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Possible landscapes 
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http://11172014.blogspot.ro

„Ideea mea de călătorie este mai degrabă una interioară... încercarea 
de a înţelege mai bine locul în care trăieşti, explorarea mai profundă a 
sentimentelor deja familiare. Întotdeauna am crezut că a şti ceva pe 
de rost posedă posibilităţi mult mai profunde decât vederea de noi 
locuri, oricât  de minunate  şi  captivante  ar  fi  acestea”  

Lucian Freud

Possible Landscapes, expoziţia lunii mai, este dedicată peisajului 
contemporan, real sau ireal, posibil sau inventat la nivel de viziune 
personală sau poziţionat în spaţiul unei georgrafii  imaginare.
Demersul artiştilor din cadrul proiectului 11172014 ne pune în faţa 
unor întrebări al căror răspuns nu cred că poate veni imediat sau 
poate niciodată. Cum am putea să vedem lucrurile altfel, cum am 
putea exista într-un spaţiu imaginar şi ce s-ar întâmpla cu memoria 
noastră într-o lume  pe  care  o  percepem  fiecare  diferit.
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Aitch

http://11172014.blogspot.ro

The Earth is made of 
petrified giants.

acrilic pe pânză

40 x 60 cm

Landscapes



Felix Aftene

http://11172014.blogspot.ro

Expun o lucrare realizată 
în anii 90, din ciclul semne, 
una din lucrările în care 
experimentam pe tema 
poemului vizual, a 
mesajului dictat de 
simbolistica formei şi a 
culorii.

tehnică mixtă pe pânză

70 x 80 cm 

Soarele



Gabriel Caloian

http://11172014.blogspot.ro

Pe cer două galaxii,
La-ntâlnire purpurii.
Cu pupile curioase
Cercetate de copii.
Te-aşteptam să nu mai vii,
Cel ce eşti fără de oase
Pe cer două galaxii.

acrilic pe pânză

120 x 140 cm

Fără titlu



Codruţa Cernea

http://11172014.blogspot.ro

acrilic pe pânză

80 x 140 cm

Vedere spre piscină



Mihail Coşuleţu

http://11172014.blogspot.ro

ulei pe pânză

50 x 70 cm

Cell Block



Cristian Crisbășan

http://11172014.blogspot.ro

“We're running to the edge of the world,
Eunning, running away…
We're running to the edge of the world,
but I don't know if the world will end today”

(Marilyn Manson - Running To The Edge Of The 
world, High End Of Low, 2009)

Imagine digitală procesată 
Print DURST LAMBDA pe hârtie arhivală mată
100 x 70 cm

Astonishing Panorama of the End Time
Modele: Corina & Oana Maria 



Suzana Dan

http://11172014.blogspot.ro

acrilic pe pânză

13 x 19 cm

The end of the world 
like  I've dreamed it



Amalia Dulhan 

http://11172014.blogspot.ro

Toate peisajele devin 
amintiri şi toate amintirile 
aparţin unei realităţi 
alterate de seminificaţii şi 
reinterpretări. Clipa 
străluceşte cu adevărat 
doar o fracţiune de 
secundă apoi începe să se 
degradeze gradual în 
metafore, iar acest proces 
poate dura uneori o 
eternitate personală.

acrilic pe hârtie

100 x 70 cm 

Waiting for love



Andreea 
Floreanu 

http://11172014.blogspot.ro

Lucrarea se 
concentrează pe 
imaginea aglomerării 
urbane, ce evoluează 
nonstop. Dimensiunile 
lucrării le-am ales 
pentru a scoate în 
evidenţă 
suprapopularea şi 
spaţiul îngust pe care ţi-l 
oferă o încăpere dintr-o 
zonă urbană.

tuş şi acrilic pe pânză

10 x 40 cm

Overbuilding



Cornel Lazia

http://11172014.blogspot.ro

A view of an expanse 
of time.

pigment print 

70 x 40 cm

Timescape



Ileana Oancea

http://11172014.blogspot.ro

Am transpus în hârtie de 
ziar peisajul grădinii mele.

papier mache 

2 m înălţime

Grădina mea



Dragoş Pătraşcu

http://11172014.blogspot.ro

"Poezia" e atunci când pui 
două "cuvinte" alături. Pentru 
prima dată.

(detaliu dintr-un grupaj de 20 desene)

tuş pe hârtie Canson

120 x 100 cm

Oferte de destin



Tudor Pătraşcu

http://11172014.blogspot.ro

creion pe hârtie

50 x 70 cm

Fără titlu



Radu Rodideal

http://11172014.blogspot.ro

... flawless landscapes 
are only found 
within.

ulei pe pânză

75 x 150 cm

Inner Journey to 
Far Away Places 



Adrian Sandu

http://11172014.blogspot.ro

Chiar şi atunci când nu 
privesc, eu văd. Îmi 
amintesc locuri şi 
atmosfere, dar mai cu 
seamă siluete de 
construcţii. Construcţii 
vechi, care au reuşit să 
păstreze dincolo de 
învelişul zidurilor, 
structura internă 
împreună cu amalgamul 
nostalgiilor trăite.

acrilic pe pânză

50 x 70 cm

Possible Landscape



Bogdan 
Teodorescu 

http://11172014.blogspot.ro

fotografie

40 x 60 cm

Perpetual 
Landscape



Ioana Ursa

http://11172014.blogspot.ro

Albastru zdrobitor...

ulei pe pânză

45,5 x 38 cm

Vedere cu bucăţi de albastru
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