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PREFAŢĂ
de Simona Antoniu

Ne aflăm la cel de-al treilea pas al unui demers cultural 

demarat în 2012. Proiectul “Fațetele Hiperconectivității” 

și-a propus și de această dată consolidarea și extinderea 

platformei de comunicare artistică, începută prin intermediul 

proiectelor precedente, “Human Evolution/Involution” (2012) 

și “Temporal perceptions” (2013). Proiectul în discuție se 

înscrie în aceleași coordonate propuse de organizatori, 

respectiv atragerea publicului larg în cadrul fenomenului 

artistic vizual contemporan, încurajarea experimentului în 

câmpul creației vizuale românești precum și promovarea 

artiștilor români în străinătate. 

Programul proiectului a constat într-o serie de evenimente 

conexe. Debutul a avut loc la Muzeului Vasile Grigore din 

București, unde am organizat o conferință de presă menită să 

ne familiarizeze cu activitățile planificate, cât și cu protago-

niștii acestora. În cadrul Palatelor Brâncovenești Mogoșoia 

a fost concentrat o mare parte din repertoriul artistic. Astfel, 

realizate aici au fost următoarele: Expoziția de sculptură 

și instalație „Fațetele Hiperconectivității” (10-31 Mai 2015), 

Performance-ul de dans (10 Mai 2016), Audiție de muzică 

experimentală „Sâmbătă Sonoră” și instalație sonoră (18 

Mai 2015), Workshop de turnare în bronz (29-30 Mai 2015). 

Următoarea serie de evenimente a fost planificată pentru 

cea de a două parte a proiectului, respectiv pentru anul 2016 

din care au facut parte Expoziția de ceramică contemporană 

„Inner Connections”, realizată în cadrul galeriei Galateea din 

București (06 Ianuarie-04 Februarie) și Expoziția de sculptură 

și instalație „The facets of Hiperconnectivity”, gazduită de 

Institutul Cultural Roman din Berlin (08 Ianuarie-05 Februarie). 

Această inițiativă culturală s-a finalizat prin ultimele două 

activități publice, și anume workshop-ul  de ceramică 

(26 Martie-02 Aprilie) și Conferința de presă cu lansarea 

catalogului (23 Aprilie), găzduite de Muzeul Vasile Grigore 

din București.

Mărturiile artiștilor ce au luat parte la cele trei expoziții ne 

oferă o imagine completă și complexă a fenomenului vizual 

contemporan, reunind 27 de artiști vizuali, 19 români și 9 artiști 

din Franța, Spania, Corea, Anglia, Canada, America, Georgia, 

Turcia și Lituania, respectiv Adrian Moise, Darie Dup, Dragoş 

Neagoe,  Flavia Lupu, Franz Galo, Gabriel Brojboiu, Georgia-

na Cozma, Ileana Oancea, Ioana Marchidan și Arcadie Rusu, 

Irinel Moldoveanu, Radu Dragomirescu, Simona Antoniu, Vlad 

Basarab, Adela Bonaț, Alberto Bustos, Anthony Stellacio, 

Debra Sloan, Eun Kyong Choi, Hasan Sahbaz, Martin Harman, 

Rasa Justaite Geceviciene, Lia Bagrationi, Ileana Crăciun, 

Lucia Lobonț, Nicolae Moldovan și Maria Pop Timaru. 

În ceea ce privește dimensiunea Sonoră a ansamblului de 

activități, au contribuit prin Evenimentul “Sâmbăta Sonoră” 

artiștii și coordonatorii Anamaria Pravicencu, Octav Avra-

mescu și Mara Mărăcinescu. Cătălin Oancea și Oana Maria 

Stoica au conferit programului un caracter educațional prin 

contribuția lor la cele două workshop-uri de turnare în bronz 

și ceramică.

Elementul comun al evenimentelor este cel conceptual. În 

contextul în care fiecare om trăiește și ințelege viața prin pris-

ma proprilor limitări, problematica comunicării a fost și este 

o punte de legătură între oameni, națiuni, interior si exterior. 

Identificăm câteva tipuri de hiperconectivitate a indivizilor în 

timp real, prin intermediul device-urilor, tehnologiei și anume 

telefonul mobil, internetul și alte gadgeturi. Un alt tip de 

hiperconectivitate este cel care se manifestă între doi indivizi 

sub forma comuniunii psihice și emoționale armonioase, la un 

nivel mai profund, vorbim despre comunicarea interioară a 

individului cu propria ființă. 

În altă ordine de idei, arta e un fenomen complex al cărui rol 

nu se limitează doar la aspectul estetic al lucrurilor, ci merge 

mai departe de atât, având o menire superioară, de a trans-

forma individul, artistul, astfel încât acesta să dobândească 

acea capacitate de a transcede dimensiunea materială, 

pentru ca mai apoi să poată transmite prin limbaj artistic un 

adevăr absolut. Astfel, arta poate fi concepută ca un tip de 

comunicare superioară. 

“Arta contemporană, este un soi de gimnastică intelectuală 

care ne ajută să conviețium cu lucrurile pe care nu le 

înțelegem.”

Tuturor le mulțumim pentru participare.
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PREFACE
by Simona Antoniu

We have reached now the third chapter of a cultural project 

that started in 2012. The goal of “Facets of Connectivity” was 

to further strengthen and expand the artistic communication 

platform established by the previous projects, “Human Evo-

lution/ Involution” (2012) and “Temporal perceptions” (2013). 

This project followed the same directions initially defined by 

its promoters: stimulating the interest of the general public for 

the contemporary visual arts, encouraging the experimental 

approaches in the Romanian visual arts and promoting Roma-

nian artists abroad. 

It also comprised several related events. The project was 

launched with a press conference at Vasile Grigore Museum 

in Bucharest meant to introduce the planned events and 

the participants. A significant part of the project’s artistic 

component was hosted by Brancoveanu Palaces Cultural 

Center, where the following events took place: “Facets of 

Hyperconnectivity” sculpture and installation exhibition (May 

10-31, 2015), a dance performance (May 10, 2016), an exper-

imental music audition and sound installation by “Sâmbătă 

Sonoră” (May 18, 2015), and a bronze casting workshop (May 

29-30, 2015). The next events were planned for the second 

part of the project, in 2016, and included the “Inner Connec-

tions” contemporary ceramics exhibition at Galateea Gallery 

in Bucharest (January 06-February 04) and the “Facets of 

Hyperconnectivity” sculpture and installation exhibition at the 

Romanian Cultural Center in Berlin (January 08-February 05). 

The final act of our cultural initiative consisted of two public 

activities: a ceramics workshop (March 26-April 02) and a 

press conference and catalog launch (April 23), both hosted 

by Vasile Grigore Museum in Bucharest.

The works of the 27 visual artists who participated in the 

three exhibitions, 19 from Romania and 9 from France, Spain, 

Korea, UK, Canada, USA, Georgia, Turkey and Lithuania - 

Adrian Moise, Darie Dup, Dragoş Neagoe, Flavia Lupu, Franz 

Galo, Gabriel Brojboiu, Georgiana Cozma, Ileana Oancea, 

Ioana Marchidan and Arcadie Rusu, Irinel Moldoveanu, Radu 

Dragomirescu, Simona Antoniu, Vlad Basarab, Adela Bonaț, 

Alberto Bustos, Anthony Stellacio, Debra Sloan, Eun Kyong 

Choi, Hasan Sahbaz, Martin Harman, Rasa Justaite Gecev-

iciene, Lia Bagrationi, Ileana Crăciun, Lucia Lobonț, Nicolae 

Moldovan and Maria Pop Timaru - crystallized a comprehen-

sive and complex view of the contemporary visual arts . 

The sound component of the project belonged to artists and 

promoters Anamaria Pravicencu, Octav Avramescu and Mara 

Mărăcinescu through the “Sâmbăta Sonoră” event. Due to 

the two bronze casting and ceramics workshops delivered by 

Cătălin Oancea and Oana Maria Stoica, the program also had 

an educational side.

The common element linking all these events is the concept. 

As each individual lives and understands life through his or 

her own set of limitations, communication has always been 

the bridge connecting people and nations, the inside and 

the outside. Several types of real-time hyperconnectivity of 

individuals are identified, through devices and technology - 

the Internet, mobile phones and other gadgets. Another type 

of hyperconnectivity occurs between two individuals in the 

form of harmonious mental and emotional communication. 

On a deeper level, there is the inner communication of the 

individual with the self. 

Art is a complex manifestation that goes beyond the simple 

aesthetics and has the more important mission of transform-

ing and helping the individual, the artist, acquire the ability 

to transcend the material world in order to communicate an 

absolute truth through the language of art. Thus, art can be 

seen as a superior form of communication. 

“Contemporary art is a kind of intellectual gymnastics that 

help us live with the things we do not understand.”

We would like to thank all who contributed and participated 

in this project!
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FAȚETELE HIPERCONECTIVITĂȚII:
TEMĂ ȘI INDIVIDUALITATE ARTISTICĂ
de Mihai Plămădeală, critic de artă

Fațetele Hiperconectivității este, înainte de orice altă 

considerație, o expoziție tematică, gândită în relație 

cu compatibilitatea artiștilor invitați și disponibilitatea 

acestora de a răspunde ideii generale lansate. Încă de la 

o primă lectură transpare diversitatea stilistică a lucrărilor 

expuse, în principiu instalații, diversitate dublată de indi-

vidualitatea participanților în cadrul largului proiect co- 

lectiv, al cărui caracter nu poate fi altfel decât eterogen. 

Altfel spus, avem de-a face cu o expoziție concepută pe 

principii non-organice, fără centru și periferie, fiecare lu-

crare a sa reprezentând mai degrabă un posibil preview 

decât o piesă certă dintr-un puzzle. 

Adrian Moise a răspuns temei printr-o instalație numită 

Exercițiu (2015), care constă în relaționarea unor obiecte 

metalice, în principiu de veselă, cu materiale textile, 

respectiv cu bandaje. O parte dintre acestea sunt pla-

sate scenografic pe un panou, o alta pe două posta-

mente-satelit aflate în proximitate, care determină spațiul 

vital al ansamblului. Orice funcție utilitară a fost anulată 

prin poziționare și relaționare. Bandajarea obiectelor a 

condus la obținerea unor forme și texturi inedite. Acest 

bulevard vizual a fost, dacă nu deschis, cel puțin consa-

crat de artiști internaționali precum Christo și Jeanne-

Claude. Finalitatea instalației lui Moise este însă alta, una 

originală. Artistul urmărește ideile reunirii și separării, a 

echilibrului vizual stabil sau instabil, ori ale joncțiunilor 

dintre regnul mineral și cel organic. Se poate discuta și 

despre trăinicia legăturilor și caracterul artificial al aces-

tora. În fine, putem lua în calcul atitudinea critică față de 

o lume bolnavă, cea în care trăiește omul modern. 

Instalația lui Darie Dup, Simțul Tactil (2014), reunește 

magistral bronzul, piatra și readymade-ul într-o metaforă 

vizuală care eludează total epicul și narativul. Centrată în 

jurul văzului și tactilului, simțuri care fără a fi antagonice 

pot prevala unul în fața celuilalt, lucrarea trăiește prin ea 

însăși, prin forma sa interogativ-seducătoare. Platforma 

de bronz constituită în oglindă, formele volumetrice de 

piatră împreună cu instalația electrică luminoasă, alcă-

tuită din becuri și fire lăsate la vedere, spun o poveste 

despre texturi, aranjamente, aparențe și revelare. Până la 

un punct, ideea lucrării reprezintă o interpretare a pildei 

Peșterii a lui Platon. Un alt punct notabil al instalației pro-

puse de artist este relația dintre constante și variabile; in-

diferent de poziționarea elementelor pe suprafața consti-

tuită în limită interioară, jocul luminii și al umbrei conduce 

spre rezultate similare, ca efect vizual și stare de spirit. În 

cazul dat, lumina este un conector ontologic. Chiar dacă 

aparențele pot fi înșelătoare, deoarece simțurile nu oferă 

întotdeauna informații precise despre proporții, consis-

tență, greutate sau textură, cunoașterea prin intermediul 

vizualului rămâne cea mai apropiată de realitate.

Dragoș Neagoe a participat la proiectul expozițional de 

la Mogoșoaia cu lucrarea The Friend Scream (2015), o 

sculptură de mari dimensiuni realizată în tehnici mixte, 

cu puternică funcție de semnalizare. Ideea declarată a 

artistului, de explorare a prieteniei virtuale și a limitelor 

acesteia, se regăsește în lucrarea propriu-zisă doar ca 

asociație liberă, una cel mult determinant constitutivă. 

Morfologic vorbind, ansamblul statuar, care nu are ne-  

voie de argumente conceptuale pentru a supraviețui din 

punct de vedere artistic, are darul de a incita privitorul. 

Soluția lui Neagoe pentru ansamblul său constă în 

buna relaționare a elementelor constitutive și alegerea 

optimă a proporțiilor. Alături de omul reprezentat nud 

(înveșmântat în propriile virtuți) și de pâlnia cu aspectul 

unui instrument de suflat, suportul de fixare joacă, dinco-

lo de funcția portantă, un rol activ. Plasarea personajului 

în perspectivă montantă, fără contact cu solul, în poziție 

aerian-emergentă, este contrabalansată de masivitatea 

pâlniei, care îl conectează nu atât cu nivelul de călcare, 

cât cu teluricul. Atmosfera pe care o inspiră lucrarea 

este de natură deopotrivă suprarealistă și expresionistă.    

Flavia Lupu continuă prin instalația Scara (2012) un 

proiect anterior, în care scaunul roșu din lemn deținea 

funcția centrală, persoanelor și locurilor cu care era 

relaționat rămânându-le doar roluri periferice. De 

această dată, artista a conceput o structură alcătuită din 

11 scaune montate vertical unul în prelungirea celuilalt, 

structură asimilabilă unei scări. Lucrarea se dezvoltă or-

ganic și are o forță plastică aparte, dată atât de scaune, 

ca obiecte readymade, cât și de asamblările pe care 

le cunosc acestea. Scaunul poate simboliza statutul, 

conformismul, viața domestică, sedentarismul, activi-

tatea profesională și așa mai departe. Asociat cu roșul, 

culoare iconică a comunismului, sfera interpretărilor 

poate fi lărgită generos. Ideea destinelor colective, ca 

și evidențierea (omului și a vieții acestuia) prin omisiune 

sunt doar câteva posibile exemple. Nu în ultimul rând, 
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scara are și ea puternice conotații simbolice, reprez-

entând evoluția, dar și legătura dintre lumi, dacă ne 

gândim bunăoară la Scara lui Iacob. Această instalație, 

în afară de faptul că se potrivește ca o placă turnantă 

proiectului în care a fost inclusă, are valențe deopotrivă 

conceptuale și minimaliste.  

Artistul francez Franz Galo a prezentat filmul KRK (2015), 

câștigător al unui premiu la festivalul de scurtmetraj Pon-

tault-Combault. Acesta a fost difuzat la Mogoșoaia în ro-

tație continuă. Ca paranteză, povestea cubului amenajat 

în sălile de expoziție și destinat proiectelor multimedia 

este binecunoscută în peisajul artelor contemporane. 

La Palatele Brâncovenești, dimensiunea experimentală 

a fost cu atât mai puternică cu cât proiecția a avut loc 

în vechea pivniță, care dincolo de bolțile specifice și de 

asizele de cărămidă netencuită, adăpostește o sumă 

de fragmente restaurate de pictură murală din fosta 

Mănăstire Văcărești. Subiectul scurtmetrajului constă în 

încercarea unui bărbat de a se elibera dintr-o lume pe 

care nu o înțelege. Ceea ce ne interesează pe noi în ca-

zul dat sunt însă imaginea impecabilă și componentele 

care țin de arta video, în mai mare măsură decât virtuțile 

legate strict de film. Altfel, instalația video (pe care o 

numim astfel în contextul dat) a lui Galo, absolvent de 

arte vizuale, și-a avut un rol logic în economia generală 

a proiectului.

Instalația foto a lui Gabriel Brojboiu, Blind Man, Blind 

Man, intitulată astfel după o piesă a lui Herbie Han-

cock, pornește, conform afirmației artistului, de la ideea 

interconectării benevole la opacitatea valorilor cu bătaie 

scurtă. Tema, o critică socială in rem, are un mare po-

tențial de dezvoltare. Brojboiu a realizat câteva sute de 

portrete foto ale unor persoane care poartă ochelari cu 

lentile opace, obiecte ce aparțin marii familii a kitschului. 

Imaginile, capturate cu echipamente fotografice de 

tip gadget, au fost selectate, ordonate și apoi expuse 

matricial. Efectul înserierii este benefic pentru instalație, 

detaliile estompându-se în favoarea premiselor concep-

tuale. Cheia proiectului constă în folosirea unor camere 

foto de nivel mediu, altfel spus nici atât de proaste încât 

să îndepărteze privitorul, dar nici prea performante încât 

să conducă discuțiile spre detalii tehnice. Sunt formulate 

în context benign o sumă de interogații pertinente pri-

vind uniformitatea dincolo de aparenta diversitate, mo-

dalitățile de expresie ale spiritului gregar. Într-un registru 

mai grav, este semnalată posibila pierdere a identității în 

condițiile de asediu ale societății de consum. 

Georgiana Cozma s-a hiperconectat la expoziție prin 

Online (2015), instalație alcătuită din piese ceramice și 

de gresie, arse la 1200°. În artele focului, fișa tehnică 

are o mult mai mare însemnătate decât în alte ramuri ale 

vizualului, partea de manualitate în tandem cu arderea, 

unde apar întotdeauna surprize, constituind adesea 

mize în sine. Instalația conține două ștecăre mult su-

pradimensionate aflate la capetele unui cablu comun. 

Este vorba despre reprezentarea unui montaj electric 

nefuncțional și aberant, prin care artista pune problema 

inutilității, a imposibilității (vre)unei legături. Ideea a fost 

și este interpretată pe scena artelor vizuale. Pentru a da 

doar un exemplu, cel al lui Felix Gonzalez-Torres, amin-

tim celebra sa pereche de ceasuri care indică aceeași 

oră. Intențiile artistului american de origine cubaneză 

sunt altele decât ale Georgianei Cozma, dar la nivel 

formal, ideea este cumva similară. Revenind, artista din 

România mizează în mai mare măsură pe cartea forme-

lor, a pigmenților și a tehnicilor de asamblare decât pe 

cea a istoriilor personale aflate în spate.

Titlul sculpturii realizate de Ileana Oancea, Tip-Toe Ctrl 

(2015), semnalează apetența pentru joc a artistei. Pentru 

aceasta, mersul tip-til este echivalent cu faptul de a fi 

ștrengar sau chiar de a dansa. Asocierea sintagmei 

tip-toe cu ctrl, abreviere consacrată a cuvântului control 

și inscripționată pe binecunoscutul buton al tastaturii, 

descrie fidel ideea lucrării propuse. Până la realizarea 

acesteia din lemn, metal și polistiren nu a mai fost decât 

un pas. Butoanele, extrase din tastatură, devin sculptură 

de sine stătătoare și totodată simbol al utilizării PC-ului. 

Lucrarea nu poate fi analizată prin prisma descriptivului 

sau explicitului pentru simplul motiv că aceste conside- 

rații primare țin de domeniul unei dezarmante evidențe. 

Dacă o sculptură precum The Knotted Gun, a lui Carl 

Fredrik Reuterswärd, un pistol cu țeava înodată, este 

expusă în spațiu public încă din mileniul trecut la New 

York, două butoane emblematice ale tastaturii, care 

traversează tip-til o peluză din Mogoșoaia, nu pot ridica 

obiecții viabile. Rezumând, lucrarea Ilenei Oancea tre-

buie privită într-o cheie de lectură ludică.  

Ioana Marchidan și Arcadie Rusu au susținut în cadrul 

proiectului un performance bazat pe dans și intitulat 

Upside Down (2015). Momentul de natură coregrafică 

susținut în ziua vernisajului pe un fundal sonor realizat 

live de Marian Cazacu s-a materializat, prin montarea în 

timp real a filmărilor, într-o instalație audio-video, care 

a fost difuzată pe întreaga durată a expoziției. Dansul 

și artele vizuale se intersectează adeseori în context 

postmodern, în special sub egida performance-ului și 

a happening-ului. Ținând cont de faptul că, în ideea 

“conectivității” din titlul expoziției, cei doi au interacționat 

în prima dintre cele trei părți ale prestației lor în mod 

susținut cu publicul, putem considera că happening-ul 

a precedat performance-ul. Dansatorii s-au mișcat în 

consens cu schimbarea vizuală a perspectivei, sugerată 

prin intermediul mijloacelor media, luptându-se artistic 

cu problemele legate de gravitație și răsturnare, pentru 

ca apoi să opereze cu pigmentul, în veritabilul spirit al 

Action Painting-ului.  

Într-o expoziție dedicată aparent instalațiilor, fie ele 

clasice, foto, video ori multimedia, Irinel Moldoveanu 
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este prezent cu o sculptură în lemn de tei, Identități 

viitoare (2015). Lucrarea se distinge prin coerență 

tematică, stilistică și morfologică. Într-un contur 

android de dimensiuni mari sunt înscrise câteva 

zeci de personaje umane tangente, având  proporții 

similare, realizate în atitudini și ipostaze diverse, dar 

verosimile din punct de vedere anatomic, personaje 

care alcătuiesc practic marele om. Ideea însumării și 

subsumării, ca și binomul unu-multiplu reprezintă doar 

două dintre multiplele direcții de posibilă interpretare. 

Relațiile dintre plin și gol sunt în favoarea întregului 

pe care îl reprezintă sculptura, un întreg care își lasă 

părțile componente să existe și individual. Mai mult, 

dispunerea și încadrarea personajelor în ansamblul 

general determină efecte optice de expandare 

vectorială, dincolo de limitele fizice ale lucrării, altfel 

concis realizate. Aspectul de rozasă și traforuri face 

ca lucrarea să apară ca o fereastră deschisă spre un 

altceva pe care îl intuim, dar pe care nu îl cuprindem. 

Omul lui Moldoveanu poate fi interpretat ca templu, 

limită sau joncțiune dintre lumi, dar și ca o sculptură 

inspirată, supusă propriilor legi de compoziție.   

Radu Dragomirescu, care trăiește și activează din anii 

’70 în Italia, a acceptat invitația de a participa în expoziția 

de la Palatele Brâncovenești, prin lucrarea Tempo Zero 

(2013), instalație realmente conceptuală și postmodernă, 

alcătuită din poza unei instalații și un text de susținere 

pentru imaginea din poză, text valabil pentru întreaga sa 

activitate. În absența instalației tridimensionale, funcția 

de reprezentare este preluată integral de text. Conform 

acestuia, artistul se consideră norocos că trăiește în 

perioada pe care o traversăm, în care arta poate fi privită 

ca oportunitate cu valențe politice de luptă împotriva 

violenței și distrugerii. Dacă ar fi să determinăm, meta-

foric vorbind, locul geometric al creației lui Dragomirescu, 

acesta ar fi undeva pe o elipsă trasată între Grupul Sigma 

și Gruppo T. Altfel, artistul se întoarce în mod recurent la 

simboluri și imagini populare, uneori religioase, care indi- 

ferent de interpretările de care se bucură în diverse cul-

turi, își au propria viață, una care ține exclusiv de forme.

Simona Antoniu, deopotrivă artistă și curatoare a 

expoziției, dincolo de tot ce a înseamnat organizare și 

activitate logistică, a realizat și instalația Untitled (2015). 

Este vorba despre o rețea de păsări confecționate din 

rășini, relaționate cu o oglindă dispusă în afara ansam-

blului propus. Inspirată de comunicarea și sincronizarea 

perfectă a păsărilor, artista transcende în demersul său 

determinantele directe, concentrându-se pe metafora 

lumii interioare și a căutării adevărului, în viață și în artă. 

Instalația cu ale sale certe atribute neo-minimaliste s-a 

integrat surprinzător de bine în interiorul istoric extrem 

de particular în care a fost amplasată. Izomorfismul 

păsărilor, înșiruirea lor elipsoidală și forma stilizată 

înlătură posibilele capcane zoologice sau realiste, 

conducând instalația spre ceea ce și-a propus Simona 

Antoniu încă din faza conceptuală: faptul de a-și raporta 

ideea exclusiv la vizual. Păsările sale trebuie privite 

exclusiv ca semne vizuale în economia instalației, o in-

stalație care se dezvoltă armonios în spațiu și care pare 

a pune aerul în vibrație.

Lucrarea lui Vlad Basarab, Arheologia Memoriei - Carte 

Mare (2014), are în spate o istorie mult mai amplă decât 

ar putea părea la prima vedere. Performance-ul și insta-

laţia sunt mediile în care se manifestă cel mai bine artis-

tul american de origine română. Interesat de cenzură, 

de cea comunistă, dar nu numai, Basarab incinerează 

în cadrul unor performance-uri enciclopedii, sugerând 

ștergerea lor fizică, pentru ca apoi cenușa și rezidurile 

de caolin să intre în compoziția pastei utilizate pentru 

pictarea unor alte pagini de dicționare sau enciclopedii, 

rupte simbolic de el în cadrul unor alte performance-uri. 

Pictarea, echivalentă cu rescrierea, eventual cu recupe- 

rarea unui trecut distrus, reprezintă în limbajul artistului 

tot o formă de ștergere. În fine, aceste pagini sunt 

configurate apoi în volume și transformate prin ardere, 

în cadrul unor noi performance-uri în material ceramic. 

Așadar, privind lucrări precum Arheologia memoriei, 

vedem doar cărți ceramice fragile, cu aspect cumva 

fosilizat. Dacă luăm cunoștință de cele aflate dincolo de 

cele văzute, perspectiva se schimbă radical. 

Datorită caracterului voit eclectic al proiectului, acesta a 

fost gândit de la bun început spre a fi realizat nu într-un 

muzeu ori galerie de artă contemporană, nici într-un 

decor urban sau postindustrial, ci într-un spațiu istoric, cu 

propria sa amprentă, una deosebit de puternică în cazul 

Palatelor Brâncovenești de la Mogoșoaia. Este vorba de-

spre o invitație la decontextualizare, cu atât mai mult cu 

cât, dincolo de aspectele culturale, arhitectura însăși, in-

terioară sau exterioară, aparține altei paradigme vizuale. 

Mai mult, artiștii prezenți și-au creat, adaptat, eventual 

reinterpretat lucrările în mod independent unii față de 

alții, configurația expoziției fiind rodul punerii acestora în 

spațiu, cu alăturările și vecinătățile de rigoare. Rezultatul 

este însă asumat de toți cei în cauză.
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FACETS OF HYPERCONNECTIVITY:
THEME AND ARTISTIC INDIVIDUALITY
by Mihai Plămădeală, art critic

Facets of Hyperconnectivity is, before any other con-

sideration, a thematic exhibition conceived having in 

mind the compatibility of the invited artists and their 

availability to respond to the general idea proposed. 

Evident from the very first “reading” is the diversity of 

the featured works, mostly installations, as well as the 

individuality of the artists within the broad collective and 

inherently heterogeneous project. In other words, it is 

an exhibition based on non-organic principles, without a 

center and a periphery, in which each work is a possible 

preview rather than a specific piece in a jigsaw puzzle. 

Adrian Moise responded to the theme with an installa-

tion titled Exercițiu (Exercise) (2015), which consists in an 

essentially joyful association of metal objects connect-

ed by textile material, more specifically, by bandages. 

Part of them are scenographically placed on a panel, 

while others are put on two satellite stands nearby, 

which delimit the vital space of the whole assembly. Any 

possible useful function was annulled by positioning and 

association. The bandaging of the objects generated 

surprising shapes and textures. This visual avenue was, 

if not opened, at least brought to notoriety by artists like 

Christo and Jeanne-Claude. The purpose of Moise’s 

installation is, however, an original one. The artist fo-

cuses on the ideas of reunion and separation, of stable 

or unstable visual balance or of connection between 

the mineral and the organic. It can also be about the 

strength and artificiality of connections. Finally, a critical 

attitude to an ailing world - the one that the contempo-

rary man lives in - can be considered. 

Darie Dup’s installation Simțul Tactil (Sense of Touch) 

(2014) brilliantly brings together bronze, stone and 

readymades in a visual metaphor that completely eludes 

the epic and the narrative. Created around sight and 

touch, two senses that, without being antagonistic, can 

prevail over each other, the work lives through itself, 

through its seductively interrogative form. The bronze 

platform made into a mirror, the volumetric stone shapes 

and the electric lighting installation made of light bulbs 

and exposed wiring tell a story about textures, arrange-

ments, appearances and revelation. To some extent, the 

idea of the work is an interpretation of Plato’s Allegory of 

the Cave. Another notable aspect of the artist’s installa-

tion is the relationship between constants and variables; 

no matter how the elements are positioned on the 

surface that forms an interior limit, the play of light and 

shades leads to similar results in point of visual effect 

and state of mind. In this case, light is an ontological 

connector. Even though appearances may be mislead-

ing, since our senses do not always provide us with 

accurate information on proportions, consistency, weight 

and texture, the knowledge through sight remains the 

closest to reality.

Dragoș Neagoe participated in the exhibition at 

Mogoșoaia with The Friend Scream (2015), a large 

sculpture made using combined techniques and with 

a powerful signaling function. The declared idea of 

the artist - the exploration of virtual friendship and of 

its limits - can be found in the work itself just as a free 

association - a determinatively constitutive one, at most. 

Morphologically speaking, the sculptural assembly, 

which does not need any conceptual argumentation to 

support its artistic viability, has the power to provoke the 

viewer. Neagoe’s solution for his assembly consists in 

the proper correlation of the elements and the optimal 

choice of proportions. Together with the figure of a nude 

man (vested in his own virtues) and the horn resembling 

a wind instrument, the frame also plays an active role be-

yond its supporting function. The placing of the charac-

ter in an upright, ascending position, without contact with 

the ground, is compensated by the massive horn that 

connects him not as much to the stepping surface of the 

soil, but rather to the terrestrial. The atmosphere evoked 

by the work is equally surrealist and expressionist.    

With her installation titled  Scara (The Stair) (2012), Flavia 
Lupu continues a previous project in which the red 

wooden chair had a central function, while the persons 

and places it was put in relation with were only second-

ary. This time, the artist built a structure made of 11 chairs 

placed vertically on top of each other to resemble a stair. 

The work grows organically and has a special visual 

power given by the chairs, as ready-made objects, but 

also by the way they are assembled. The chair can be 

a symbol of status, conformity, domestic life, sedentari-

ness, professional activity, and so on. The association 

with the red color - the iconic color of communism - con-

siderably broadens the range of possible interpretations. 

The idea of collective destinies, as well as the emphasiz-
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ing (of humans and their lives) through omission are just 

a few examples. The stair itself is a powerful symbol, as 

it means evolution, but also the connection between dif-

ferent worlds, if we think, for instance, of Jacob’s Ladder. 

Besides fitting like a cornerstone in the project in which 

it was included, this installation has both conceptual and 

minimalist sides.  

French artist Franz Galo showed his film 9 minute 

(9 Minutes) (2015), which won an award at the Pon-

tault-Combault short film festival. It was played on a loop 

at Mogoșoaia. As a casual remark, the cubical structures 

erected inside exhibition spaces for multimedia proj-

ects are quite familiar in the world of contemporary art. 

At Brancoveanu Palaces, however, the experimental 

dimension was even more compelling, as the projec-

tion took place in the old cellar which, in addition to 

its distinctive vaults and exposed brickwork, hosts a 

number of restored fragments of wall painting rescued 

from the former Vacaresti Monastery. The short film tells 

the story of a man who tries to break free from a world 

that he cannot understand. The things to note here, from 

our point of view, are the flawless visual quality of the 

images and the components related to video art, rather 

than the cinematic virtues of the film. Thus, the video 

installation (so referred to in the given context) present-

ed by Galo, who has a background in visual arts, had a 

legitimate place in the general structure of the project. 

The photo installation of Gabriel Brojboiu, Blind Man, 

Blind Man, named after a Herbie Hancock song, starts, 

according to the artist himself, from the idea of voluntary 

interconnection to the opacity of shortsighted values. 

The subject, an in rem social critique, has great po-

tential for further development. Brojboiu made several 

hundreds of photographic portraits of people wearing 

eyeglasses with opaque lenses, which belong to the 

large family of kitsch objects. The pictures taken with 

various gadgets were selected, ordered and displayed 

in a matrix pattern. The serialization has a positive im-

pact on the installation, as the details fade in favor of the 

conceptual assumptions. Key to the project is the use of 

average cameras, that is, not so poor as to drive away 

the viewers, yet, not so good as to switch the focus of 

discussion to technical details. Several relevant ques-

tions are raised, in a benevolent context, with regard to 

uniformity beyond the apparent diversity and the ways 

of expression of gregariousness. On a graver note, the 

possible loss of identity under the onslaught of consum-

erism is highlighted. 

Georgiana Cozma hyperconnected herself to the 

exhibition through Online (2015), an installation made 

of pieces of ceramic and stoneware fired at 1200°C. 

In the arts of fire, the “technical datasheet” is more 

important than in other visual arts, as the combination 

of hand molding and firing, always prone to surprises, 

is often a purpose in itself. The installation consists of 

two considerably oversize power plugs at the ends of a 

common cable. It is the representation of a non-function-

al and absurd electrical implement by which the artist 

raises the question of uselessness and impossibility of 

any connection. This is an idea that has been frequently 

approached in visual arts. To give just one example, 

think of Felix Gonzalez-Torres’ pair of clocks showing 

the same time. The intentions of the Cuban-American 

artist differ from those of Georgiana Cozma, but the idea 

is somewhat similar on a formal level. For the Romanian 

artist, the shapes, pigments and assembling techniques 

matter more than the personal history behind the work.

The title of Ileana Oancea’s sculpture, Tip-Toe Ctrl (2015), 

suggests the artist’s appetite for play. To her, tiptoeing is 

equivalent to frolicking or even dancing. The association 

between tip-toe and ctrl, the standard abbreviation for 

control and the label on the well-known computer key, 

accurately describes the idea of the work. From here, its 

actual making from wood, metal and Styrofoam was just 

one step away. The keys extracted from the keyboard 

turn into an independent piece of sculpture and, at the 

same time, into a symbol of the use of computers. The 

work cannot be analyzed from a descriptive or explicit 

perspective, for the simple reason that these basic con-

siderations are disarmingly obvious. As long as a sculp-

ture like Carl Fredrik Reuterswärd’s Knotted Gun - a gun 

with its barrel tied into a knot - stands in a public space 

since the last millennium in New York, two symbolic 

computer keys tiptoeing across a lawn in Mogoșoaia 

cannot give rise to reasonable objections. In short, Ilenei 

Oancea’s work should be interpreted in a playful key.  

 As part of the project, Ioana Marchidan and Arcadie 
Rusu had a dance performance entitled Upside Down 

(2015). The dance act performed on the exhibition’s 

opening day on live music by Marian Cazacu was filmed 

and edited in real time, resulting in an audio-video 

installation that was shown over the entire period of the 

exhibition. Dance and visual arts often meet in the post-

modern context, particularly in the form of performances 

and happenings. As, faithful to the idea of “connectivity” 

in the title of the exhibition, the two artists consistently 

interacted with the audience during the first of the three 

parts of their act, we can say that the happening pre-

ceded the performance. The dancers synchronized their 

motion to the visual change of perspective suggested 

through the use of media, artistically fighting with gravity 

and turning the space upside down, to continue by 

working with paint in the true spirit of Action Painting.  

In an exhibition apparently dedicated to installations, 

either traditional or photo, video and multimedia, Irinel 
Moldoveanu participates with a linden wood sculpture: 

Identități viitoare (Future Identities) (2015). His work 

has a remarkable thematic, stylistic and morphologic 
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consistency. Several dozens of tangent human figures 

of similar dimensions, in various positions and pos-

tures and anatomically plausible, form a larger human 

figure. The idea of aggregation/subordination and the 

one-multiple doublet are just two of the many possible 

interpretations. The relationship between the solid and 

the hollow areas favors the entirety of the sculpture as 

a unit that allows its components to exist individually, 

too. Moreover, the distribution and positioning of the 

characters in the whole assembly generates optical 

effects of vectorial expansion beyond the otherwise 

clear-cut physical boundaries of the work. Due to the 

resemblance to a rose window or to a piece of fretwork, 

the sculpture looks like an open window to something 

that we surmise, but cannot comprehend. Moldoveanu’s 

man can be interpreted as a temple, as a boundary or as 

a confluence of worlds, but also as an inspired sculpture 

governed by its own rules of composition.   

Radu Dragomirescu, who lives and works in Italy since 

the ’70s, accepted the invitation to participate in the ex-

hibition at Brancoveanu Palaces with Tempo Zero (2013), 

a genuinely conceptual and postmodern installation con-

sisting of the picture of an installation and a supporting 

text for the image, a text that applies to the entire work 

of the artist. In the absence of a tridimensional installa-

tion, the function of representation is fully transferred to 

the text. According to the text, the artist considers him-

self lucky to live in this period when art can be seen as 

an opportunity with a political dimension of fight against 

violence and destruction. If we were to determine, met-

aphorically speaking, the locus of Dragomirescu’s work, 

it would be somewhere on an ellipse between Sigma 

Group and Gruppo T.Otherwise, the artist repeatedly 

returns to traditional and sometimes religious symbols 

and images which, regardless of their interpretations 

in various cultures, have their own life that exclusively 

concerns the forms.

Simona Antoniu, the curator of the exhibition who took 

charge of all the organization and logistic efforts, also 

participates as an artist with her installation Untitled 

(2015). It is a network of birds made of resins, set against 

a mirror placed outside the assembly. Inspired by the 

perfect communication and synchronization of birds, 

the artist transcends in her act the direct determinants 

and focuses on the metaphor of the inner world and 

on the pursuit of truth in life and in art. The installation 

with clear neo-minimalist traits fit surprisingly well in 

the extremely peculiar historic space in which it was 

placed.  The isomorphism of the birds, their ellipsoidal 

arrangement and stylized shape eliminate any possible 

pitfall of a zoological or realist interpretation, leading the 

installation to the aim intended by Simona Antoniu from 

the conceptual phase: to confine the idea exclusively to 

the visual expression. Her birds should be viewed only 

as visual signs in the composition of an installation that 

harmoniously develops in space, seeming to make the 

air vibrate.

The work of Vlad Basarab, Arheologia Memoriei - Carte 

Mare (Archaeology of Memory - Big Book) (2014), has a 

richer history than it may seem at a first glance. Perfor-

mance and installation are the media preferred by the 

American artist of Romanian origin. With an interest in 

censorship - the communist one, but not only - Basarab 

burns encyclopedias in his performances, to suggest 

their physical obliteration, then mixes the resulting ash 

and kaolin residues into the paste used to paint other 

pages of dictionaries or encyclopedias that he then sym-

bolically tears in other performances. The act of painting, 

which is equivalent to the rewriting and, possibly, to the 

reclaiming of a ruined past, is, in the artist’s language, 

just another form of obliteration. Finally, these pages 

are made into books and turned into ceramic material 

by burning in a new performance. Thus, when we look 

at works like the Archaeology of Memory, we only see 

some fragile ceramic books with a somehow fossilized 

appearance. If we go beyond what we see, the perspec-

tive changes dramatically. 

Due to its deliberately eclectic character, the project 

was intended from the very beginning to be presented 

not in a contemporary art museum or gallery or in an 

urban or post-industrial setting, but in a historic space 

with its own identity - a very strong one in the case of 

Brancoveanu Palaces at Mogosoaia. It is an invitation to 

decontextualization, especially that, beyond the cultural 

aspects, the architecture - both the interior and exterior 

one - belongs to a different visual paradigm. Moreover, 

the participating artists created, adapted and, maybe, 

reinterpreted their works independent from each other 

and the configuration of the exhibition is the result of 

their arrangement in the space, with all the incidental 

combinations and juxtapositions. But the outcome is 

assumed by all those involved.
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În perioada 8 Ianuarie – 5 Februarie 2016, Institutul 

Cultural Român din Berlin a găzduit în spațiul galeriei 

sale expoziția de grup The Facets of Hyperconnectivity. 

Manifestarea a deschis calendarul evenimentelor organi-

zate de această instituție în 2016 și se poziționează în 

continuarea seriei de expoziții personale și colective de 

artă contemporană prezentate la Galeria ICR Berlin. Prin 

organizarea unor expoziții precum In Visible (Valentin 

Duceac), Analoge Welten (Michael Lassel), Și ieri a fost 

azi (Dumitru Gorzo, Gili Mocanu, Florin Ciulache, Florin 

Tudor, Ecaterina Vrana, Nicolae Comănescu, Anca 

Mureșan și Ștefan Ungureanu) și Interludii (Cornel Brad), 

au fost aduse în atenția publicului berlinez creațiile unor 

artiști din România și ale unor artiști de origine română 

stabiliți în Germania. Galeria ICR Berlin a fost deschisă 

în august 2015 în cartierul Berlin-Mitte, într-o locație 

care se bucură nu numai de o mare vizibilitate, dar și de 

proximitatea unui număr apreciabil de galerii comerciale 

și importante instituții culturale.    

Expoziţia colectivă The Facets of Hyperconnectivity, cu-

ratată de artista Simona Antoniu, este un produs cultural 

al Asociației Many Colors din București. Organizată pent-

ru prima dată la Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești” 

Mogoșoaia, unde a reunit un număr de 17 artiști români și 

internaționali, expoziția a fost prezentată la Berlin într-o 

formă comprimată. Mai mult, o parte din lucrările expuse 

la Berlin au fost adaptate la spațiul galeriei, oferind o 

variantă ușor schimbată a expoziției originale. Spațiul 

Galeriei ICR Berlin a reușit să pună foarte bine în evi-

dență un număr de 8 lucrări, realizate de artiști care pro-

vin din România și Franţa: Darie Dup (RO), Vlad Basarab 

(RO), Franz Galo (FR), Gabriel Brojboiu (RO), Georgiana 

Cozma (RO), Adrian Moise (RO), Irinel Moldoveanu (RO), 

Marina Antoniu (RO). Este vorba fie de artiști tineri, care 

și-au încheiat studiile în ultimii ani, fie de artiști cu o 

bogată activitate pe plan național și internațional. Artiștii 

participanți, pe lângă faptul că provin din generații 

diferite, lucrează cu medii diverse (sculptură, instalație și 

video) și cu o paletă largă de tehnici, așa cum o simplă 

inventariere a materialelor folosite o dovedește: cera-

mică, gresie, bronz, piatră, rășină, lemn. 

Acest proiect expozițional este dedicat unei teme 

extrem de actuale, fiind construit în jurul conceptului de 

hiperconectivitate. Cercetătorul englez Geoff Mulgan 

reușește să definească foarte bine noțiunea de hiper-

conectivitate, care desemnează starea prin care noi, cu 

toții, suntem conectați în mod constant la rețele sociale 

și la alte medii de date digitale și care, dacă altădată 

era considerată de domeniul science-fiction, a devenit 

între timp, într-un ritm alert, o realitate mult răspândită. 

Expoziția tematică The Facets of Hyperconnectivity se 

încadrează în tendința practicilor artistice și curatoriale 

internaționale din ultimii ani, care au analizat în mod 

intensiv și detaliat caracteristicile comunicării virtuale. 

Proiectul curatorial al Simonei Antoniu încearcă să sub-

linieze multiplele consecințe ale dezvoltării într-un ritm 

alert a tehnologiei, care duce nu numai la crearea de co-

munități formate din indivizi conectați permanent pe plan 

global, dar și la modificări importante în cea ce privește 

comunicarea, identitatea și interacțiunea socială.

Artiștii invitați să expună în expoziție se raportează în 

mod diferit la acest spectru larg de aspecte. De ex-

emplu artista Georgiana Cozma ironizează fenomenul 

hiperconectivității. Lucrarea sa intitulată Online face 

trimitere la absurditatea unora dintre situațiile generate 

de comunicarea online, atât de omniprezentă în epoca 

tehnologiei. Prezentând o situație fără sens, și anume 

doua ștecăre băgate în priză, unite cu un cablu comun, 

instalația sugerează falsele aparențe ale actualelor mo-

dalități de comunicare prin intermediul rețelelor sociale, 

care dau impresia unei conexiuni reale. Conectați prin 

intermediul a două dispozitive, fie ele calculatoare sau 

telefoane, indivizii nu reușesc să aibă un contact direct,  

face to face. Foto-instalația bidimensională Blind Man, 

Blind Man, realizată de Gabriel Brojboiu, prezintă tot 

într-o cheie ironică formele de superficialitate în care 

oamenii se complac. Artistul crează o serie de portrete; 

fiecare dintre figurile înfățișate poartă o pereche de 

ochelari. Atrage atenția ingeniozitatea formelor, diver-

sitatea decorației și a culorilor ochelarilor, obiect care 

devine astfel o metaforă a orbirii benevol asumate.

Sculptorul Irinel Moldoveanu reușește să lege într-o 

manieră deosebită limbajul formal al sculpturii sale cu 

semnificațiile pe care dorește să le comunice. Zeci de 

corpuri umane, surprinse în poziții dinamice diferite, 

crează un trup mai mare, redat în picioare, cu mâinile 

lipite de trup. Poziția imobilă a acestuia contrastează cu 

formele contorsionate, în continuă mișcare a trupurilor 

DESPRE HIPERCONECTIVITATE: ÎNȚELEGEREA ȘI
ANALIZA FENOMENULUI ÎN ARTELE VIZUALE
de Raluca Betea, referent cultural, Institutul Cultural Român din Berlin
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mici. Această lucrare, intitulată Identități viitoare, face tri-

mitere la schimbările produse în societatea actuală, care 

influențează desigur și dezvoltarea identității umane. Stu-

diile realizate în acest domeniu de cercetare evidențiază 

tendința tot mai accentuată de distribuire și stocare online 

a informațiillor, prin intermediul unor variate conturi de uti-

lizator, realizate pe diferite rețele sociale și website-uri. În 

acest mod, așa cum afirmă jurnalista Olivia Solon în cadrul 

articolului „Hyperconnectivity is changing our sense of 

identity”, oamenii ajung să aibă mai multe identități care 

se întrepătrund și care totodată pot să fie investite cu 

roluri diferite, fie ele sociale, profesionale sau legale. 

Lucrarea Simțul Tactil a lui Darie Dup punctează o altă 

ipostază: într-o epocă în care individul este bombardat 

de un volum imens de informații, în care este nevoit să 

țină constant pasul cu dezvoltarea tehnologică, acesta 

poate să ajungă să se simtă pierdut, dezorientat. Insta-

lația electrică a artistului, formată din mai multe degete 

de la mână, cu becuri prinse în vârfurile lor, prezintă 

senzația trăită de persoana care bâjbâie în întuneric, în 

încercarea de a-și găsi calea.

O parte din lucrări, precum filmul realizat de artistul 

francez Franz Galo și instalația Marinei Antoniu, abor-

dează diferite aspecte ale comunicării umane care au 

fost influențate de schimbările tehnologice, precum 

sondarea psihologică și lumea interioară, construită pe 

repere non-virtuale. Ultima lucrare, mai sus menționată, 

redă sincronizarea zborului păsărilor prin intermediul 

formei, simetriei și jocului cromatic. Forma specială de 

comunicare a zburătoarelor, care se datoreză creierului 

emoțional, devine pentru artistă pretext de a puncta 

însemnătatea comunicării interioare și pune în discuție 

totodată modul cum societatea actuală se raportează la 

persoanele tăcute, introvertite. 

Expoziția The Facets of Hyperconnectivity reușește să îi 

ofere vizitatorului care îi trece pragul o privire de ansam- 

blu asupra complexului fenomen al hiperconectivității. 

Prin intermediul unor medii diverse precum instalația, 

sculptura și filmul, sunt prezentate viziuni și abordări 

diferite cu privire la efectele negative ale acestei rea-

lități. Avem de a face cu o decizie care este probabil 

argumentată de dorința de a sensibiliza privitorul, de a-l 

determina să își analizeze propria raportare la schim-

bările produse în ultimele decenii.
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The Gallery of the Romanian Cultural Institute (ICR) in 

Berlin hosted from January 8 to February 5, 2016, the 

group exhibition Facets of Hyperconnectivity. It was 

ICR’s first event in 2016 and a continuation of the series 

of solo and group contemporary art shows at ICR Berlin 

Gallery. Exhibitions like In Visible (Valentin Duceac), 

Analoge Welten (Michael Lassel), Și ieri a fost azi (Yes-

terday was Also a Today) (Dumitru Gorzo, Gili Mocanu, 

Florin Ciulache, Florin Tudor, Ecaterina Vrana, Nicolae 

Comănescu, Anca Mureșan and Ștefan Ungureanu) and 

Interludii (Interludes) (Cornel Brad) showcased the public 

in Berlin the works of some Romanian artists, as well as 

of some artists of Romanian origin currently living in Ger-

many. ICR Berlin Gallery opened in 2015, in Berlin-Mitte 

district, in a location that is not only very visible, but 

close to shopping areas and major cultural institutions. 

The group exhibition Facets of Hyperconnectivity, curat-

ed by artist Simona Antoniu, is a cultural product of Many 

Colors Association in Bucharest. Initially showed at the 

“Brancoveanu Palaces” Cultural Center in Mogoșoaia, 

where it featured the works of 17 Romanian and inter-

national artists, the exhibition was brought to Berlin in 

a “condensed” form. The ICR Berlin Gallery hosted 8 

works by artists from Romania and France: Darie Dup 

(RO), Vlad Basarab (RO), Franz Galo (FR), Gabriel Bro-

jboiu (RO), Georgiana Cozma (RO), Adrian Moise (RO), 

Irinel Moldoveanu (RO), and Marina Antoniu (RO). There 

were both young artists, who have just completed their 

art studies in the last few years, and artists with an ex-

tensive national and international activity. Besides being 

from different generations, they also work with different 

media (sculpture, installation and video) and a wide 

range of techniques, as shown by a simple review of 

the materials used: ceramics, stoneware, bronze, stone, 

resin and wood. 

This project is dedicated to an extremely current theme, 

as it focuses on hyperconnectivity. English scientist 

Geoff Mulgan has a very good definition for the notion 

of hyperconnectivity: “The once-science-fiction notion of 

hyperconnectivity - where we are all constantly connect-

ed to social networks and other bubbling streams of 

digital data - has rapidly become a widespread reality.” 

The thematic exhibition Facets of Hyperconnectivity is 

in line with the recent international artistic and curatorial 

practices, which have intensively investigated in detail 

the characteristics of virtual communication. Simona 

Antoniu’s curatorial project attempts to highlight the mul-

tiple consequences of the rapid development of tech-

nology, which leads to the formation of communities of 

individuals who are permanently connected worldwide, 

as well as to major changes in point of communication, 

identity and social interaction.

The artists invited to exhibit their works have different 

approaches to this wide range of effects. Georgiana 

Cozma, for instance, is ironic. Her work titled Online 

makes reference to some absurd situations generated 

by online communication, which is omnipresent in the 

age of technology. Showing a meaningless situation, 

i.e. two power plugs plugged into sockets and joined 

by the same cable, the installation suggests the false 

appearances of the current communication over social 

networks that give the impression of real connections. 

Connected through two devices, either computers or 

phones, the individuals do not manage to establish a 

direct, face-to-face contact. The 2D photo installation 

Blind Man, Blind Man, by Gabriel Brojboiu, is also an 

ironic presentation of the superficiality in which people 

indulge. The artist makes a series of portraits; each face 

wears a pair of glasses. The ingenuity of shapes and the 

diversity of decorations and colors of the glasses are 

remarkable, turning these objects into a metaphor of the 

voluntarily assumed blindness.

Sculptor Irinel Moldoveanu manages to connect in a 

special way the formal language of his sculpture to the 

meanings that he wants to convey. Dozens of human 

bodies in various dynamic positions form a larger stand-

ing body with the arms straight down by its sides. Its 

motionless position contrasts with the twisted shapes of 

the smaller bodies in perpetual motion. This work, titled 

Future Identities, refers to the changes occurring in the 

contemporary society, which obviously have an impact 

on human identity. The research conducted in this field 

point at an increasing tendency towards the online 

distribution and storage of information, through various 

user accounts, on a wide range of social networks and 

websites. Thus, as journalist Olivia Solon noted in her ar-

ticle Hyperconnectivity is changing our sense of identity, 

“people have several overlapping identities which play 

HYPERCONNECTIVITY: UNDERSTANDING AND 
ADDRESSING A PHENOMENON IN THE VISUAL ARTS
by Raluca Betea, Cultural Adviser, Romanian Cultural Institute, Berlin
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different roles - be it legal, professional or social.” 

Darie Dup’s Simțul Tactil (Sense of Touch) highlights an-

other aspect: in a time when individuals are flooded with 

a huge amount of information and when they are forced 

to permanently keep up with the technological advance-

ments, they may end up feeling lost and disoriented. The 

electrical installation of the artist, made of fingers with 

light bulbs attached to their tips, expresses the feeling of 

people fumbling in the dark, trying to find their way.

Some of the works, like the video of French artist Franz 

Galo and Marina Antoniu’s installation, approach various 

aspects of human communication impacted by the tech-

nological changes, including the psychological probing 

and the inner world built on non-virtual foundations. The 

latter work mentioned above renders the synchroniza-

tion of birds’ flight through shape, symmetry and the play 

of color. The special form of communication of the birds, 

which dwells in the emotional brain, is taken by the 

artist as a pretext to emphasize the importance of inner 

communication and also to challenge the way in which 

the contemporary society sees the quiet and introverted 

individuals. 

The exhibition Facets of Hyperconnectivity manages to 

offer to the viewer an overview of the complex concept 

of hyperconnectivity. Various media like installation, 

sculpture and video are used to present different ap-

proaches to the negative impact of this process. It is a de-

cision probably motivated by the desire to stimulate the 

viewers, to make them analyze their own positions to the 

changes that have been unfolding in the last decades. 
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An installation with a repetitive discourse- 

swathes, bandages that bundle, but 

also separate and isolate, thwarting 

the achievement of a goal; they gather 

together contrasting elements, highlight a 

failure or, on the contrary, strike a balance.

Instalaţie cu un discurs repetitiv-fașe, 

bandaje care adună, dar și separă, 

izolează facând imposibilă atingerea 

unui scop; strâng laolaltă elemente 

contrastante, evidenţiază un eșec sau, 

dimpotrivă, echilibrează.

Născut în 1982 la Vălenii de munte, Prahova, a studiat la Departamentul de Sculptură din cadrul Universității de Arte din 
București, cu Darie Dup și Adrian Popovici, absolvind studiile masterale în 2008. A participat la o serie de expoziţii de grup: 
proiectul organizat de Asociaţia Many Colors - Faţetele Hiperconectivităţii între anii 2015 – 2016 atât în România cât și în 
Germania, la proiectul NO.88 – AnOther în 2015 de Galeria Art Yourself, București. În 2013 la expoziţiile: The Wall – galeria 
Orizont și la Temporal Perceptions – Palatul Voievodal Curtea Veche, ambele la București. În 2012 participă la cele două 
evenimente susţinute de Vatra Collective la București: Hello Bucur! și Cranium.About Life & Death. etc. Din activitatea sa 
artistică fac parte și workshop-urile dintre care și Simpozionul de suculptură, Muzeul Florean.

Born in 1982 in Vălenii de Munte, Prahova County, he studied at the Department of Sculpture of the University of Arts in 
Bucharest with Darie Dup and Adrian Popovici and took his master’s degree in 2008. He participated in several exhibitions 
organized by Many Colors Association - “Facets of Hyperconnectivity” in 2015 – 2016 in Romania and Germany and in 
the project NO.88 – AnOther of Art Yourself Gallery in Bucharest, in 2015. Participation in exhibitions in 2013: “The Wall” – 
Orizont Gallery and “Temporal Perceptions” – Palatul Voievodal Curtea Veche (the Old Princely Court), both in Bucharest. 
In 2012, he took part in two events organized by Vatra Collective in Bucharest: Hello Bucur! and Cranium. About Life & 
Death. etc. He also delivered workshops, including the Sculpture Symposium, hosted by Florean Museum.

Exercițiu/ Exercise,  2015 

Instalație. Tehnică mixtă,

dimensiuni variabile.

Installation. Mixed media,

variable dimensions.
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Performance-ul este un exercițiu de 

imaginație în care, Ioana Marchidan și 

Arcadie Rusu, și-au propus să elimine 

gravitația prin răsturnarea spațiului, și 

explorarea lui pe alt plan. Momentul 

se finalizează cu crearea unei instalații  

audio-video, care rămâne până la finalul 

expoziției.

The performance is an exercise of 

imagination in which Ioana Marchidan 

and Arcadie Rusu try to  suppress gravity 

by turning the space upside down and 

exploring it in a different dimension. The 

act will result in creating an audio-video 

installation that remains on display until 

the closing of the exhibition.

Ioana Marchidan și Arcadie Rusu sunt coregrafi, dansatori, performeri. 
Lucrează împreună de 7 ani, punând bazele unei companii proprii de dans. 
Dintre creațiile proprii amintim: “Proces cu ușile închise”- Ateneul Român, “Nesomn”- CNDB, ”Promised 
Land” și “Crazy Stories în The City” la Teatrul Foarte Mic, ”Hunted Devotion”- Operă Holland Park (London). 
Participă cu creațiile lor la festivaluri: “A Corps”, Poitier, Franța; Festivalul “Dilema Veche”, Alba Iulia; ”Big 
Dance Festival”, London; Explore Dace Festival, București; Timișoara International Dance Festival, Chișinău-
București -Teatrul Odeon. FNT (Festivalul Națioanal de Teatru); Festivalul de Teatru Piatra Neamț. ”Acoperire 
Culturală”, Chișinău, “Festivalul Internațional de Teatru Povești”, Alba Iulia. Sunt membri în Gigi Căciuleanu 
Romania Dance Company. În 2014 performează 1 lună la Lembruch Museum în lucrarea “Bet”, de Alexandra 
Pirici și Manuel Pelmuș. În 2013 performează 2 luni consecutiv la Bienala din Veneția, pavilionul României în 
lucrarea “An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale”, de Alexandra Pirici și Manuel Pelmuș. 

Ioana Marchidan and Arcadie Rusu are choreographers, dancers and performers. They have been working 
together for seven years and established their own dance company. 
Some of their most notable projects include:  
“Proces cu ușile închise” (“Closed Door Trial”) - Romanian Athenaeum, “Nesomn” (“Sleepless”) - CNDB,  
“Promised Land” and “Crazy Stories in The City” at Teatrul Foarte Mic, “Hunted Devotion”- Opera Holland 
Park, London. They also participate with their works in various festivals:  “A Corps”, Poitier, France; „Dilema 
Veche” Festival, Alba Iulia;  “Big Dance Festival”, London; Explore Dace Festival, Bucharest,  Timisoara 
International Dance Festival, Chisinau - Bucharest - Odeon Theater. FNT (the National Theater Festival); 
Piatra Neamț Theater Festival. “Acoperire Culturală” (“Cultural Coverage”), Chisinau, “Povești” (“Stories”) 
International Theater Festival, Alba Iulia. 
They are members in Gigi Caciuleanu Romania Dance Company. 
In 2014, they performed for one month at Lembruch Museum in “Bet” by Alexandra Pirici and Manuel Pelmus. 
In 2013, they performed for two successive months at the Venice Biennale in  “An Immaterial Retrospective 
of the Venice Biennale” by Alexandra Pirici and Manuel Pelmus.
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Upside Down,  2015 

Muzică live de Marian Cazacu

Performance de dans. Instalaţie audio-video.

Dance performance. Audio-video installation.

Live music by Marian Cazacu
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Simţul tactil în această lucrare este modul 

de citire a formei de către nevăzători, 

cu vârful degetelor. Lumina, care naște 

imaginea este suplinită la orbi de 

tactilitate. Lucrarea se aseamană unei 

metafore (licuricii fiind un simbol al 

efemerităţii), Simţul Tactil reprezentând 

individul care nu iși găsește calea.

In this work, the sense of touch is the 

blind people’s way of “reading” the 

shape with the fingertips. The light that 

generates the image is replaced, in blind 

people, by tactility. The work is like a 

metaphor (with the fireflies symbolizing 

transience), where the Sense of Touch is 

the individual unable to find his/her way.

Din anul 2006 este Doctor în arte Vizuale, titlu obținut în cadrul Universității Naţionale de Arte, București. 
Din anul 1992, este conferențiar universitar la Catedra de Sculptură, din cadrul Universității Naţionale de 
Arte, București. Obține numeroase burse și premii, dintre care menționăm câteva: în 2013 primește Bursa C. 
Brâncuși, ICR, Cites des Arts Paris, Franţa; în anul 2012 primește Premiul pentru Sculptură “U.A.P. București”, 
Arte în București ediția IV, iar în anul 2004 i se acorda Ordinul „ Meritul Cultural” în Gradul de Cavaler. 
Realizează o serie de expoziţii personale din care menționăm, expoziția “Axis Mundi# 3” (2015), realizată la 
Muzeul Județean Gorj, Tirgu-Jiu și “Expoziție de desen” (2013), realizată în cadrul “Atelierele Montmartre” 
din Paris. Participă la numeroase expoziţii de grup, în țară și străinătate, respectiv: Italia, China, Olanda, 
Belgia, India, Germania, Letonia, Rusia, Anglia, Ungaria,etc.

In 2006, he took his PhD in visual arts at the National University of Arts in Bucharest. Since 1992, he is an 
associate professor at the Sculpture Department of the National University of Arts in Bucharest. 
He received awarded a number of fellowships, awards and recognitions, including: C. Brâncuși Fellowship, 
ICR, Cites des Arts Paris, France, 2013; the Sculpture Award of the Artists Union in Bucharest, Arts in 
Bucharest, 4th edition, and Knight of the Order of Cultural Merit in 2004.
He had solo shows, among which “Axis Mundi #3” (2015), at Gorj County Museum in Tirgu-Jiu, and 
“Expozitie de desen” (“Drawing Exhibition”) (2013), at the Montmartre Studios in Paris.
He participated in many group exhibitions in Romania, as well as abroad, in Italy, China, Netherlands, 
Belgium, India, Germany, Latvia, Russia, UK, Hungary, etc.

Simțul Tactil/The 
Sense of Touch,  

2014 

Tehnică mixtă 

(bronz,instalație 

electrică, piatră).

Mixed medium 

(bronze, electrical 

wiring, stone).

100/100/10 cm
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Reţelele de socializare au devenit 

un aspect indispensabil în lumea 

contemporană. Avem oportunitatea să 

participăm virtual la evenimente reale 

politice sau cultural-sociale din toate 

colţurile lumii. Avem ocazia de a ne 

expune în propriul spaţiu virtual, și de a 

avea parte de o vizibilitate fără precedent. 

Prietenul virtual este un concept încă nou, 

ce trebuie explorat: cum ne percepem 

unii pe ceilalţi? Unde se termină  

persoana reală și începe cea virtuală?

Social media have become an intrinsic 

component of contemporary world. 

We have the opportunity to virtually 

take part in actual political, cultural 

and social events worldwide. We have 

the possibility to display ourselves 

in our own virtual space and enjoy 

unprecedented visibility. The virtual 

friend is still a new concept that needs to 

be explored: How do we perceive each 

other? Where is the limit between the 

real persona and the virtual one?

A absolvit Universitatea de Arte Secțiunea Sculptură în 2002, obținând și un Master la aceeași secțiune. 
Din 2002 este membru UAP participând la diferite expoziții colective organizate de această organizație. 
În paralel a urmat cursurile de Restaurare-Conservare în cadrul Institutului Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală absolvit în 2006, fiind angajat la Muzeul Național de Artă la secția de Restaurare-
Conservare sculptură lemn. În 2007 a fost Director al Căminului Cultural din Comuna Crevedia Mare, 
unde a organizat 65 de proiecte culturale dintre care și primul proiect European din Judetul Giurgiu. Tot 
în acel an, în comuna Vânătorii Mari s-a dezvelit și Monumentul Sfântul Gheorghe în Incinta Bisericii din 
aceeași comună. A organizat trei expoziții personale, a participat în diferite expoziții și tabere de sculptură 
organizate de asociații sau galerii private. Lucrările sale sunt în câteva colecții particulare din Franța, 
Germania, Italia, România.

He took his bachelor’s degree in 2002, then his master’s degree at the Sculpture Department of the 
University of Arts. He is a member of the Artists Union since 2002 and has participated in various group 
exhibitions organized by the Union. He also graduated the restoration and conservation courses of the 
National Culture Research and Training Institute in 2006 and was employed by the Wood Sculpture 
Restoration and Conservation Department of the National Art Museum. In 2007, he held the position of 
manager of the Culture Club in the Commune of Crevedia Mare, where he promoted 65 cultural projects, 
including the first European project in Giurgiu County. The same year, the St George Memorial was 
inaugurated in the yard of the church in the Commune of Vanatorii Mari. He had three solo shows and 
participated in various exhibitions and sculpture camps organized by associations or private galleries. Some 
of his works are in private collections in France, Germany, Italy and Romania.

The friend scream,  

2015 

Tehnică mixtă (ipsos, 

fier, vopsea, ceară, 

clei de oase). Mixed 

media (plaster, 

iron, paint, wax, 

carpenter’s glue)

3.5/0.7/2.5 m

D
R

A
G

O
Ș 

N
EA

G
O

E
R

o
m

a
n

ia



27



28

FL
A

V
IA

 L
U

PU
R

o
m

a
n

ia

Scaunul roșu are rol de obiect simbolic 

într-un exercițiu de înțelegere a propriei 

identități și a modului în care trecutul 

afectează prezentul. A fost utilizat în 

acțiuni și în actele performative ale 

personajelor din proiectul artistic „Roșu 

postindustrial”. Cei fotografiați, așezați pe 

scaunul roșu, sunt indivizi interconectați 

în cadrul unei istorii comune. Ei alcătuiesc 

generația „tranziției” societății românești 

care a parcurs un traseu de conturare 

identitară. Scaunele suprapuse unul pes-

te celălalt formează o scară simbolică, o 

combinare a destinelor individuale care, 

prin contopire, alcătuiesc istoria colectivă.

The red chair plays a symbolic role in an 

effort to understand one’s own identity 

and the way the past affects the present. 

It was used in actions and performance 

acts of the characters in the art project 

entitled “Postindustrial Red”. The people 

photographed sitting on the red chair 

are individuals interconnected within a 

common history. They are the generation 

of Romanian society’s “transition”, which 

went through a process of building 

an identity. The chairs placed on top 

of each other form a symbolic ladder, 

a combination of individual destinies 

melting together into a common history.

Flavia Lupu este artist vizual, cadru didactic la Universitatea Naţională de Arte din București și operator 
cultural. Trăiește și lucrează în București. Este doctor în arte, cu o teză ce are ca subiect corpul uman 
analizat prin prisma relaţiei dintre imagine și politică. A absolvit un masterat – Strategii de creaţie în pictură 
- în cadrul Universității Naționale de Arte din București. Chiar dacă s-a specializat în pictură, lucrează în 
medii diverse: pictură, fotografie, instalație, performance. A participat la expoziţii de grup, workshop-uri, 
conferinţe în ţară și în Europa (Austria, Belgia, Italia, Ungaria), și a realizat mai multe proiecte personale care 
au avut ca punct de plecare premisele socio-politice și culturale ce și-au lăsat amprenta asupra mentalului 
colectiv și asupra indivizilor în România contemporană. Preocupările artistei ating subiecte ca apartenenţa 
socio-culturală, stereotipurile de gen, relaţia dintre spaţiul public și spaţiul privat, identitate, preconcepţii.

Flavia Lupu is a visual artist, teacher at the National University of Arts in Bucharest and a cultural operator. 
He lives and works in Bucharest. She took her PhD with a dissertation on the human body analyzed from 
the perspective of the relationship between image and politics. She also took a master’s degree in creative 
strategies in painting at the National University of Arts in Bucharest. In spite of specializing in painting, she 
uses various media: painting, photography, installations, performance. She participated in group exhibitions, 
workshops and conferences in Romania and abroad (Austria, Belgium, Italy, and Hungary) and developed 
several personal projects focusing on the social, political and cultural circumstances that impacted the 
collective mental state and the individuals in contemporary Romania. She is interested in subjects like social 
and cultural belongingness, gender stereotypes, the relationship between the public space and the private 
one, identity, preconceptions.

Scara/Ladder,  2012 

Instalație (11 scaune 

roșii din lemn, 

așezate unul peste 

celălalt).

Installation (11 red 

wooden chairs on 

top of each other).

3.5/1.5/1 m
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Un bărbat încearcă să se elibereze 

de o lume pe care nu o întelege, prin 

reconectarea cu Sinele său interior.

A man tries to break free from a 

world that he cannot understand, by 

reconnecting to his inner Self.

Franz Galo este artist francez, născut în 1981, care trăiește și lucrează în Paris și București. Este interesat de 
scris, fotografie, desen, colaj și pictură, dar și de cinematografie și video-reportaje.
Între anii 2001 și 2006 urmează Școala de Arte Vizuale și Grafică, ESAG-Penninghen din Paris.
Participă la o serie de expoziții personale și de grup, din care menționăm: în anul 2015, expoziția de grup 
“The Facets of Hyperconnectivity”, Centrul Cultural Plalatele Brâncovenești din Mogoșoaia, România; în 
anul 2014, expoziția “In Camp Electric”, Teatrul Odeon, București, România; în anul 2013, expozițiile “La 
Fessée” și “Vivre après la mort”,Territori, Paris.
În 2014, a câștigat Premiul Pentru Cel Mai Bun Scurtmetraj, cu filmul „Krk”, la Festivalul Internațional de la 
Pontault-Combault, Franța.

Franz Galo is a French artist born in 1981, who lives and works in Paris and Bucharest. He is interested in 
writing, photography, drawing, collage and painting, as well as cinematography and video documentaries.
From 2001 to 2006, he attended the École supérieure d’arts graphiques Penninghen in Paris.
He had a number of solo shows and participations in group exhibitions, including: “Facets of 
Hyperconnectivity” group exhibition, “Brancoveanu Palaces” Cultural Center in Mogoșoaia, Romania, 2015; 
“In Camp Electric” (“In an Electric Field”) exhibition, Odeon Theater, Bucharest, Romania, 2014; “La Fessée” 
and “Vivre après la mort” exhibitions, Territori, Paris, 2013.
In 2014, he won the Best Short Film Award for his film “Krk at the International Festival in Pontault-
Combault, France.

Krk,  2013 

9 minute, film digital, alb-negru

Scris, regizat, editat și produs de Franz Galo

Premii: Câștigător al Festivalului de scurtmetraj 

Pontault-Combault -  Premiul CPIF  (Prix Centre 

Photo d’Ile de France)

9 minutes, Digital Movie, Black and White

Written, directed, edited and produced by 

Franz Galo

Award: Winner of Pontault-Combault Short Film 

Festival - CPIF Prize (Prix Centre Photo d’Ile 

de France)

Actor: Antoine Poulain
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Foto-instalația vorbește despre orbirea 

dezinvolt împărtășită. Evident nu este 

vorba de o orbire biologică, ci de una prin 

diverse forme de superficialitate, benevol 

și colectiv asumată, o interconectare la 

opacitatea valorilor cu bătaie scurtă.

The photo installation speaks of the casu-

ally shared blindness. Obviously, it is not a 

biological blindness, but one made of var-

ious forms of superficiality, voluntarily and 

collectively assumed, an interconnection 

to the opacity of shortsighted values.

Absolvent al Institutului de Arte din Iași, în 1985. Folosește mijloace de exprimare multiple: instalație, 
pictură, sculptură, desen, video, foto, poem, video-performance. Din 2007 este inițiator și curator al 
proiectului internațional multimedia Constanța Caz, arta în spații neconvenționale. Realizează diverse 
expoziții personale; participă la expoziții, simpozioane și bienale în România, Japonia, Spania, Malta, Wales, 
Germania, Anglia, Croația, Bulgaria, Franța, Belgia, Turcia, Canada, etc. Invitat în Japonia de Space S Gallery 
(Tokyo), Paz World Gallery și Muzeul de Artă Contemporană din Gifu pentru expoziții personale și workshop-
uri (“Ipostaze ale liniei”) în mai multe orașe din Japonia ca artist al Europei Centrale și de Est.

He graduated from the Art Institute in Iasi, in 1985. The artist uses multiple media, including installation, 
painting, sculpture, drawing, video, photography, poetry and video performance. Since 2007, he is 
the initiator and curator of Constanta Caz, an international multimedia project dedicated to art in 
unconventional spaces. He had various solo shows; and participations in exhibitions, symposiums 
and biennales in Romania, Japan, Spain, Malta, Wales, Germany, England, Croatia, Bulgaria, France, 
Belgium, Turkey, Canada, etc. He was invited to Japan by Space S Gallery (Tokyo), Paz World Gallery the 
Contemporary Art Museum in Gifu for solo exhibitions and workshops (“Aspects of the Line”) in several 
cities of Japan, as an artist from Central and Eastern Europe.

Blind Man, Blind Man 

Proiect aflat în desfășurare, început in 2000.

Foto-instalație. Numit după o piesă a lui 

Herbie Hancock. Work in progress, started 

in 2000. Photo installation. Named after a 

Herbie Hancock song.
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Identitatea personală poate fi influențată 

de modul în care comunicăm iar, mai 

nou, internetul și telefonul ne dau 

senzația unor relații sociale, a unei 

comunicări. În spatele acestor mijloace 

online, ne putem  pierde identitatea 

personală, înlocuind-o cu una online și 

aceasta poate fi falsă. Lucrarea cuprinde 

doua stechere cu un cablu comun. În 

realitate acest lucru este absurd pentru 

a stabili o conexiune, dar pentru a 

păstra un echilibru între lumea reală și 

cea virtuală, depinde de noi cum ne 

“autoconectam”.

 Personal identity can be influenced by 

the way we communicate and, recently, 

the Internet and the telephone give 

us the illusion of social relations and 

communication. Behind these online 

means, we risk to lose our personal 

identity, replacing it with a potentially 

false online one. The work consists 

of two power plugs joined by a 

common cable. This is actually absurd 

for establishing a connection, but, to 

maintain a balance between the real 

world and the virtual one, it is up to us to 

choose how we connect ourselves.

S-a născut la Pitești în 1967. Trăiește și activează în București. A absolvit Liceul de Arte Plastice “N. Tonitza” 
în 1986, iar în 1997, Universitatea Națională de Arte, specialitatea Ceramică.
Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1998 și a Grupului de inițiativă al Galeriei Galateea 
Contemporary Art, din 2010. În perioada 2011 – 2015 a fost membră în Consiliul de Conducere al Filialei 
Arte Decorative, București iar din 2016, Președinte al Filialei de Arte Decorative.
Expune din 1996 în galerii de artă din România, iar din 1997 în galerii din Bulgaria, Croația, Polonia, Cehia, 
Franța, Germania. Primește premiul pentru debut la Bienala Internațională Artele Focului, prima ediție în 
1998 și premiul pentru Arte Decorative, în 2014.

She is born in Pitesti, in 1967, and currently lives and works in Bucharest. She graduated from “N. Tonitza” 
High School of Arts in 1986 and from the National University of Arts - Department of Ceramics in 1997.
She is a member of the Romanian Artists Union since 1998 and of Galateea Contemporary Art Gallery 
Initiative Group since 2010. From 2011 to 2015, she was member in the Steering Board of the Bucharest 
Decorative Art Branch of the Romanian Artists Union and was elected President of the same in 2016.
Her works have been exhibited in Romanian galleries since 1996, as well as in Bulgaria, Croatia, Poland, 
the Czech Republic, France and Germany since 1997. She won the Best Debut Award on the first “Artele 
Focului” International Biennale, in 1998, and the Decorative Art Award in 2014.
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Online, 2015
Instalație ceramică, dimesiuni variabile, gresie, 

pigmenți, 1200°C

Ceramic installation, variable dimensions, 

sandstone, pigments, 1200°C
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Tip-Toe, sau mersul tip-til, este o expresie 

ce m-a preocupat în ultima vreme - am 

încercat să descopăr mai multe valențe 

ale acesteia, de la ideea de furișare, de 

ascundere, pană la cea de joacă, de joc 

de-a ascunselea sau până la ideea de 

dans.”Tip-Toe Ctrl”  leagă aceste căutări 

de ideea comunicării prin noile media 

și felul în care acestea trebuie utilizate 

în apropierea de ceilalți. O apropiere 

precaută și documentată, o folosire 

cumpănită, un echilibru al utilizării noilor 

media sunt felul meu de a mă integra și 

de a le asimila.

Tiptoeing is an image that has 

preoccupied me lately, as I have been 

trying to identify its multiple meanings, 

from the idea of sneaking or hiding to 

that of a game, of playing hide-and-seek 

or that of dance. “Tip-Toe Ctrl” links these 

pursuits to the idea of communication 

through the new media and the way 

they should be used in getting closer to 

other people. A cautious and informed 

approach, a deliberate use and a balance 

in using the new media are my ways of 

getting integrated and of incorporating 

such media.

Ileana Oancea a terminat Universitatea de Arte în 2001 și doctoratul în Arte Vizuale în 2006. Expune 
constant, atât în galerii cât și în spațiul public, lucrările ei bucurându-se de succes la publicul larg și de 
premii. Este artist, dar și mamă, și acest lucru se citește uneori în parte din tematicile abordate. Colaborează 
în proiecte de facturi diverse,  tabere de artă, proiecte de grup pentru galerii, proiecte de sculptură 
monumentală de spațiu public, proiecte de arheologie experimentală și nu în ultimul rând are experiența 
pedagogică în doua Universități.

Ileana Oancea graduated from the University of Arts in 2001 and took her PhD in visual arts in 2006. She 
constantly exhibits in galleries and public spaces and her works enjoy public success and  have  won 
several awards. She is both an artist and a mother, and this can be seen sometimes in the subjects that 
she approaches. She takes part in various projects, including art camps, group projects of galleries, 
monumental sculpture projects for public spaces and experimental archaeology projects and held teaching 
positions with two universities.

Tip-Toe Ctrl 
Mixed media (lemn, metal, polistiren)

Mixed medium (wood, metal, polystyrene)

90/25/240 cm
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Elementele tradiţionale care defineau identitatea unei persoane, precum religia, etnia, 

slujba și vârsta sa, nu mai sunt la fel de importante cum erau în trecut. Ideile tradiţionale 

ce definesc identitatea umană devin din ce în ce mai puţin relevante. Accesul aproape 

neîntrerupt la Internet, supranumit „hiperconectivitate”, va duce la schimbări profunde 

în societăţi în cursul următorilor ani. Elementele tradiționale pe care oamenii își bazează 

identitatea, de la religie până la grupul etnic, vârstă sau domeniul profesional, au 

un impact tot mai mic asupra identității personale în epoca hiperconectivității online.

Transformarea identităţii personale va avea un impact semnificativ asupra conceptului 

de „comunitate”, urmând să afecteze și integrarea socială.

The traditional ideas that define human identity are becoming increasingly irrelevant. 

The almost uninterrupted access to the Internet, dubbed “hyperconnectivity”, will lead 

to dramatic changes in societies over the next few years.  The traditional foundations 

of human identity, from religion to ethnicity, age or profession, have a declining impact 

on personal identity in the era of online hyperconnectivity. The transformation of 

personal identity will have a significant repercussion on the concept of “community” 

and will also affect social integration.

Născut în 1983, a terminat studiile la Liceul de Artă din Ploiești în 2002, este licențiat și masterand al 
Universității de Arte București, secția Sculptură din 2006, respecitv 2008. Este membru UAP Filiala 
Sculptură București, din 2010 și Președinte al Ascoiației Many Colors din 2012.
Expoziții mai importante unde a expus sunt în 2011, Experiment de grup la Iqoniq Class Studio, București; 
”Percepțio”, Atelier 030202, București. În anul 2012, Human Evoloution/Involution, Palatul Voievodal 
Curtea Veche, București și Galeria Ion Nicodim, Constanța. În anul 2013 “Ego//4”, Galeria Orizont București, 
Galateea Azi, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia; The Wall, Galeria Orizont, București; 
Temporal Percetions, Palatul Voievodal Curtea Veche, București; “Persona”, Galeria Galateea, București.
În anul 2002 a câștigat Premiul Special la Festivalul internațional de sculptură în gheață și zăpadă, China.

Born in 1983, he graduated from the High School of Arts in Ploiesti and took his BA in 2006 and MA in 2008 
at the Sculpture Department of the University of Arts in Bucharest. He is a member of the Bucharest Sculpture 
Branch of the Romanian Artists Union since 2010 and President of Many Colors Association since 2012.
Some of the shows in which he exhibited his works include: 2011 – “Group Experiment”, Iqoniq Class Studio, 
and Bucharest; “Perceptio”, Atelier 030202, Bucharest. 2012 - Human Evolution/Involution, Palatul Voievodal 
Curtea Veche (the Old Princely Court), Bucharest, and Ion Nicodim Gallery, Constanta. 2013 - “Ego//4”, 
Orizont Gallery, Bucharest, Galateea Azi, “Brancoveanu Palaces” Cultural Center, Mogosoaia; “The Wall”, 
Orizont Gallery, Bucharest; Temporal Perceptions, Palatul Voievodal Curtea Veche (the Old Princely Court), 
Bucharest;“Persona”, Galateea Gallery, Bucharest.
In 2002, he won the Special Prize of the Snow and Ice Sculpture Festival in Harbin, China.

Future Identities,

2015 

Lemn. Wood.

210/80/20 cm
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Tutto il mio lavoro ruota intorno 

ad immagini popolari, icone e 

simboli religiosi, simboli che hanno 

interpretazioni diverse o simili in culture 

diverse. La mia formazione ha alimentato 

questa visione d’insieme all’interno 

del patrimonio contemporaneo.UN 

TESCHIO…IL CERVELLO…è una spugna 

che assorbe un’enorme quantità 

d’informazioni. Sono fortunato a vivere 

in questo periodo storico e ad essere 

consapevole dell’importanza dell’arte 

come opportunità politica di porre 

interrogativi. L’idea che la violenza e la 

distruzione possono essere sconfitte 

con l’arte, è straordinario.NESSUNO SA, 

NESSUNO CAPISCE, NESSUNO PUO’ 

CAPIRE, NESSUNO SA

Toată munca mea se învârte în jurul unor 

imagini populare, icoane și simboluri 

religioase, simboluri care au interpretări 

diferite sau asemănătoare în diverse 

culturi. Pregătirea mea a alimentat 

această imagine de ansamblu în cadrul 

patrimoniului contemporan. UN CRANIU…

CREIERUL…e un burete ce absoarbe 

o enormă cantitate de informație. Sunt 

norocos să trăiesc în această perioadă 

istorică și să fiu conștient de importanța 

artei, ca oportunitate politică de a pune 

întrebări. Ideea este aceea că, violența 

și distrugerea pot fi învinse prin artă 

ceea ce este extraordinar. NIMENI NU 

ȘTIE, NIMENI NU ÎNȚELEGE, NIMENI NU 

POATE SĂ ÎNȚELEAGĂ, NIMENI NU ȘTIE.

În anul 1969 a absolvit Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din București. Între anii 1960 și 1965, 
participă la escavări arheologice pe coasta Mării Negre, alături de arheologul român Vasile Canarache. În anul 
1973 se stabilește definitv în Italia, unde devine profesor de pictură la Academia de Arte Frumoase din Florența.
Participă la numeroase expoziții de grup și realizează o serie de expoziții personale, dintre care menționăm: 
2011, Castellamonte, Fornace Pagliero; 2010, Teatrul Național București; 2009, Abbazia di Vezzolano; 2008, 
Castellamonte, Fornace Pagliero; Septembrie - Octombrie 2008 Florența, Accademia delle Arti del Disegno.

Radu Dragomirescu graduated from “Nicolae Grigorescu” Art Institute in Bucharest, in 1969. From 1960 to 
1965, he participated in archaeological excavations on the Black Sea coast with Romanian archaeologist 
Vasile Canarache. In 1973, he permanently moved to Italy, where he became a painting professor at the 
Florence Academy of Art.
He participated in many group exhibitions and had several solo shows, including: 2011, Castellamonte, 
Fornace Pagliero; 2010, Bucharest National Theater; 2009, Abbazia di Vezzolano; 2008, Castellamonte, 
Fornace Pagliero; September-October 2008 Florence, Accademia delle Arti del Disegno.

Tempo Zero, 2013

Nessuno ci impasta 

più di terra e argilla

Nessuno parla più 

alla nostra polvere

Nessuno Paul Celan
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The perfect communication and 

synchronization of birds is driven by 

the emotional brain. The inner world is 

revealed to he who is silent. A metaphor 

for Soul and internal dialogue.

Creierul emoţional conduce comunicarea 

și sincronizarea perfectă a păsărilor. 

Lumea interioară se descoperă 

celui tăcut. Metafora pentru Suflet și 

comunicare interioară.

Simona Antoniu este preocupată de sculptură, ceramică, instalație și multi-media.Din anul 2012 și până în 
prezent, este inițiator, curator și manager al proiectelor Asociației Culturale Many Colors.
Din anul 2007 este Masterandă în Arte Vizuale, secția Sculptură, a Universității Naționale de Artă din 
București. În anul 2004, devine membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. În același an, obține 
Premiul U.A.P la  “Salonul de sculptură mică” din București. Tot în 2004 realizează expoziția personală 
“Incursiuni”, în cadrul Galeriei Galateea din București, România. Participă la numeroase expoziții de grup, 
simpozioane și workshop-uri, dintre care mentionăm: expoziția “Fațetele Hiperconectivității” (2007), 
Institutul Cultural Român din Berlin; “EBineale”, Galeria Galateea din București; “Toţi oamenii președintelui”, 
Galeria Simeza, București; “Percepțio” (2011), Atelier 030202, București; expoziţia “Balkanic Art Inspiration” 
(2010), Muzeul Naţional Cotroceni, București; 2007- Simpozion internaţional de sculptură ”Eurosculpt”, 
Muzeul Astra, Sibiu; 2005 - Simpozionul internațional de ceramică “Art Keramika”, Troyan, Bulgaria.

Simona Antoniu is interested in sculpture, ceramics, installations and multimedia.
Since 2012, she is initiator, curator and manager of the projects promoted by Many Colors Association.
In 2007, she took her master’s degree in visual arts at the Sculpture Department of the National University 
of Arts in Bucharest. She became a member of the Romanian Artists Union in 2004. The same year, 
she won the Romanian Artists Union Award at the Small Sculpture Salon in Bucharest. Also in 2004, 
she had a solo show entitled “Incursiuni” (“Incursions”) at Galateea Gallery in Bucharest, Romania. 
She also participated in many group exhibitions, symposiums and workshops, including: “Facets of 
Hyperconnectivity” ( 2007), at the Romanian Cultural Institute in Berlin; “EBineale”, Galateea Gallery, 
Bucharest; “Toţi oamenii președintelui” (“All the President’s Men”), Simeza Gallery, Bucharest;  “Perceptio” 
(2011), Atelier 030202, Bucharest; “Balkan Art Inspiration” ( 2010), Cotroceni National Museum, Bucharest; 
2007 - “Eurosculpt” international sculpture symposium, Astra Museum, Sibiu; 2005 - “Art Keramika” 
international ceramics symposium, Troyan, Bulgaria.
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Fără titlu / Untitled, 2015

Instalaţie. Tehnică mixtă (rășină, acrylic, oglindă)

Installation. Mixed media (resin, acrylic, mirror).

Dimensiuni variabile. Variable dimensions.
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Trecutul joacă un rol important în procesul meu creativ. Rolul 

meu de artist este de a săpa prin straturile istoriei. Procesul de 

aducere aminte devine singurul mod de conservare al istoriei. 

De la începutul istoriei, a existat o legătură strânsă între cuvinte 

și lut, prima formă de limbă scrisă fiind pe tăblițe de lut. Am ales 

să folosesc simbolul cărții deoarece acesta sintetizează istoria 

cunoașterii și a memoriei colective. Aspectul deconstructivist al 

dezintegrării cărții din lut face referire într-o formă metaforică la 

pierderea memoriei colective și a culturii.

The past plays an important role in my work. My mission 

as an artist is to dig into the layers of history. My process of 

remembering becomes the only way of preserving history. Since 

the beginning of history, there has been a close connection 

between words and clay, as clay tablets were the first form of 

written language. I chose to use the book symbol because it 

synthesizes the history of knowledge and collective memory. The 

deconstructionist disintegration of the clay book is a metaphoric 

reference to the loss of collective memory and culture.

În prezent, doctorand al Universi-
tății de Arte București, Vlad Basarab 
(n.1977, București) este artist vizual 
româno-american care lucrează cu 
multi-media, ceramică, performance 
și video. În 2001, a absolvit Facultatea 
de Arte, secția Ceramică la University 
of Alaska Anchorage. În 2013 a obținut 
diploma de masterat în Electronic Media 
la West Virginia University. În perioada 
2013 – 2014, a fost cercetător Fulbright 
în România pe tema pierderii memoriei 
colective. În 2014, a câștigat premiul 1 la 
concursul internațional de proiectare a 
Monumentului Limbii Române organizat 
de Academia de Științe a Republicii 
Moldova. Tema sa recentă, Arheologia 
Memoriei, a fost prezentată în cadrul 
unor expoziții personale la: Muzeul 
Național de Artă, Chișinău; Muzeul de 
Artă Arad; Muzeul Național Brukenthal, 
Sibiu; Pittsburgh Center for the Arts; ICR 
New York; Creative Arts Center, West 
Virginia University, Morgantown.

Currently a doctoral student of the 
University of Arts in Bucharest, Vlad 
Basarab (b. 1977, Bucharest) is a Roma-
nian-American visual artist specializing 
in multimedia, ceramics, performance 
and video. In 2001, he graduated from 
the Ceramics Department of the College 
of Arts, University of Alaska Anchorage. 
In 2013, he took his master’s degree 
in Electronic Media at West Virginia 
University. In 2013– 2014, based on 
a Fulbright grant, he conducted a 
research project in Romania on the loss 
of collective memory. In 2014, he won 
the 1st Prize in the international contest 
for designing the Romanian Language 
memorial, organized by the Academy 
of Sciences of the Republic of Moldova.  
His most recent theme, The Archaeolo-
gy of Memory, was presented in several 
solo shows at the National Art Museum 
in Chisinau the Art Museum in Arad, 
Brukenthal National Museum in Sibiu, 
Pittsburgh Center for the Arts; ICR New 
York; Creative Arts Center, West Virginia 
University, Morgantown.

Arheologia 
Memoriei_Carte 

Mare/ 2014

The Archeology 
of Memory_Large 

Book
Video, 4 min, 31 sec
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CONEXIUNI INTERIOARE

INNER CONECTIONS

Galeria Galateea, București
06 Ianuarie - 04 Februarie 2016

Galateea Gallery, Bucharest
06th of January – 04th of February 2016
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În contextul manifestărilor culturale organizate în 

București, sub genericul ”Fațetele Hiperconectivității”, 

Galeria Galateea, a găzduit în luna ianuarie 2016, la 

invitația organizatorilor evenimentului menționat, o 

expoziție cu lucrări de ceramică, donate de artiștii străini 

participanți la cele două ediții (2013-2015) ale bienalei 

internaționale de ceramică din Cluj- Napoca.  

Pentru un spor de relevanță a diversității de abordare 

tehnică și expresivă a ceramicii actuale, expoziția de la 

Galateea, intitulată “Conexiuni Interioare”, a inclus alături 

de lucrările donate ale artiștilor din străinatate: Alberto 

Bustos- Spania, Anthony Stellacio- USA, Debra Sloan- 

Canada, Eun Kyong Choi- Corea, Hasan Sahbaz- Turcia, 

Martin Harman- UK, Rasa Justaite Geceviciene-Lituania, 

Lia Bagrationi- Georgia și câțiva artiști români, de aseme-

nea, o parte dintre ei participanți la cele doua bienale: 

Ileana Crăciun, Lucia Lobonț, Nicolae Moldovan, Maria 

Pop Timaru si Adela Bonaț.

Apreciem ca prezența acestei expoziții de ceramică 

în contextul proiectului amplu al “Hiperconectivitatii”, 

și a diverselor forme de exprimare artistică, probează 

o benefică schimbare de paradigmă în receptarea și 

aprecierea legitimă, a potențialului conceptual-expresiv 

și experimental, ce caracterizează demersul actual al 

ceramicii contemporane.

În sfârșit, putem estima că expoziția de ceramică de la 

Galateea poate oferi publicului în versiune concentrată 

pe pricipiul “pars pro toto”, o imagine a diversității cre-

ative afirmate în cele două bienale internaționale.

EXPOZIȚIA DE CERAMICĂ
de Arina Ailincăi
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In the context of the cultural events organized in Bucha-

rest as part of the project “Facets of Hyperconnectivity”, 

Galateea Gallery hosted in January 2016 an exhibition 

of ceramic works donated by international artists who 

participated in the two editions (2013 and 2015) of the 

International Ceramics Biennale in Cluj-Napoca.  

To make more relevant the diversity of technical and 

expressive approaches in the contemporary ceramic 

art, the exhibition at Galateea Gallery, entitled “Inner 

Connections”, included, besides the works donated by 

the international artists Alberto Bustos (Spain), Anthony 

Stellacio (USA), Debra Sloan (Canada), Eun Kyong Choi 

(Korea), Hasan Sahbaz (Turkey), Martin Harman (UK), Rasa 

Justaite Geceviciene (Lithuania), Lia Bagrationi (Georgia), 

several Romanian artists, some of them also participants 

in the two biennales: Ileana Craciun, Lucia Lobont, Nico-

lae Moldovan, Maria Pop Timaru and Adela Bonat.

In our opinion, the presence of this ceramic exhibition 

in the broader context of the Facets of Hyperconnec-

tivity and of the diversity of artistic expression forms 

is the sign of a most welcome shift of paradigm in the 

legitimate reception and appreciation of the conceptual, 

expressive and experimental potential of the current 

trends in contemporary ceramics.

Finally, we can say that the ceramics exhibition at 

Galateea Gallery is able to offer to the public, in a con-

densed, pars pro toto version, a picture of the creative 

diversity displayed at the two international biennales.

CERAMICS EXHIBITION
de Arina Ailincăi
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Mă fascinează investigația legăturilor dintre procesele biologice interne ale corpului și rețeaua socio-culturală a 

identității personale. Urmăresc redarea stărilor emoționale tranzitorii, nu doar prin utilizarea expresiilor gestuale, 

ci și prin crearea unui ambient, în mod egal vulnerabil și fragil, permanent și volatil. Formulările autoreferențiale 

aduc în prim plan detaliul, particularul, intimul, ca răspuns al unor experiențe, necesități, problematici majore ale 

noilor realități sociale.

The investigation into the connections between the internal biological processes of the body and the social 

and cultural and social network of personal identity fascinates me. I seek to render the transient emotional 

states not only through gestures, but by creating an ambient that is equally vulnerable and fragile, permanent 

and volatile. The self-referential expressions emphasize the detail, the particular, the intimate, in response to 

certain experiences, needs and major polemics of the new social environment.

Adela Bonaț este artist vizual care se exprimă preponderent în ceramică. A absolvit în 2004 Universitatea 
Naţională de Arte București, Facultatea de Arte Decorative și Design, secţia ceramică, iar în 2007 
masteratul în cadrul departamentului de Artă Murală. Din 2012 este doctor în Arte Vizuale. Este membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, din 2004.
Este preocupată de utilizarea unor procedee multiple de transfer de imagine pe ceramică, noile tehnologii 
și artă în spatiul public. Participă la expoziţii de ceramică din țară și străinătate. A beneficiat de o rezidență 
în 2013 la Majolika, Germania iar în 2015 a avut o expoziție personală în cadrul Centrului Cultural Palatele 
Brâncovenești, Galeria Ghețăria, Mogoșoaia.

Adela Bonaț is a visual artist mainly specializing in ceramics. She graduated in 2004 from the National Univer-
sity of Arts in Bucharest, School of Decorative Arts and Design, Department of Ceramics, and took her master’s 
degree in 2007 at the Department of Mural Art. In 2012, she took her PhD in visual arts. She is a member of the 
Romanian Artists Union since 2004.
She is interested in exploring multiple techniques of image transfer on ceramics, as well as in new technologies 
and art in public spaces. She participates in ceramics exhibitions in Romania and abroad. She had a residency 
at Majolika, Karlsruhe, Germany, in 2013 and a solo exhibition at the Ice Cellar Gallery of the “Brancoveanu 
Palaces” Cultural Center, Mogosoaia, in 2015.
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Sentiment de identitate/
Identity feeling,  2015 

Gresie. Stoneware. 1120 ºC

70 (Ø) x 3 cm
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Potrivit Academiei Regale Spaniole (RAE), imaginaţia este capacitatea sufletului de a reprezenta lucruri reale 

sau ideale prin imagini. A existat un moment când lumea ideală era reală. Natura ne dezvăluia adevărata sa 

esenţă, esenţa care ne hrănea pe noi, oamenii, până când am fost copleșiţi de propriul egoism, ajungând să 

ne credem fiinţe superioare. Zi de zi, imaginaţia și mâinile mele se luptă să redea naturii ceea ce i-am furat. 

Spre binele naturii. Spre binele nostru. Ideile mele reprezintă strigătul mut al naturii care se degradează.

Pur și simplu observ cum prezenţa umană și urmele sale sufocă și mutilează orice proces natural oriunde 

privesc în jurul meu. Ne-am ipotecat sufletele în schimbul unei vieţi materialiste, lacome și nefericite.

According to the Royal Spanish Academy (RAE), imagination is the soul’s ability to represent real or ideal 

things through images. There was a moment where an ideal world was real. Nature would show its true 

essence; the essence that would feed us, the human beings, until we got overwhelmed by our own 

selfishness, to the point of believing that we were superior beings. Day by day, both my imagination and my 

hands fight to return to nature what we have taken away from it. For nature’s sake. For our own sake.

My ideas represent the silent cries of nature while being degraded. I simply observe how the heavy human 

trace/presence suffocates and cripples any natural process wherever I look around me. We have mortgaged 

our souls for the benefit of getting a materialistic, voracious and unhappy life.

Este membru al Academiei Internaţio-
nale de Ceramică. Născut în 1972, și-a 
început activitatea ca pictor, grafician și 
fotograf, dar curiozitatea l-a atras curând 
către lumea tridimensională. Este un 
artist autodidact. Pentru el, ceramica 
înseamnă creativitate, iluzie, texturi și 
magie. Natura este sursa sa de inspiraţie. 
De patru ani, de când a ales să își dedice 
toate eforturile acestei forme de expresie 
artistică, a câștigat mai multe premii. A 
fost selecţionat în numeroase expoziţii 
naţionale și internaţionale și a călătorit 
în diverse ţări pentru a participa la 
simpozioane și bienale internaţionale. Di-
verse personalităţi din lumea ceramicii au 
scris despre lucrările sale, iar în revistele 
naţionale și internaţionale de ceramică 
au publicat articole pe această temă.

He is a member of the International 
Academy of Ceramics. Born in 1972, he 
started as a painter, graphic designer 
and photographer, but curiosity quickly 
drew him to the 3D world. He is a self-
taught artist. For him, ceramics mean 
creativity, illusion, textures and magic. 
Nature is his inspiration. Since four 
years ago, when he decided to devote 
all his efforts to this art form, he has won 
several awards. He has participated in 
many local and international exhibitions 
and travelled to different countries 
to attend international symposiums 
and biennales. Various personalities 
of the world of ceramics have written 
about his work and articles have been 
published in national and international 
ceramics magazines.
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Wild fragility,  2015 

Gresie albă si negră, pigmenţi, glazură mată. Black 

and white stoneware, pigments, enamel clear matt

42/40/8 cm
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My work for “Inner Connections”, titled “Three Fingers,” was 

made in Denmark. It was taken to my home in Lithuania. And 

then Galeria Galateea exhibited it in Romania. There are 

connections: by plane, boat, car, post, and internet, the world 

becomes smaller and more accessible. This poses a danger, 

as we struggle for identity in a world that is increasingly open 

and diverse. And this is a gift, as we are given new sources of 

inspiration and new perspectives. 

Three Fingers grew out of my love for bricks, particularly Vilnius’ 

old medieval bricks, which were often marked by makers 

with a quick drag of the fingers. The brick-making process 

is traditional. I learned it in Denmark at the Petersen Tegl 

brick factory. Taking the techniques and simple signatures of 

traditional European craftsmen to an extreme of expression, I 

create an identity that that is both modern and my own. Yet in 

this people and histories are connected, places are connected, 

and people are connected. Identities are comprised of these 

things, they are diverse, and we are never singularities. 

Lucrarea mea pentru “Inner Connections”, intitulată “Trei degete”, 

a fost realizată în Danemarca. Apoi, am luat-o acasă, în Lituania. 

Galeria Galateea mi-a expus-o în România. Există legături - prin 

aer, pe apă, pe drumuri, prin poștă și prin Internet - iar lumea 

devine tot mai mică și mai accesibilă. Acest lucru reprezintă un 

pericol, pentru că ne luptăm pentru identitate într-o lume tot mai 

deschisă și mai diversă. Dar este și un dar, pentru că ni se oferă 

noi surse de inspiraţie și noi perspective. “Degetele” s-au născut 

din pasiunea mea pentru cărămizi, în special pentru cărămizile 

medievale din Vilnius, care erau adesea însemnate de cei care le 

făceau printr-o trăsătură rapidă cu degetul. Procesul de fabricare 

a cărămizilor este unul tradiţional, pe care l-am învăţat în Dane-

marca, la fabrica Petersen Tegl. Ducând la extrem tehnicile și 

semnăturile simple ale meșteșugarilor europeni tradiţionali, creez 

o identitate care este, în același timp, modernă și personală. To-

tuși, în cadrul ei, se stabilesc legături între popoare și istorii, între 

locuri și între oameni. Identităţile sunt făcute din aceste lucruri, 

sunt diverse, iar noi nu suntem niciodată singularităţi.

Anthony Stellaccio este un erudit liber profesionist și un artist cu studii de artă, dar 
și de folclor. Este membru al Academiei Internaţionale de Ceramică, al American 
Ceramic Circle și al American Folklore Society. În trecut, a lucrat, printre altele, la 
Institutul Smithsonian, la Muzeul Naţional de Artă Africană și la Muzeul de Artă al 
Lituaniei din Vilnius.

Anthony Stellaccio is a freelance scholar and artist trained in both fine art and 
folklore. He is a member of the International Academy of Ceramics, the American 
Ceramic Circle, and the American Folklore Society. His past appointments include the 
Smithsonian, National Museum of African Art and the Lithuanian Art Museum in Vilnius.
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3 Degete/ 3 Fingers,  2009 

Lut, glazură. Clay, luster.

14x12.5x13.5cm
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Siluetele mele de copii, câini și cai sunt teme familiare. Le scot 

din situaţia lor obișnuită pentru a da naștere la întrebări. Uneori, 

folosesc și alte materiale pentru a capta lumina sau a mării 

dimensiunile fizice ale obiectului. Găsirea materialului potrivit e o 

provocare, pentru că el trebuie să ilumineze, fără a deveni, însă, 

centrul atenţiei. Elementele de modernism și postmodernism se 

ciocnesc în confuzia mea nostalgică a unei vieţi trăite undeva în-

tre pierderea încrederii moderniste și plăcerea vinovată a ironiei 

și scepticismului postmodern. Mă folosesc de relaţia strânsă cu 

materialul meu și numeroasele procese pe care acesta le im-

plică pentru a crea obiecte care vorbesc despre individualitate.

My figures of babies, dogs or horses are familiar subjects. I 

displace them from their usual state of being to posit questions. 

Occasionally I use additional materials to capture light or 

extend the physical size of the piece. Finding the right material 

is a challenge, as it needs to illuminate without becoming a 

focus. Elements of Modernism and post modernism collide in 

my own nostalgic confusion of a life lived somewhere between 

the loss of modernist confidence and the wicked pleasure of 

postmodern irony and skepticism. I use a close relationship 

with my material, and its many processes, to make objects that 

speak about the individual.

 După șase ani de ucenicie autodidactă, între 1973 - ‘79, Debra a urmat un colegiu de artă, pe care l-a 
absolvit cu distincţie, cu o specializare în ceramică și sculptură. Și-a luat licenţa în arte plastice în 2005. A 
predat peste 30 de ani ceramică sculpturală și olărit. Este membră în jurii, susţine prezentări la simpozioane 
și a participat la mai multe rezidenţe internaţionale. Expune în ţară și în străinătate, iar lucrările sale 
se găsesc în mai multe colecţii din lume. În 2015, Debra a câștigat un premiu municipal (în Vancouver) 
pentru meșteșuguri și design. Lucrările sale apar în șase cărţi din seria LARK 500. A publicat în reviste 
internaţionale de ceramică, iar recent a colaborat cu Peter Smith pentru următorul ei articol care va apărea 
în Ceramics Art and Perception în decembrie 2016.

After a six-year self-directed apprenticeship, 1973 –’79, Debra attended an art college, graduating with 
honours, in ceramics and sculpture. In 2005 she attained her BFA. She taught sculptural ceramics and 
pottery for over 30 years. She adjudicates, presents at symposiums and has attended several international 
residencies. She exhibits nationally and internationally, and has work in several international collections. 
Debra was the 2015 Honouree for a civic award [Vancouver] for Craft and Design. Her work appears in six 
LARK 500 books. She has written for international ceramic magazines, and recently collaborated with Peter 
Smith for her next article, to be published by Ceramics Art and Perception, in December 2016. 

Fără titlu/ No title,  2015 

Porțelan, ardere cu reducție, decalcomanie și 

fire electrice de telefon. Porcelain, reduction 

fired, decals and telephone wire.

18/13/13cm
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Oamenii sunt mamifere care creează cărţi. Oamenii își exprimă inteligenţa și spiritul 

creând cuvinte și litere splendide. Oamenii își exprimă dorinţele în minunata formă a 

cărţilor. Dorinţele oamenilor sunt nesfârșite, iar oamenii își împodobesc nesfârșitele 

dorinţe cu cărţi retorice. Oamenii preţuiesc morala și scot tot timpul în evidenţă cinstea 

și modestia. Sălbaticul ghepard nu arde de dorinţă. El vânează doar când îi e foame. 

Singura lui dorinţă este supravieţuirea. La polul opus faţă de oamenii care hrănesc 

inteligenţa și dorinţa cu minunate cărţi, este ghepardul care există fără să posede nimic.

Humans are mammals that create books. Humans express their intelligence and spirit 

by creating splendid words and letters. Humans express their desires in the beautiful 

form of books. The desires of humans are endless, and humans decorate their 

endless desires with rhetorical books. Humans value ethics and emphasize honesty 

and modesty continuously. A wild cheetah does not burn with craving. It only hunts 

when it is starving. Its only desire is to survive. On the opposite side from the humans 

who fuel intelligence and desire with lovely books, there is a cheetah that exists 

without possessing anything.

Este profesor la catedra de sculptură a Facultăţii de Artă din 
cadrul Ewha Womans University din Seoul.
A participat la numeroase expoziţii și evenimente, printre care: 
Library Project 1, Shields Library, University of California, Davis, 
SUA; Library Project 2, Bibliotheque de Vallauris, Franţa; Li-
brary Project 3, Kuganggak, Universitatea Naţională din Seoul, 
Coreea; Library Project 4, Art Library, Australia National Univer-
sity, Australia; Bienala Internaţională de Ceramică, Brasshaat, 
Belgia; Unclaimed Luggage, Circulo de Bellas Artes, Madrid, 
Spnia; Simpozionul Internaţional de Ceramică și Sculptură, 
Boleslawiec, Polonia; Asia-Europe Meditation, KUNSTHALLE 
FAUST, Hanovra, Germania; International Triennial of Silicate 
Arts, Erdei Ferenc Cultural Centre, Ungaria; Expoziţia Inter-
naţională de Ceramică, Muzeul Wison, Shanghai, China.

He is a Professor at the Sculpture Department of the College 
of Arts, Ewha Womans University, Seoul.
He participated in many exhibitions and events, including: 
Library Project 1, Shields Library, University of California, Davis, 
U.S.A.; Library Project 2, Bibliotheque de Vallauris, France; 
Library Project 3, Kuganggak, Seoul National University, Korea; 
Library Project 4, Art Library, Australia National University, 
Australia; International Ceramics Biennale, Brasshaat, Belgium; 
Unclaimed Luggage, Circulo de Bellas Artes, Madrid, Spain; 
The International Ceramics and Sculpture Symposium, Bole-
slawiec, Poland; Asia-Europe Meditation, KUNSTHALLE FAUST, 
Hannover, Germany; International Triennial of Silicate Arts, 
Erdei Ferenc Cultural Centre, Hungary; International Ceramic 
Exhibition, Wison Museum, Shanghai, China.
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Carte/ Book,  2014 

Lut. Clay.

18/13/13 cm
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De obicei, abordez un stil minimalist, 

preferând să nu folosesc glazură sau 

elemente decorative viu colorate. În 

ultimele mele lucrări ceramice, am folosit 

date topografice ale unor orașe. Îmi 

realizez lucrările prin tehnica modelajului 

în lut. Utilizez lut pentru turnat gresie 

ceramică, în care adaug culoare.

I usually employ a minimalist style, 

preferring not to use bright colored 

glaze or decorative elements. I used 

topographic data of cities in my latest 

ceramics works. I make my works using 

the plaster molding method.

I use stoneware casting clay and put 

color in the clay.

A absolvit Facultatea de Artă a Universităţii Anadolu, secţia de ceramică, în 2001, și a obţinut diploma 
de master la aceeași universitate în 2006, cu o disertaţie intitulată “Minimalismul în ceramica modernă”. 
A avut opt expoziţii personale și a participat la numeroase bienale, simpozioane, ateliere și expoziţii 
naţionale și internaţionale. Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare și în cele ale unor muzee, cum 
ar fi Centrul Internaţional al Ceramicii din Icheon, Coreea, Westerwald Keramik Museum din Germania sau 
Muzeul Internaţional al Ceramicii din Faenza, Italia. A câștigat o menţiune în competiţia celei de-a opta 
ediţii a Bienalei Internaţionale de Ceramică din Gyeonngi, Coreea, în 2015. A participat ca artist invitat 
la simpozioane în Japonia, Letonia, Finlanda și Turcia. Din 2001, predă în cadrul catedrei de ceramică a 
Facultăţii de Artă de la Universitatea Afyon Kocatepe. Este membru al Asociaţiei Ceramicii din Turcia și al 
Academiei Internaţionale de Ceramică.

He graduated from Anadolu University, Fine Arts College, Department of Ceramics, in 2001, and took his 
master’s degree at the same university with a thesis entitled “Minimalism in Modern Ceramic Art”, in 2006. 
He had 8 solo exhibitions and attended many national and international biennales, symposiums, workshops 
and exhibitions. His works are present in private and museum collections e.g. Icheon World Ceramic Center 
in Korea, Westerwald Keramik Museum in Germany, Faenza International Ceramics Museum in Italy. He has 
received an “Honorable Mention” in the Competition of the 8th Gyeonngi International Ceramic Biennale in 
Korea, in 2015. He attended symposiums in Japan, Latvia, Finland and Turkey as a guest artist. He holds a 
teaching position with Afyon Kocatepe University, Fine Arts College, Department of Ceramics, since 2001. 
He is a member of the Turkish Association of Ceramics and the International Academy of Ceramics (IAC).

Organic-Inorganic- Geometric series,  2012 

Turnat în lut. Cast in clay

18,6x4,5/22,2x4,6/25,7 cm
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Pentru mine, ca artist, la fel de importantă ca “infățișarea”- “fața”- “prezența” unei 

lucrări de artă, este lumea ascunsă undeva adânc în inima procesului care a dus la 

nașterea ei. Pentru mine, adică, pasionant e dialogul între “exteriorul” și “interiorul” 

unei lucrări. Mă simt un umil slujitor și sunt fericită atunci când reușesc să provoc un 

dialog armonios.

For me, as an artist, just as important as the “appearance”, the “face”, the “presence” of 

a work of art is the world hidden somewhere deep inside the process that generated 

it. What I mean is that, for me, the exciting thing is the dialog between the “outside” 

and the “inside” of a work. I feel that I am a humble servant and I am happy whenever I 

succeed in creating a harmonious dialog.

Nascută în 1948, în Cluj, România. În 1975  termină Facultatea de Arte Decorative Cluj, Secția Ceramică, iar 
din 1993 devine membru UAP România.
Între anii 1976-2015, participă la numeroase expoziții personale și de grup. În 2009 participă la expoziția 
de grup “Ceramică Românească”, la Roma. În 2011 participă la expoziția ”Ex Tempore”, Piran, Slovenia. În 
anul 2012 participă la “Biennala de Ceramică din Taiwan, iar în 2012-2015 la “Bienala Internațională de 
Ceramică”, Cluj-Napoca, România.
Între 1976 și 2009 participă la numeroase simpozioane.
În 2014 primește 3 luni rezidență în cadrul “Muzeului de Ceramică Yingge”, Taipei, Taiwan.
În 2010 obține premiul doi la “ A 80-a expoziție de ceramică modernă și olărie”, La Rambla, Spania. 

Born in 1948, in Cluj, Romania. She graduated from the Ceramics Department of the College of Decorative 
Arts in Cluj in 1975 and became member of the Romanian Artists Union in 1993.
She had many solo and group exhibitions from 1976 to 2015. In 2009, the participated in the “Romanian 
Ceramics” group exhibition in Rome. In 2011, she participated in the ”Ex Tempore” exhibition in Piran, 
Slovenia. She also participated in the Taiwan Ceramics Biennale in 2012 and in the International Ceramics 
Biennale in Cluj-Napoca, Romania, in 2012-2015.
She attended many symposiums from 1976 to 2009.
In 2014, she received a 3-month residency at the Yingge Ceramics Museum in Taipei, Taiwan.
In 2010, Ileana Craciun won the second prize at the 80th Exhibition of Modern Ceramics and Pottery of La 
Rambla, Spain.

My Own Earth, 2015 

Porțelan, gresie. 

Porcelain, stoneware.

27/27/27cm
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a Fundaţiei Georgiene pentru Artă și Meșteșugurile Ceramicii “The Clay Office”. Este lector la catedra de 
ceramică a Academiei de Artă din Tbilisi și membră a Academiei Internaţionale de Ceramică din 2013. Lia 
Bagrationi își prezintă lucrările în numeroase expoziţii personale și de grup, atât în ţară cât și în străinătate, iar 
creaţiile sale se găsesc în mai multe colecţii internaţionale. A participat la mai multe rezidenţe internaţionale, 
precum și la simpozioane de ceramică naţionale și internaţionale. A câștigat Marele Premiu la prima ediţie a 
Simpozionul Artiștilor Ceramiști Georgieni din anul 2000. Articole despre lucrările sale ceramice și instalaţiile 
sale multimedia au apărut în numeroase publicaţii din Georgia și din străinătate. De asemenea, lucrările sale 
sunt prezentate în Ceramics and Print, ediţia a treia, Paul Scott, Bloomsbury Publications 2012.

She took her MFA degree at the Tbilisi State Academy of Arts in 1980. Bagrationi is a co-founder of 
the Georgian Ceramic Art and Craft Foundation “The Clay Office”. She is an associate professor at the 
Department of Ceramics of the State Academy of Arts in Tbilisi and a member of the International Academy 
of Ceramics since 2013. Lia Bagrationi exhibits her works in many solo and group shows nationally and 
internationally and has works in several international collections. She has attended international residences 
and participated in domestic and international ceramics symposiums. She won the GRAND PRIX at the 1st 
Symposium of Georgian Ceramic Artists in 2000. Articles about her ceramics and multimedia installations 
have been featured in many Georgian and foreign publications. Her artworks also appear in Ceramics and 
Print, the third edition, Paul Scott, Bloomsbury Publications 2012.

“Două siluete” ( dupa “Sărutul” lui 
Brâncuși)/ “Two figures”(after Brancusi’s 
“The Kiss”),  2012 

Gresie glazurată. Glazed stoneware.

13/17/15 cm
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Când am început să lucrez la seria “Două siluete”, mă gândeam 

la actul sexual dintre doi oameni ca formă ultimă de contact: nu 

te poţi apropia mai mult de atât de o altă fiinţă umană fără a-i 

afecta integritatea fizică.

Natura oferă “șuruburi și piuliţe”, permiţând corpurilor să se 

îmbine perfect, ca două piese de Lego. Intenţia mea este 

aceea de a aduce un omagiu celebrului “Sărut”a lui Brâncuși, 

ducându-l mai departe și reducându-l la esenţa sa absolută 

pentru a prezenta mecanica pură a intimităţii.

As I started working on my series entitled “Two Figures”, I was 

thinking of the sexual intercourse of two people as the ultimate 

contact: one cannot get any closer to another human being 

without violating their physical integrity.

Nature provides “nuts and bolts”, allowing the bodies to 

perfectly mate just like two Lego bricks.

My intent is to pay tribute to Brancusi’s famous “The Kiss” by 

taking it a step further and stripping it down to its absolute 

essence in order to present the bare mechanics of intimacy.
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Există atât de multe mesaje importante scrise de spirite inalte pe care încă nu le 

înțelegem...Entitățile albastre cu cap de lup, protejează și duc mai departe, peste 

veacuri, informațiile tainice despre lume și sufletul ei.

There are so many significant messages written by wise spirits, which we are still 

unable to understand... The wolf-headed blue entities protect and convey over the 

centuries secret information about the world and its soul. 

Lucia Lobonț este artist ceramist, absolventă a Academiei de Arte Vizuale “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca. 
A absolvit un masterat în ceramică la aceiași facultate. 
A participat la expoziții naționale și internaționale din Germania, Franța, Marea Britanie, Portugalia și Italia. 
Designer a firmei germane “United Potteries Saigon” între anii 2002-2005. A participat la simpozioane 
naționale și internaționale în domeniu ceramicii din Italia, Portugalia și China.
Preocupată de decorurile pe ceramica (gresie și porțelan), forma este un pretext pentru a spune povești cu 
evidențe influente de tot ce inseamnă lumea orientala (de la elemente de ezoterism, simbolism și limbajul 
plastic) în care elemetele antropomorfe, zoomorfe și vegetale au un rol atât narativ cât și simbolic.
De trei ani trăiește și creează în București.

Lucia Lobont is a ceramic artist who graduated from “Ion Andreescu” Academy of Visual Arts in Cluj-
Napoca. She also took her master’s degree at the same university. 
She participated in exhibitions in Romania, as well as in Germany, France, UK, Portugal and Italy.  From 
2002 to 2005, she worked as a designer with the German company “United Potteries Saigon”. She also 
attended international ceramics symposiums in Italy, Portugal and China.
She is interested in decoration applied to ceramics (stoneware and porcelain). Shape is just a pretext for 
telling stories with obvious Oriental influences (from esotericism to symbols and visual language) in which 
the anthropomorphic, zoomorphic and vegetal elements play a both narrative and symbolic role.
She has been living and working in Bucharest for three years.
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Mesaj de foarte departe/
Message from far away ,  2015 

Gresie 1100ºC, angobe și pigmenți.

Stoneware 1100ºC, angobes and pigments.

70/15/40 cm
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Conectarea permanentă la dispozitive care asigură accesul la informație, divertisment, 

rețele de socializare, ne dă sentimentul autosuficienței. Pun această observație asupra 

prezentului în relație cu conversația directă și personală, care lasă timpul necesar 

dezvoltării unui dialog și depsășește schematismul emoticonului.

The permanent connection to devices that give us access to information, 

entertainment and social network gives us a feeling of self-sufficiency. I oppose this 

observation on nowadays life to the direct and personal conversation that allows the 

necessary time to develop a dialog and go beyond the sketchiness of an emoticon.

Maria Pop Timaru lives and works in Bucharest. Since 2010, she is a doctoral student in visual and 
decorative arts at the Department of Sculpture. 
She specializes in sculpture, ceramics, installation and performance, her works have been selected for 
many group exhibitions and she also had five solo shows: 2013 – “MU-MA”, Aiurart, Bucharest; 2009 
– Museum of Visual Arts, Galati; 2007 - “Umflatie”, Arcade Gallery, Bistrita; 2006 - “La vie en-gros”, 
Mogosoaia Palace; 2004 - “Zeicoteca”, Sabina & Jean Negulescu Gallery.
In 2007, she was awarded the Young Artist Award at the National Art Salon in Bucharest. In 2004, she won 
the “Artineret” prize of the Romanian Artists Union at Apollo Gallery in Bucharest.

Maria Pop Timaru trăiește și lucrează la București. Din 2010 este doctorand în Arte Vizuale și Decorative, 
departamentul sculptură. 
Autoare de sculptură, ceramică, instalație și performance, artista a participat în numeroase selecții 
expoziționale colective și a avut 5 expoziții personale, respectiv: 2013 – “MU-MA”, Aiurart, București; 
2009 – Muzeul de Artă Vizuală, Galați; 2007 - “Umflație”, Galeria Arcade, Bistrita; 2006 - “La vie en-gros”, 
Palatul Mogoșoaia; 2004 - “Zeicoteca”, Galeria Sabina & Jean Negulescu. În 2007 primește Premiul pentru 
încurajarea creației tinere, la Salonul Național de Artă, București. În anul 2004, primește Premiul pentru 
sculptură “Artineret”- U.A.P., la Galeria Apolo din București.
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Interacțiune / Interaction ,  2015 

Instalație. Tehnică mixtă, dimensiuni variabile.

Installation. Mixed media, variable dimensions.
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Intenţia lucrărilor mele este aceea de a evoca imaginaţia și curiozitatea. Interesul meu se îndreaptă spre 

teme cum ar fi spaţiul, timpul, formele geometrice schimbătoare, linia și tiparul de culoare și sugerarea 

funcţiei. Aceste idei au luat naștere din cercetările pe care le-am efectuat asupra monumentului de la 

Stonehenge și a mediului construit care mă înconjoară. La o primă privire, lucrarea poate părea arhitecturală. 

Pe de altă parte, se schimbă și devine un obiect neașteptat.

Lucrarea este realizată din componente geometrice singulare, combinând roata olarului cu tehnici de 

modelaj manual. Apoi, aplic culori, linii și modele pe suprafaţă prin mai multe arderi controlate. Astfel, ia 

naștere o profunzime peste care ulterior se aplică glazură.

The intention of my artwork is to evoke curiosity and the imagination. My concerns cover aspects from space, 

time, shape-shifting geometric forms, colour line and pattern and the suggestion of function. These ideas 

are generated from my research with the monument Stonehenge and the Built Environment around me. At a 

glance the work can appear architectural. On the other hand it shifts to become an unexpected object.

The work is made from singular geometric components thrown on the potter’s wheel combined with hand-

building techniques. I then apply colours, line and pattern to the surface through controlled multiple firings. 

This creates depth to which a glaze is then applied.

Între 2007 și 2010, Martin a studiat la University for the Creative Arts din Marea Britanie, luându-și licenţa în 
design ceramic tridimensional. Apoi, a urmat cursurile de master la UWIC Cardiff School of Art and Design, 
Marea Britanie, între 2010 și 2012. 
A fost premiat de The Bristol First Collective, care i-a achiziţionat sculptura Juxtaposed la cea de-a 161-a 
Expoziţie anuală deschisă din 2014 de la Royal West of England Academy. 
Martin și-a expus lucrările pe plan internaţional, în ţări ca Taiwan, Slovenia și Austria. Printre expoziţiile viitoare 
se numără și Bienala de Ceramică din Taiwan, din 2016 de la New Taipei City Yingge Ceramics Museum.

Martin studied his BA in Three Dimensional Design Ceramics at the University for the Creative Arts, UK 
from 2007 to 2010. Following from this he then went on to study an MA at UWIC Cardiff School of Art and 
Design, UK from 2010-2012. 
He was awarded The Bristol First Collective, which purchased his sculpture Juxtaposed at the 161st Annual 
Open Exhibition 2014 at the Royal West of England Academy. Martin has exhibited his work internationally 
such as Taiwan, Slovenia and Austria. Upcoming exhibitions include the 2016 Taiwan Ceramics Biennale, 
New Taipei City Yingge Ceramics Museum, Taiwan.
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Hypnagogia,  2015 

Lut. Clay.

17/19/14.5 cm
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The subject of the work focuses on the 

accumulation of information, feelings 

and sensations that are naturally 

communicated and shared.

Tema lucrării este organizată și orientată 

în zona acumulării de informații, de trăiri 

și simțiri care într-un mod, cât se poate 

de firesc, sunt comunicate și împărtășite 

mai departe.
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ia Născut la București, a studiat artele la Liceul de Arte “Nicolae Tonitza” - 1988 și Academia de Arte “Nicolae 

Grigorescu” din București, Departamentul de Ceramică-1998.
Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala București din anul 2004, membru al Academiei  
Internaționale de Ceramică, Geneva (AIC) și membru în grupul de inițiativă al Galerie  Galateea din București.
Expune din 1995 în muzee și galerii de artă din România, Germania, Danemarca, Bulgaria, Coreea, Vietnam, 
câștigând o serie de premii pentru ceramică: în 1996, premiul pentru tineri ceramiști “Mac Constantinescu; 
în 2012, premiul pentru ceramică la “ Bienala de Artă Decorativă”; în 2013, mențiune la “Bienala 
Internațională de Ceramică, Cluj” și în 2014, premiul pentru ceramică acordat de UAP România.

Born in Bucharest, he graduated from “Nicolae Tonitza” High School of Art in 1988 and from “Nicolae 
Grigorescu” Academy of Art in Bucharest - Department of Ceramics, in 1998.
He is a member of the Bucharest Branch of the Romanian Artists Union since 2004, of the International 
Academy of Ceramics in Geneva and of the initiative group of Galateea Gallery in Bucharest.
Since 1995 he has exhibited his works in art museums and galleries in Romania, Germany, Denmark, Bulgaria, 
Korea and Vietnam and won several awards in ceramics: “Mac Constantinescu” award for young ceramic 
artists in 1996, the award for ceramics at the Decorative Arts Biennale in 2012, a mention at the International 
Ceramics Biennale in Cluj-Napoca in 2013 and the award for ceramics of the Romanian Artists Union in 2014.

Interacțiune/ Interaction, 2014 

Modelată în lut și gresie, glazurată, 1050C.

Modeld in caly and sandstone, glazed, 1050C. 

65/55/25 cm
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Este lector la catedra de ceramică a Academiei de Artă din Vilnius și începând cu 
2016, conduce această catedră. Este membră a Asociaţiei Artiștilor din Lituania.
A participat la numeroase expoziţii și simpozioane internaţionale și naţionale și a avut 
șapte expoziţii personale. În 2012, a fost nominalizată la Bienala Internaţională de 
Arte Aplicate din Chișinău, Moldova.
În 2006 și 2010, a obţinut burse acordate artiștilor de Ministerul Culturii din Lituania.
Prin programul Erasmus+ de mobilitate a personalului didactic, a predat la Academia 
Estonă de Artă din Tallin, Estonia, și la Universitatea Hacettepe din Ankara, Turcia.

She is a lecturer at VAA Department of Ceramics and, starting 2016, Head of the VAA 
Department of Ceramics. She is member in the Lithuanian Artists Association. She 
participated in many international and national exhibitions and symposiums and has 
had seven solo shows. In 2012, she was nominated at the International Biennial of 
Applied Arts in Chisinau, Moldova.
In 2006 and 2010, she obtained scholarships for art creators granted by the Ministry 
of Culture of the Republic of Lithuania. Participation in the Erasmus+ teaching staff 
mobility programme, teaching at the Estonian Academy Of Arts in Tallinn, Estonia and 
Hacettepe University in Ankara, Turkey.

Landscape.it,  2015 

Lut, angobă, 

sgraffito, porţelan, 

luciu de aur.

Clay, engobe, 

sgraffito technique, 

porcelain, gold 

luster. 48/12/12 cm
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Principalul motiv al creaţiei mele este interpretarea plantelor, care exprimă mișcarea 

perpetuă a naturii, unicitatea și surpriza. Fiecare lucru din natură este un peisaj de 

sine stătător. Îl putem vedea ca real sau abstract, ca fragmente separate sau ca 

fragmente ale fragmentelor. Îl putem privi de la distanţă sau de la câţiva centimetri. Îmi 

creez “peisajele” folosind mase de lut și glazuri, aplicând diverse tehnici de decorare. 

Încrustez ceramica în piatră, lemn și metal într-o manieră originală. Prin combinarea 

abilă și profesionistă a diferitelor materiale, invit publicul să observe, să atingă sau, 

uneori, chiar să pășească în peisajele mele de sentimente...

The main motif in my creation is the interpretation of plants, which express the 

perpetual motion of nature, uniqueness and surprise. 

Every single thing in nature is like a separate landscape. One can see it as real or 

abstract, in separate pieces or in pieces of pieces. One can look at it from a distance 

or from an inch away.

I create my ‘landscapes’ using colored clay masses and glazes, applying various 

decoration techniques. I encrust ceramics into stone, wood and metal in an original 

way. By skillfully and professionally combining different materials, I invite the viewer to 

observe, touch or, sometimes, take a walk across my landscapes of feelings…
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