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Aitch · Felix Aftene · Gabriel Caloian · Codruţa Cernea 
Mihail Cosuleţu ·  Cristian Crisbăşan · Suzana Dan
Amalia Dulhan · Andreea Floreanu · Cornel Lazia

Ileana & Cătălin Oancea · Dragoş Pătraşcu
Tudor Pătraşcu · Radu Rodideal · Adrian Sandu

Bogdan Teodorescu · Ioana Ursa
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Exotismul a fost definit ca „farmecul nefamiliarului”, sau reprezentarea 
unei culturi pentru consumul alteia, după scriitorul Alden Jones.

Dar se pare că doar primii oameni care au întâlnit o lume care oferea 
perspectiva unui „altundeva” au avut parte de experiența exoticului 
autentic. Deja, la începutul secolului trecut, scriitorul francez Victor 
Segalen, dezbrăca exotismul de asocierile sale cele mai frecvente: 
palmieri, cămile, oameni de culoare și galbenul soarelui... de sensul său 
exclusiv tropical și geografic care îl fac un sinonim pentru colonialism.

Pentru Segalen, exotismul era mai mult legat de timp, de evadare din 
prezentul banal, de conștientizarea diferenței dintre Sine și Celălalt. 
Exotismul promitea recuperarea unei „purități originale”, visul unei 
diversități estetice și nostalgia unei pierderi ireparabile a ceva ce nu a 
existat niciodată.

Cum am defini exoticul și diversitatea acum, când peste un miliard de 
oameni sunt conectati online într-o singură rețea, construind un 
mental colectiv tot mai dens, iar Google Maps „devine mai precis cu 
fiecare utilizare”?

Creația artistică ar putea fi răspunsul, satisfăcându-ne nevoia de mister, 
de straniu... ar putea să ne surprindă şi să ne ofere un „altundeva”, în 
afara timpului, protejându-ne de omogenizarea produsă de cultura de 
masă, galeria de artă devenind astfel o veritabilă grădină exotică.

Expozitia lunii septembrie, a opta din cadrul proiectului 11172014, 
dezvăluie viziuni diferite, între surprinzător şi misterios a ceea ce fiecare 
percepe a fi Exotic.

http://11172014.blogspot.ro
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Aitch

acuarelă pe hârtie, 70 x 100 cm

All she ever wanted

Careful what you wish for



Felix Aftene

acrilic pe pânză, 100 x 80 cm

Exotic 



Gabriel Caloian

acrilic pe pânză, 100 x 80 cm

Emisar I



Codruţa Cernea

acrilic pe pânză, 100 x 150 cm

Barcă



Mihail Coşuleţu

tuş pe hârtie, 28x28 cm

Size

Reduse la datele lor esenţiale, lucrurile tind să se uniformizeze. 
Orice exagerare în acest peisaj generează anomalii 

fundamentale şi nevoia de eufemisme. Exotic.



Cristian Crisbășan

From "Les Monstreuses Saveurs Du Palais"

 Performance by Cristiana Cott Negoescu - Vama Veche, August 28, 2014.

Models Cristiana Negoescu & Denisa Niță

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

A Journey into The Realm of Senses

Our hope for hallucinations lies in the illusion for evolution in an 
extrinsic world



Amalia Dulhan 

acrilic pe hârtie, 35 x 50 cm 

Bride 

Nimic nu este mai nou şi mai incitant decât o nouă înlănţuire 
electrică de neuroni în creierul meu.



Andreea Floreanu 

ulei pe pânză, 50x70 cm

Într-o lume tropicală



Cornel Lazia

Archival pigment print , 100 x 70 cm

Take me down
To the paradise city



Ileana Oancea

hârtie de ziar, 77 x 48 x 40 cm

DOOI

Exoticul nu este neapărat "îndepărtat", el poate fi găsit chiar lângă noi - dacă 
schimbăm materialul şi/sau locul unui obiect obişnuit el se transformă şi îl vom 

privi cu alţi ochi. 



Dragoş Pătraşcu

acrilic pe pânză, 130 x 90 cm

Lumina mută



Tudor Pătraşcu

acrilic pe pânză, 200 x 100 cm

Didactic monster 



Radu Rodideal

ulei pe pânză, 100 x 70 cm 

Răsărit în junglă 



Adrian Sandu

acrilic pe pânză, 60x70 cm

EX-OTIC

Am pornit din pământ, am ajuns în ceruri … Astfel eu călătoresc …



Bogdan Teodorescu 

ulei pe pânză, 30 x 60 cm

Great Romanian Nude



Ioana Ursa

ulei pe pânză, 120 x 80 cm

Artist de mahala

Unii nu sunt doar artişti...










	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

