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„Doar cei care iubesc culoarea sunt conștienți de frumusețea și 
prezența sa imanentă. Ea e utilă tuturor, dar își dezvăluie misterul 

profund doar adepților săi.”
[Johannes Itten]

Expoziția Vivid Light, a șaptea din cadrul proiectului 11172014, prezintă 
o serie de lucrări ce explorează relația subtilă dintre lumină și culoare.

Contactul cu expresivitatea culorilor, efectul senzorial pe care acestea îl 
produc, realitatea lor subiectivă, pot oferi șansa de a ne reevalua relația 
cu ceea ce ne înconjoară, de a ne infuza perspectiva asupra familiarului 
cu un val de prospețime și vitalitate... am putea începe să vedem că tot 
ceea ce există este frumos... perfect de imperfect.

http://11172014.blogspot.ro



Aitch

acuarelă pe hârtie,  100 x 70 cm

Coffin

Looking forward for that eternal vacation



Felix Aftene

acrilic pe pânză,  100 x 100 cm

Vivid Light 

Am lucrat cu această convingere,  că cea mai puternică şi vie 
lumină vine din interior!



Gabriel Caloian

acrilic pe pânză,  120 x 80 cm

Electromother



Codruţa Cernea

acrilic pe pânză,  80 x 110 cm

WindSkate Sail



Mihail Coşuleţu

cerneală pe hârtie,  21 x 29 cm

144×10  Hz



Cristian Crisbășan

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

The Unbearable Lightness of Being

“In the love poetry of every age, the woman longs to be weighed 
down by the man's body.

Necessity, weight and value are three concepts inextricably 
bound: only necessity is heavy, and only what is heavy has value.

Physical love is unthinkable without violence".

Milan Kundera - The Unbearable Lightness of Being



Suzana Dan

acrilic, schlagmetal pe pânză,  40 x 50 cm

Into the Light

While sleeping in the brilliant light of the sun we make 
radiographies of our own dreams



Amalia Dulhan 

grafit, acuarelă şi acrilic pe hârtie,  40 x 30 cm 

We are light

We are light, we are dark, we are floating then we fall, we have 
skins and claws and hearts, we sink deep within each other and 

we shine and then it stops



Andreea Floreanu 

ulei pe pânză,  50 x 70 cm

Another universe

Imaginează-ţi un univers perfect, numai al tău…



Cornel Lazia

pigment print,  100 x 70 cm

Higher Sensorium



Ileana Oancea

tablă fier/alamă,  165 x 137 cm

Glow



Dragoş Pătraşcu

acrilic pe hârtie manuală,  100 x 80 cm

O singură pereche de paşi



Tudor Pătraşcu

desen, pânză, obiect,  70 x 30 cm

Un răspuns pentru toate întrebările posibile



Radu Rodideal

ulei pe pânză,  120 x 80 cm

The Triangle of Fire

....when 1 + 1 doesn't equal 2



Adrian Sandu

creion colorat şi colaj pe hârtie,  25 x 35 cm

W Lights

W Lights = eşantioane din nefiinţă. 
Particule mărite care plutesc în atmosferă.



Bogdan Teodorescu 

Lambda print,  52,5 x 78,5 cm

Marea Odaliscă
Bogdan Teodorescu  după J. Auguste Dominique Ingres

Termenul de „zapping” desemnează un automatism al vieții 
cotidiene prin care privirea lipsită de obiect se pierde în propria 

mişcare. El ridică problema tacticilor prin care, utilizarea sa 
activă, influenţează producţia culturală a vieţii private şi a 

strategiilor de rezistenţă în faţa mediatizării intimităţii.



Ioana Ursa

ulei pe pânză,  25 X 30 cm

Lux

Untitled
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