paulescu, Mihai Rusen, Ramon Sadic, Gabi Stamate, Ioana Stelea, Bernard Szajner (Franţa), Patricia
Teodorescu, Maria&Valery Varbanov, Simona Vilău (Bulgaria), Mihai Zgondoiu, Bela Zoltan.
Concept made by Andreea Sandu and co-curated by Sergiu Chihaia.
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BLACK

CUBE
Expoziții martie - noiembrie 2016

Archive | Gabriela Bodin
31.03 - 07.04. 2016
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Paper Kingdom | Sergiu Chihaia
24.05 - 11.06. 2016
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Columna. Brigada Columna | Aurel Tar
15.06 - 17.09. 2016
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Feminis | Mircia Dumitrescu
15.06 - 17.09. 2016
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Zâne și inimi (Fairies and hearts) | Mimi Ciora
19.10 - 19.11.2016
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ART & DESIGN ONLINE SHOP
Highlights

Daniela Făiniş
camera de autor (fragment)

Graduate of the Institute of Arts „N. Grigorescu“, Faculty of Decorative
Arts – Ceramics Department, Daniela F[ini§ is one of the most important
contemporary ceramists. In her long career, of over 30 years, she redefines
ceramics and her works are displayed in numerous major museums and
galleries both in Romania and in Japan, Germany, USA and Belgium. Her
impressive record counts 2 gold medals at the 1989 and 1990 International
ceramics contest from Mino, Japan. And in 1997 she won the first prize at
the Art ceramics biennial in Aveiro, Portugal. In 2004 she is awarded with the
Order of Cultural Merit in the rank of Commander.

Daniela Făiniş
Visul florilor de ceai (detaliu) – ceramică
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