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Tãrâmul lãmâilor



Poþi sã fii ºi o lãmâie verde 
… doar sã-þi placã arta!
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“Imposibilitatea lãmâilor de 
a se elibera de complex.“

Andrei Tudoran 





“Starea de visare - înfãºuratã în feminitate. 

Strict. 

Într-o teorie de vacuum: 

Se formeazã în jurul unui obiect în rotaþie ºi reprezintã 
totalitatea microturbionului spaþiului. Întrucât substanþa 
constã din atomi ºi molecule, iar atomii ºi moleculele au 
propriul lor spin, în momentul rotirii, substanþa are 
întotdeauna rotaþie torsionicã. (RT)

Existenþa exploziei cauzeazã implozia (masculin/feminin, 
zi/noapte)   

Despre lãmâi, lunã ºi feminitate – 

Negustorii de oase – Fapta aceea. Acru, dar foarte calculat ºi 
benefic – În constelaþie. Abac de acrealã. 

Favorabil pânã când devine plinã.”

Cristiana Negoescu

Cristiana Negoescu
Lemoon Chart

instalatie



Alexandru Nimurad

Paper forest gum
instalatie hartie, laser cut
70x70x50 cm

Adrian Sandu

Despre echilibrul lãmâiei 
mixed media
50x60 cm



Andrei Tudoran

Hellas în peisaj
ulei pe pânza
oval 30x20 cm





Bogdan Teodorescu

Lemon light
fotografie
30x40 cm

“Despre echilibrul lãmâiei se poate spune cã este unul 
precar, oricum o aºezi, ea tinde sã se rostogoleascã.“

Adrian Sandu





Florin Pantilimon Grãdina lãmâilor
liner ºi culori acrilice pe hârtie, 50x70 cm



Bogdan Teodorescu

This is not a lemon
fotografie
30x40cm



“În secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea sucul 
lãmâilor de Amalfi era amestecat cu miere 
sau cu zahar pentru a face ºerbet. 
Venit sã viziteze oraºul în 1602, viceregele 
Neapolelui a fost servit cu un sorbet preparat 
din ºerbet de lãmâi amestecat cu zãpadã.“

Tãrâmul lãmâilor
Baroque Books & Arts



Isabela Iorga 

Luna plina
acrilic pe panza
65x90 cm

Gabriel Caloian

Tãrâmul lãmâilor
desen
15x21 cm



De 15 ani oferã consultan?ã în vânzãri 
pentru medii conven?ionale de 
comunicare (tv, radio, online) susþine 
ºi dezvoltã exprimarea prin artã.

Arta de a face link cu orice formã de comunicare.

office@medialink.com.ro

Gabriel Caloian

Tãrâmul lãmâilor
desen
15x21 cm



“Funcþionãm într-o necesitate a ciclicitãþii dinainte de a  
ne naºte. Trãim într-o rezonanþã perfectã cu repetiþia, de 
la bãtãile inimii, cuantificarea timpului, pânã la cele mai 
neînsemnate acþiuni cotidiene; dar abia în momentul în 
care devenim conºtienþi de asta, ne simþim captivi într-o 
buclã din care încercãm sã ieºim cu orice preþ, numai 
pentru a ne regãsi, inevitabil, în alta.

Chinese Lemon Drop, trimite aluziv la faimoasa legendã 
a picãturii chinezeºti, metodã ce împingea repetiþia 
dincolo de graniþele suportabile nouã, ridicând 
întrebarea: „cât, cum ºi pânã când?” 

Radu Rodideal

Radu Rodideal

Chinese Lemon Drop
ulei pe pânza 
40x40 cm





Cu sprijinul

Iniþiativã susþinutã de

Parteneri care 
susþin arta contemporanã

Fiecare carte spune o poveste.

Fiecare artist confirmã povestea 
doar cã o vede (m) diferit.



Parteneri

Parteneri special

Parteneri media



Art Yourself Gallery
Str. Nicolae Ionescu 11, Bucureºti

+40 21 3611589
office@artyourselfgallery.ro

www.artyourselfgallery.ro
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