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Anul acesta vrem să sărbătorim împreună un final de an plin, cu multe realizări: am 
deschis un nou spațiu de expoziții în calitate de galerie invitată la Spinnerei Leipzig, 
am realizat împreună cu Asociația Română de Artă Contemporană (ARAC) o nouă 
ediție a proiectului Rezidența Plantelor 58  și expoziția itinerantă „Prut” a artistului 
Matei Bejenaru, prezentată la Muzeul Național al Țăranului Român, ce va fi montată 
și în Franța la Galerie Art & Essai, Université Rennes 2. Am participat în 2018 la 
patru târguri de artă internaționale, cu prima noastră prezentare la NADA Miami, 
anticipând și primul nostru proiect de târg la ARCO Madrid 2019.  
Ne-am bucurat să lucrăm pentru prima oară cu artiști care au prezentat la galeria 
noastră lucrări de fotografie, artă video, instalații media și desen, iar acum de abia 
așteptăm să vă dezvăluim și planurile pentru anul următor. 
 
Prezentăm cu ocazia acestei expoziții artiști ce aprofundează diverse limbaje 
picturale – fie acestea abstracte sau figurative, cu valențe cromatice surprinzătoare 
sau mai degrabă structurate în jurul unor compoziții geometrice. Descoperim 
împreună cele mai recente lucrări ale artiștilor Zoltán Béla, Iulian Bisericaru, Róbert 
Köteles cu care lucrăm împreună de mai mulți ani, sărbătorind în același timp și cele 
mai noi colaborări cu artiștii Dragoș Bădiță și Adelina Ivan. Vrem să împărtășim cu 
voi diferitele moduri de a privi, tehnicile și practicile vizuale ale acestor artiști. 
 
Ca de fiecare dată, întreg procesul montării unei expoziții ne face martori la discuții 
interesante între artiști, despre tehnică, metode și concepte – trăim emoțiile fiecărui 
eveniment și ne dăm seama cât de mult creștem cu o comunitate puternică în jurul 
nostru.  
 
Vă mulțumim că sunteți alături de noi, că urmăriți proiectele și evenimentele noastre.  
Sărbători fericite și ne revedem cu noi forțe în 2019! 
 
Anca Poterașu și Cristina Stoenescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parteneri vernisaj: Corcova Roy & Dâmboviceanu 
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 PARTER 

1. Dragoș Bădiță, Wheat, ulei pe pânză 

 50 x 88 cm, 2013 

2. Róbert Köteles,Fără titlu 1, acrilic pe hârtie, 
 42 x 29.7 cm, 2018 
 
3. Róbert Köteles,Fără titlu 2, acrilic pe hârtie, 
42 x 29.7 cm, 2018 
 
4. Róbert Köteles,Fără titlu 3, acrilic pe hârtie, 
42 x 29.7 cm, 2018 
 
5. Róbert Köteles,Fără titlu 4,  acrilic pe hârtie, 
42 x 29.7 cm, 2018 
 
PRIMUL ETAJ 
 
6. Adelina Ivan, Felt Square, instalație textile 
(fetru, lipici pe pânză), 80x80 cm, 2015 
 
7. Dragoș Bădiță, Earing, 42 x 25 cm, ulei pe 
lemn, 2018 
 
8. Zoltán Béla, Mihaela, ulei pe pânză, 70 x 50 
cm, 2017 
 
9. Dragoș Bădiță, Cristina, ulei pe lemn, 50 x 70 
cm, 2017 
 
10. Iulian Bisericaru, Autumn of Bruegel, 180x 
118cm, ulei pe pânză, 2018 
 
11. Róbert Köteles, Instalație in-situ, 2018 
 
12. Adelina Ivan, Infiltration Lines – instalație 
textilă  - vată, velcro îmbătrânit, plasă de 
protecție construcții, franjuri de acril,  
100 x 250 cm, 2017 

13. Róbert Köteles,  , 70x70 cm, acrilic pe 
pânză, 2018 
 
14.  Róbert Köteles, Mater Axa, acrilic și plastic 
pe pânză,, 70 x 60 cm, 2018 
 
15. Zoltán Béla, Reassembled, intervention/ 
obiect găsit, 7 x 7 cm, 2018 
 
16. Zoltán Béla, Hole, acrilic pe hârtie, 
 118 x 142cm, 2018 
 
 


