virgulă @ Go Art Projects
expozi ţie de pictur ă
Expun:
Ion Anghel | Adriana Florea B ăloiu | Ioana B ăltan | Petronela
Berlea | Claudia Br ăileanu | Mirela Iordache |George Moscal
R ăzvan N ăstase | Ioana Alexandra Niculescu-Aron
Maia Ştefana Oprea | Monica Turcu
Curator:
Adriana Florea B ăloiu
Sâmb ăta, 15 August 2015, ora 13.00
15 August – 15 Septembrie 2015
Carpa ţi Shopping Center, Etaj II, Sinaia
goartprojects.com
Go Art Projects continuă seria Go Art in Romania si vă invită sâmbăta, 15 august 2015, ora 13.00 la vernisajul
expoziției de artă contemporană “virgulă”, ce va avea loc in Carpaţi Shopping Center Sinaia, etajul II. Expoziţia
va putea fi vizionată în perioada 15 august – 15 septembrie 2015.
Expun: Ion Anghel, Adriana Florea Băloiu, Ioana Băltan, Petronela Berlea, Claudia Brăileanu, Mirela Iordache,
George Moscal, Răzvan Năstase, Ioana Alexandra Niculescu-Aron, Maia Ştefana Oprea, Monica Turcu
Curator: Adriana Florea Băloiu
"Bunica mea ştie că un tablou frumos înfăţişează nişte flori în vază, o fată frumoasă zâmbind nostalgic a cărei rochie
pare o poveste, o mare nervoasă ca cele ale lui Aivazovski ori un car cu boi. Ceea ce este ok. Dar tot ok sunt
toate direcţiile artei contemporane care-şi pot face loc la fel de bine in casele noastre. Că se asortează cu mobila
cea nouă sau nu, ci pur şi simplu ne plac, lucrările artiştilor emergenţi poartă în sine poveşti ce se pot asorta cu
naturaleţe sufletului privitorului. Acest privitor este cel căruia ne-am hotărât să-i vorbim astăzi.
Arta contemporană are un spaţiu de expunere limitat şi se regăseşte în instituţiile de profil, acolo unde acest
privitor nu are vreme să se oprească şi nici interes foarte mare şi asta nu pentru că interesul lui legat de artă nu
există, ci pentru că este la coada unei liste lungi cu alte priorităţi. Pentru că artist este oricine, mă rog, când e copil,
cum spunea Picasso, iar odată ce devine adult nu încetează a mai fi artist, ci încetează poate, a mai pune
creativitatea ca mod de abordare a oricărei activităţi. Asta nu exclude însă, căutarea frumosului din acel lucru.
Privitorul căruia noi îi vorbim astăzi este bunica mea, vecinii din bloc, doamna vânzătoare de la magazinul din col ţ,
stomatologul şi profesorul de matematica ce nu pot cutreiera galeriile de artă contemporană în căutarea acestui
frumos cu care să-şi construiască propriul colţ de rai şi pe care, poate, dacă l-ar căuta şi l-ar găsi, nu şi l-ar putea
permite. Sunt multe cazuri cand acest privitor ori resemnat ori neinformat destul de bine intră într-un butic sau
magazin mare de decoraţiuni interioare şi-şi achiziţionează de acolo un print.
Acum, dragă privitorule, permite-ne te rog, să-ţi facem cunoştiintă cu toţi aceşti artişti la expoziţiile cărora nu poţi
ajunge şi ale căror lucrări suntem convinşi că se vor asorta atât sufletului tău, cât şi buzunarelor."
Adriana Florea Băloiu
Go Art in Romania se doreşte o iniţiativă prin care se vor organiza o serie de expoziţii in oraşele din România cu
scopul de a promova arta contemporană către publicul larg, de a educa, provoca şi inspira audien ţa şi mai ales de
a arăta acestui public că arta autentică poate fi accesibilă. Expoziţiile Go Art in Romania vor avea în prim plan
artisti emergenţi, studenţi sau absolvenţi ai universităţilor de arte dar şi artişti consacraţi cu specialităţile pictură,
sculptură, grafică, foto-video, design, modă, artă murala, ceramică-sticlă-metal, design textil, scenografie. Vrem să
organizăm aceste evenimente nu doar în cadrul instituţiilor de profil (galerii de artă, muzee), ci şi aproape de
publicul larg, în mall/galerii comerciale, în instituţii, în clădiri de birouri, hale industriale sau în spaţiul public, pe
stradă. Go Art in Romania este o iniţiativa Go Art Projects.

