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Nostalgia dawn

Nostalgia este acea inevitabilă, inoportună şi indispensabilă conştientizare a 
unui moment trecut, subiectiv şi totodată esenţial, printr-un proces adesea 
poetic ce oferă perspectivă unică şi atemporală de a te situa şi a simţi la 
graniţa dintre un "atunci"  şi  un  "acum"  la  fel  de  palpabile.

Nostalgia nu este limitată strict la experienţe anterioare sau   reale, tărâmul ei 
poate să cuprindă proiecţii despre viitor,     fantezii aproape tangibile despre 
perioade istorice trecute sau despre vieţile altor oameni şi mai ales doruri 
despre lucruri pe  care avem certitudinea că nu le vom putea trăi niciodată 
deoarece  şansa  a  trecut.

Pornind de la recunoaşterea potenţialului pe care îl are analiza mecanismului 
emoţional-cognitiv numit "nostalgie", artistul    este determinat fie să îşi 
exploreze introspectiv propriile experienţe fie să construiască metodic 
"pseudo-nostalgii",  menite să provoace deliberat "răsăritul' acestei senzaţii de 
imersiune  personală  în  publicul  său.
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Aitch
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acrilic pe hârtie 

200 x 86 cm

Once 
(Odată ca niciodată)



Felix Aftene
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Vreau uneori să fiu 
pelerin alături de tatăl 
meu, să-i simt mirosul 
dermului în bătaia 
vântului să-I strang de 
gât de fericire că 
suntem iarăşi 
împreună!

acrilic pe pânză

100 x 100 cm

Pelerini



Gabriel Caloian
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acrilic pe placaj

100 x 130 cm

Emisar al III-lea



Codruţa Cernea
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Suprapunerea propriilor 
plăsmuiri, nedirecționate 
spre trecut sau viitor, ci 
mai degrabă lateral... 
într-un timp în afara 
timpului... timp cu o 
textură diferită, născută 
din ritmul lent al viselor 
noastre...

acrilic pe pânză

30 x 45 cm

Nostalgia 



Mihail Coşuleţu
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"Order is repetition of 
units.
Chaos is multiplicity 
without rhythm." 

(M.C. Escher)

cerneală pe hârtie 

21 x 29 cm

Unit



Cristian Crisbășan
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“Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a 
dream”

Edgar Allan Poe
“A Dream Within A Dream” 
(1849)

Imagine digitală procesată 
Print DURST LAMBDA pe hârtie 
arhivală mată

100 x 70  cm

A Dream Within 
A Dream



Suzana Dan
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India Ink on paper

42 x 59 cm

Ophelia - the dark 
side of



Amalia Dulhan 
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În noaptea asta aş vrea 
să prind răsăritul…

acrilic pe placaj

70 x 49 cm

Rebirth of a 
damaged starlight



Andreea 
Floreanu 
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Adesea ne lovim de o 
senzaţie de gol, din 
care nu se întrezare 
vre-un orizont, iar 
acestă trăire nu o 
capeţi dintr-o dată, ci 
se dezvoltă. Ea apare 
din momentul în care 
realizezi că exişti.

cărbune pe hârtie

150 x 90 cm

Deserted



Cornel Lazia
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pigment print

100 x 70 cm 

Magic



Cătălin Oancea
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în vis, când zborul e zbor, 
dar şi cădere...

lemn

193 x 20 x 25 cm

Cădere



Dragoş Pătraşcu
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“Civilizaţia vrea altceva 
decât cultura.”

Nietzsche

acrilic pe pânză, asamblaj, obiecte

123 x 90 cm

Tabloul ucigaş



Tudor Pătraşcu
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acrilic pe pânză 

70 x 60 cm

Fără titlu



Radu Rodideal

http://11172014.blogspot.ro

Nostalgia is a state of 
denial towards 
present.

acrilic şi ulei pe pânză

30 x 40 cm

Morning 
Monologue 
To All 3 of Us



Adrian Sandu
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B -8/06/2000-14 este 
eşantion din esenţa 
unei zi efemere.

acrilic pe pânză

60 x 70 cm

B -8/06/2000-14



Bogdan 
Teodorescu 
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instalație-obiect

50 x 15 x 15 cm

Conceptual Dream



Ioana Ursa
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"Personajul principal în 
Nostalgia este om profund 
înstrăinat de lume şi de el 
însuşi, un om ce nu poate găsi 
echilibrul între realitate şi 
idealul spre care se îndreaptă. 
Nostalgia sa este provocată nu 
doar de faptul că trăieşte -[...],  
ci mai cu seamă de aspiraţiile 
sale pentru o existenţă 
deplină."  

Un sfert de veac fără Andrei 
Tarkovsky
Marian Radulescu, decembrie 
2011- Liternet.ro

ulei pe pânză

49,5 x 40 cm

Nostalgia
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