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 taxidermia 

Felix Aftene Preocuparea pentru portret, în general, și Pictorul face adesea, îndeosebi prin 
autoportret, în special, constituie o polisemanticele sale compoziții, trimitere 
veritabilă dominantă a creației lui Felix directă la taxidermie cu extensie semantică 
Aftene.  Nu este vorba despre un narcisism asupra conceptului de Om. Lumea 
travestit sub chipul egolatriei ci, doar, de o imediată a realului îl dezamăgește adesea, 
preocupare de a atinge  zonele obscure ale se revoltă in intimitatea sa și  caută prin 
ființei, alteori ale maternității. În general, noaptea imediatului fanta de lumină 
pictorul nu evită interpretarea propriei salvatoare a ieșirii din labirint. Omul recent, 
imagini, fapt menit să devoaleze un interes lipsit de podoabele spiritului trimite 
acut pentru corp și, mai ales, de un fel de inevitabil la vid și la înstrăinarea ireversibilă. 
caracterial generic. Lipsa de comunicare reală, surogaturile 

servite ca esențe spirituale regale impun o 
Artistul știe că prin autoportrete își intratabilă însingurare. Cu cât vorbesc mai 
definește ființa interioară, iar prin mult, personajele sale stranii, devin lipsite 
construcția imaginii o devoalează. Vrea să de sentimente și de valori ce pot motiva o 
comunice, să se comunice pe sine și acest existență individuală sau colectivă. Felix 
fel de a propune parteneriate estetice Aftene se gândește pe sine în contextul 
ademenitoare trimite la generozitatea sa uman și axiologic ca pe un captiv al lumii 
funciară, fiind o formă de a se comunica pe părăsită de valori profunde și autentice. 
sine în ordinea creației de bunuri Apocalipsa la care face trimitere  prin 
simbolice. Privitorul compozițiilor sale va subtile și rafinate reflecții plastico - estetice 
trece ușor peste prezumptive momente de are sensul unei posibile și permanente 
derută, de dificultate în decriptarea salvări. Zburătorii se lasă iubiți de fecioare 
sensurilor de profunzime, subtile și aluzive, nubile, iar pictorii de bucuria de a fi și a 
spre a se acomoda cu acest fel de structuri crea paradisuri disputabile. Felix Aftene 
vizuale, deseori incitante prin surpriză și este artistul  care face din visurile lui 
atașante prin palpitul unor ființe colorate, un eden din care nu vom fi 
circumscrise unui spațiu spiritual exprimat alungați niciodată… 
prin revelație. Artistul ne sugerează să-l 
urmăm fără inhibiții pudibonde, deoarece 
potrivit adagiului naturalia non turpia, 
nimic nu este mai frumos decât un trup de 
femeie gol. Este drept că ideea 
androginului nu-l ocolește și, astfel, 
miracolul viului se devoalează celor ce au 
dobândit arta de a privi. 

Imaginea sinelui… 

Valentin Ciucă
critic de artă 
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Departe de a fi un demers narcisiac sau Câteva dintre lucrările din acest ciclu 
zorii unei crize, actualul ciclu relevă un explorează motivul taxidermiei (în greacă 
moment decisiv în destinul meu artistic: “aranjamentul pielii”), un univers al 
întoarcerea către Sine. Dacă ciclurile fiinţelor golite de conţinut, prezente doar 
anterioare erau “locuite” de fiinţe prin derm. Nu e altceva decat imaginea 
imaginare, mitice, acum discursul plastic lumii moderne, a omuluii “trofeu”, vidat de 
se concentrează în jurul fiinţei concrete, sentimente şi emoţii, de capacitatea de a 
eul contemplat în relaţia sa intimă cu valoriza, un individ moraliceşte inert. În 
arta, cu propria-i statura morală, cu acest peisaj dominat de fals, al creaturilor 
persoana iubită sau marile întâmplari ale cu rânjete înţepenite, apare neaşteptat 
existenţei. infantul în postura de Christ salvator, 

clamând întoarcerea la puritate, la esenţa 
În 1996 , interesat fiind de arta umană absolută exprimată de dragostea 
performativă, am desenat cu ajutorul paternă. TAXIDERMIA, accesul la eternitate 
corpului câteva dintre cele mai prin conservarea cadavrelor, devine 
reprezentative lucrări de artă ale antagonul veritabilei victorii asupra 
umanităţii în cadrul unui performance timpului: supravieţuirea genetică.
(devenit, mai tarziu, videoart) intitulat   
“Art Museum”. Ipostazele de atunci devin, Aceeaşi butaforie, aceeaşi muzeificare, o 
în ciclul de faţă, lucrări postperformance. regăsesc în spaţiul postindustrial 

românesc. Văd aici taxidermia unei epoci 
Autoportretul e un gest intim şi public, extincte! Peste acest univers în 
deopotrivă. Prin autoportret, autorul decompunere am simţit nevoia să înalţ 
cercetează abisurile fiinţei sale şi himerici zburători, madone şi icari, căci din 
desenează în acelaşi timp faţa” pe care gropile umanităţii se nasc noi aspiraţii. 
vrea să o arate lumii, spunând practic, Apocalipsa unei lumi generează naşterea 
sieşi şi publicului, acesta sunt eu! Iar eu alteia - e, în fapt, un fel de a înţelege 
sunt ceea ce creez… nemurirea. 

”

taxidermia 2012 - 2013

Felix Aftene 

Icar 
postindustrial

01

acril pe pânză
100 x 100 cm
2012

01

 taxidermia 
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Taxidermia II03

acril pe pânză
150 x 100 cm
2013

Taxidermia I02

acril pe pânză
150 x 100 cm
2012

0402

03

felix aftene 

 taxidermia 
Tărâmul
făgăduinţei

04

acril pe pânză
100 x 100 cm
2012
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Apus06

acril pe pânză
90 x 90 cm
2013

0605

felix aftene  taxidermia 
Vitrină în
Copenhaga

05

acril pe pânză
60 x 60 cm
2013
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Singuri în golf08

acril pe pânză
80 x 120 cm
2012

2 mai07

acril pe pânză
80 x 120 cm
2012

0907

08

Venus09

acril pe pânză
100 x 150 cm
2012
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felix aftene 
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My birthday13

acril pe pânză
xxx cm
2012

Sclav11

acril pe pânză
xxx cm
2012

Scribul12

acril pe pânză
xxx cm
2012

Meditaţie10

acril pe pânză
xxx cm
2012

10 12

11 13
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Leda15

acril pe pânză
150 x 100 cm
2013

Foc, apă, aer, 
pământ

14

acril pe pânză
150 x 100 cm
2012

Big bang19

acril pe pânză
40 x 40 cm
2013

Vitrina17

acril pe pânză
100 x 100 cm
2012

18

19

14 16

15

17

Surâsul 
Giocondei

18

acril pe pânză
70 x 100 cm
2012

 taxidermia 
Turnul de apă16

acril pe pânză
90 x 90 cm
2013
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Cugetările lui Dionis

Perfecţiunea

Dionis

21

22

20

acril pe pânză
80 x 160 cm
2012

acril pe pânză
80 x 80 cm
2012

acril pe pânză
80 x 160 cm
2012

20

2221

Apariția pictorului Felix Aftene  în spațiul nedumeriri. Portretele compoziționale, 
oarecum tradițional al picturii ieșene a stranii și situate la limita dintre masculin și 
generat motivate nedumeriri prin modul feminin, mizează pe ambiguitate  ca un 
tranșant al artistului de a fi altfel decât mod de se despărți de figurativul comod 
ceilalți. Felul original de a gândi noua artă și explicit. 
și a se exprima permanent diferit în raport 

Clasicul cuplul masculin - feminin pare a fi cu unele cutumele cu termen de 
doar o premisă pentru interpretări și valabilitate expirat i-a creat un culoar 
exprimări care transcend orice tentație de solitar și un fel de fi diferit între ceilalți. 
a face apel la mitologia  adamică, Motivațiile sale estetice susțin eșafodajul 
inventând personaje incluse adagiului… singurătății alergătorului de cursă lungă, 
sunt ceea ce creez. Mitologia reconstituită unde pe traseu pot apărea nălucile unor 
de artist din strictă perspectivă individuală fantasme în numele cărora construiește o 
generează, la rândul ei, o variantă posibilă realitate paralelă incitantă, provocând 
cu arhitecturi compoziționale de tip tipuri de lectură plastică bazate pe accesul 
postperformance.  În ansamblu, tipul de la oniric.
expresie plastică adoptat de artist face ca 

Apelul la performance, la videoart, la alte zborurile în lumină să devină înălțări sau 
soluții grafice ce-i aparțin fac din Felix căderi sub semnul lui Icar și al luminii de 
Aftene un tenace luptător cu limitele dincolo. Felix Aftene este, desigur, unul 
vizibilului pe care le provoacă cu dintre rarii artiști care fac din gândire și 
sentimentul că sensibilitatea modernă talent un alt cuplu androgin, atât de 
trebuie educată și adaptată la scara și prezent în mitologia mai veche și mai 
așteptările omului cu adevărat modern. nouă a lumii. Original și tenace, Felix 
Dacă ceva îi displace profund poartă Aftene ne stimulează cu fiecare nouă 
numele tradiției, artistul asumându-și operă să ne gândim pe noi înșine  ca parte 
responsabilitatea de a vedea și interpreta a miracolului lumii… 
din unghiuri insolite miracolele de lângă 
noi. Compozițiile lui Felix Aftene răstoarnă 
cu nonșalanță cutume seculare și pune în 
loc ficțiuni desprinse din orizontul 
fabulosului. Personajele sale aparțin zonei 
unde bizarul provoacă inteligența și are ca 
efect adeziuni spontane sau evidente 

Povara noutății perpetue…

Valentin Ciucă
critic de artă 

felix aftene 
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Adoraţia25

acril pe pânză
100 x 100  cm
2012

Delirul 
amanita 

24

acril pe pânză
100 x 100  cm
2011

Erotica23

acril pe pânză
100 x 100 cm
2010

Complexul 
lui Oedip 

26

acril pe pânză
90 x 150 cm
2011

Minotaur 30

acril pe pânză
200 x 100 cm
2012

Totem27

acril pe pânză
100 x 100  cm
2012

Spaima28

acril pe pânză
100 x 100   cm
2012

Balcic29

acril pe pânză
80 x 120 cm
2011

30

2827

29

26

23 24

25

felix 
aftene 
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Cântul
vestitorului

34

acril pe pânză
100 x 100  cm
2007

Himera 1, 2, 339
40
41

fibra de sticla

2009

Vânzătoarea 
de păsări

32

acril pe pânză
100 x 100   cm
2000

Himera37

fibra de sticla si metal
110 x 40 cm
2009

Apollo33

acril pe pânză
200 x 100 cm
2011

Vestitor38

rasina si fibra de sticla
90 x 50 x 35 cm
2008

Totemic31

acril pe pânză
100 x 100   cm
2000

Gânditorul36

fibra de sticla si metal
95 x 45 cm
2010

Misterul 
fumului

35

acril pe pânză
100 x 100  cm
2007

31

34

33

32

35

36

37

38

39

40

41
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Studii
1986-1990 Liceul de artă “O. Bancilă”, Iaşi, 

specialitatea pictură
1990-1996 Academia de arte “G. Enescu”, Iaşi, 

Facultatea de artă plastică decorativă şi 
design, specialitatea: artă murală şi 
monumentală. 

Premii
2011 Premiul UAPR, Bienala de artă “Lascar 

Vorel”, Piatra Neamţ
2010 Premiul pentru pictură, Muzeul “Mihai 

Eminescu”, Iaţi
2008 Diploma de excelenţă, Salonul UAPR, Iaşi 

Diploma de excelenţă pentru expoziţia 
“Narcisismul”, proiect Iaşi 600, acordată “3 
grup” la Salonul Art-Is, Iaşi
Diploma de onoare a Festivalului 
internaţional al Centrului pentru Cultura şi 
Arte, Piatra-Neamţ

2007 Diploma de excelenţă pentru activitatea Expozitii personale 
expoziţională internaţională, acordată “3 2012 Expoziţie de pictură si grafică, “Atemporal”, 
grup”, Salonul Art-Is, Iaşi Galeria Paul Amarica, Paris, Franţa

2006 Premiul “Victor Brauner”, Festivalul de 2011 Expoziţie foto, video, instalatie, “Nato 
Avantgarda, Iaşi come home”, Galeria de artă 
Premiul Primăriei Chişinău, Saloanele contemporană a Muzeului Brukenthal, 
Moldovei Sibiu 

2005 Premiul “Vasile Pogor”, Primăria Expoziţie de pictură şi sculptură, Berliner 
Municipiului Iaşi Liste, Berlin, Germania

2003 Salonul Anual, Premiul pentru pictură Expoziţie de pictură şi sculptură, Galeria 
Premiul Salonului de Artă plastică Parlamentului European, Bruxelles, Belgia
contemporană, Focşani 2010 Expozitie de grafică, “Am(o)ur”, Librăria 
Medalia “Teiul de argint” al Centrului Avant-Garde, Iaşi
European de Cultură “Mihai Eminescu”,  Expoziţie de pictură şi sculptură, “Cădere 
Ipoteşti în timp”, Centrul Cultural Francez, Iaşi

1999 Premiul Fundaţiei “Sf. Luca”, Bârlad  Expoziţie de pictură şi sculptură, “Cădere 
1997 Premiul I, UAPR, filiala Iaşi, Salonul de în timp”, Ordinul Arhitecţilor, Iaşi

Toamnă Expoziţie de pictură şi sculptură, “Cădere 
în timp”, Galeria Pe gard, Casa de Cultură 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) Mihai Ursachi, Iaşi
România din 1997 2008  “Antropomorfisme”, pictură şi sculptură, 
Membru “grup 3” (Zamfira Birzu, Gabriela Galeria de artă contemporană Calina, 
Drinceanu) din 2000 Timişoara
Membru al Fundaţiei “Alexandru Lăpuşneanu” “Cine este este Doamne, omul?”, pictură şi 
din 2004 sculptură, Galeria N. Tonitza, Bârlad

2007 “Cartea fiinţelor imaginare”, grafică, 2002 ”Imagine - Tradiţie şi actualitate”, instalaţie 
Librăria Avant-Garde, Iaşi cu mesaj sacru, Simpozion Cucuteni, 
“Cine este este Doamne, omul?”, pictură şi Galerial Cupola, Iaşi 
sculptură, Galeria Dana, Iaşi ”Inger şi Demon” Centrului Cultural 
“Măşti”, pictură, Galeria Paul Amarica, Paris Roman, Paris Franta
Franta ”Alternative” Galeria Cupola, Iaşi 
“Cartea fiinţelor imaginare”, grafică, 2001 ”Amprente in timp”, Piccola Galleria 
Ateneu Tatarasi, Iaşi Correr, Veneţia Italia

2006 Expoziţie de grafică, Casa de cultura Mihai ”Mesaje afective”, Galeria Cupola, Iaşi
Ursachi, Iaşi

Instalatie“Atelier”, pictură, Muzeul de Arta Vizuala 
2002 ”Imagine - Tradiţie şi actualitate”, instalaţie Galati

2005 , cu mesaj sacru, Simpozion Cucuteni, “Măşti”  pictură, Banca Comerciala Ion 
Galerial Cupola, Iaşi Tiriac, Iaşi

1998 “1000 desene” Galeria Cupola Iaşi”Atelier”, pictură, Galeria Cupola, Iaşi
1995 “Est Etica”, video-instalatie, Student Fest - Expoziţie de pictură şi grafică, Galeria “N. 

Muzeul de Art  Timi oaraTonitza”, Bârlad ă ş
1996 2004 ” Centrul Cultural Maghiar din Bucuresti, Atelier”, pictură, Centrul Cultural Francez 

expoziţie de instalaţie itinerată în EuropaIaşi
2003 Expoziţie de pictură, Fashion Week, 

PerformanceTeatrul National, Iaşi
2003 “Adam si EVA”, Fashion Week, Iasi2002 Expoziţie de pictură, Sala Polivalenta, 
2002 “Zidire” Simpozionul Cucuteni, Galeria Teatrul National, Iaşi

Cupola, Iaşi 2000 “Colecţia personală”, pictură, Galeria 
2002 “Surâsul Giocondei”, Festivalul Cupola, Iaşi 

Internaţional de Modă, Teatrul Naţional, Expoziţie de pictură, Festivalul 
IaşiInternational de Moda, Teatrul Naţional, 

2000 “Nato go home”, Festivalul de Iaşi
performance Periferic 4, Ia i 1999 “Semne”, Directia General  a şpictură, ă

1999 “The bird F 117”, Festivalul de Finanţelor Publice, Iaşi
performance Periferic 3, Ia i 1998 “Babilon”, şpictură, Galeria Cupola, Iaşi 

1999 ul de performance An 1996 “Geneza”, , “Apă-Aer”,Festivalpictură Centrul Cultural Francez, 
Art Sfanta AnaIaşi

1998 1 “Hieroglife 2”, Festivalul Alterative, Teatrul 987 Expoziţie de pictură şi sculptură, Sala 
Naţional, IaşiPlastica, Iaşi 

1998 “Hieroglife”, Festivalul de performance 
Expozitii “Grup 3” Periferic 2, Iaşi
2010 “Percepţia omului”, Galeria Cupola, Iaşi

Video2009 “3+1”, Galeria Simeza, Bucureşti
2010 2008 “Aer, Apă, Foc, Pământ”, video “Narcisism”, Galeria Cupola, Iaşi

s 2007 performance, 3m10“Erotica”, Galeria Anixis, grafica, Baden, 
2000 “Art Museum”, video performance, 2m Elveţia
1994 “Elogiul vântului”, video-instalatie, 3m21s2006 “Triade”, Galeria Triconc, Iaşi
1994 “Repulsie”, video performance, 3m50s 2005 “Caractere“, Galeria Anixis, Baden, Elveţia
1994 “Esteticomunica”, video performance, 2004 ”Identităţi”, Centrul Cultural Roman din 

6m4s Veneţia Italia
”Identităţi”, Centrul Cultural Roman din 
Viena Austria
”Identităţi”, Centrul Cultural Roman din 
Budapesta Ungaria Lucrări în colecţii particulare

2003 ”Colectie personala”, MuzeuI de Artă, România, Grecia, Franţa, Rusia, Germania, 
Vaslui Canada, Siria, Spania, Belgia, Anglia, Polonia, 
Pictura si Sculptura, Galeria “N. Tonitza”, Italia, Maroc, Israel, U.S.A, Elveţia, Norvegia, 
Bârlad Austria. 

Felix Aftene 
n. 1972, Vaslui



Scaunul 
cu amintiri

42

acrylic şi ulei pe pânză
100 x 140 cm
2013

24 25

Flavia Lupu

42

Existăm într-un anumit spațiu și într-un Puternic reflexiv, pe alocuri chiar apăsător 
anumit timp. Este un truism, adevărat. și intens senzorial, acest proiect 
Nimic mai simplu și mai evident.  Cele expozițional pune accentul pe relația 
două coordonate se determină reciproc și dintre noi și ceilalți, dintre prezență și 
generează destine direcționate sau absență,  resimțită fară încrâncenare. 
haotice. Folosit și în expozițiile anterioare, scaunul 
Spațiul are particularitatea de a fi un timp roșu are valență simbolică. Are rolul de a 
în desfășurare - îl conștientizăm în relație suspenda mișcarea, de a te ține pe loc, de a 
cu obiectele pe lângă care trecem sau de oferi răgazul unei etape atât de 
care depindem. La fel, timpul vieții trăite se introspecție, cât și de analiză a celor din jur. 
derulează în funcție de intervalul petrecut Valoarea pozitivă sau negativă a clipei este 
într-un anumit loc. o chestiune de interpretare, la fel cum 
Space and time s-a construit pornind de la persistența ei în memorie este variabilă. 
examinarea necesității de schimbare în 
destine, atât la nivel personal, cât și la nivel 
colectiv.  Temporal, momentul deciziilor 
este unul echivalent cu un declic mecanic 
care dă posibilitatea explorării de noi 
spații, fie ele fizice sau mentale.  

space and time

space and time

Flavia Lupu



An unwritten story II43

acrylic şi ulei pe pânză
80 x 55 cm
2013

An unwritten story I45

acrylic şi ulei pe pânză
80 x 100 cm
2013

A new begining44

acrylic şi ulei pe pânză
 cm

2013
80 x 55

Fără titlu46

acrylic şi ulei pe pânză
140 x 180 cm
2013

26 27(foto Dana Dinca)

43 44 45

46

flavia lupu

space and time
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A shadow of a 
memory

48

acrylic şi ulei pe pânză
100 x 80 cm
2013

Autoportret50

acrylic şi ulei pe pânză
100 x 80 cm
2012

My memory is 
waiting

47

acrylic şi ulei pe pânză
100 x 80 cm
2012

In my mind49

acrylic şi ulei pe pânză
140 x 100 cm
2012

(foto Dana Dinca) (foto Dana Dinca) (foto Dana Dinca)

48 5047 49

space and time flavia lupu
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People are in II56

acrylic şi ulei pe pânză
50 x 65 cm
2013

People are in I55

acrylic şi ulei pe pânză
50 x 73 cm
2013

A cloudy day 
in blue and pink

54

acrylic şi ulei pe pânză
40 x 35 cm
2013

A cloudy day 
with green

53

acrylic şi ulei pe pânză
40 x 35 cm
2013

A cloudy day
with blue

52

acrylic şi ulei pe pânză
35 x 40 cm
2013

A cloudy day 
in green and orange

51

acrylic şi ulei pe pânză
40 x 35 cm
2013

(foto Dana Dinca) (foto Dana Dinca)

5251

5453

55

56

space and time

flavia lupu
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Din 2010 Univesitatea Naţională de Arte 
Bucureşti, doctorand 
2008 - 2010: Univesitatea Naţională de Arte 
Bucureşti, masterat Specializarea Pictură 
2005 - 2008: Universitatea „Ovidius” Facultatea 
de Arte, Constanţa 

Expoziţii personale: 
noiembrie 2012: Roşu postindustrial, Atelier 
030202, Bucureşti (curator: Olivia Niţiş); 
martie 2012: Little Red Steps, Atelier 35, 
Bucureşti; 
aprilie 2010: Epi-grafica, Teatrul Naţional de 
Operetă „Ion Dacian”, Bucureşti; 
decembrie 2008: Centrul Cultural Românesc, 
Gyula; 
noiembrie 2008: Institutul Cultural Român, 
Szeged; 

Expoziţii de grup: august 2010: Oraşul, Caminul Artei, Bucureşti; 
decembrie 2012: Into my mind, Art yourself iulie 2010: Art-embodiment, Muzeul de Artă, Gallery, Bucureşti Constanţa; 
mai 2012: Book art installation, Galeria Galateca, iunie 2009: Green room, Galeriile Orizont, pentru Atelier în Tranziţie, în Noapte Albă a Bucureşti; Galeriilor, Bucureşti 

mai 2009: Proiectul Forma universului dantesc - mai 2012: Constanţa caz 012, Centrul Artelor Poetica vizuală „Divina Commedia”. Incursiune Vizuale (Căminul Artei), Bucureşti; plastică în universul lui Dante Alighieri pornind 
martie 2012: FEMART, Centrul Artelor Vizuale de la ideea lui H. R. Patapievici – condus de H. R. 
(Căminul Artei), Bucureşti; Patapievici; 
iulie 2011: Modernism.ro analog@B'ESTFEST, august 2008: proiectul româno-ucrainean 
Bucureşti; Cooperation in Bilateral International Project 
iunie 2011: a cincea ediţie a Nopţii de Sănziene “Black Sea Universities Network”; 
din livada Muzeelor Minovici, Bucureşti; februarie 2008: Lo spazio di Dobrugia nell 
iunie 2011: Three, sala Yehudi Menuhin, ambito della modernita Institutul Cultural 
Parlamentul European, Bruxelles; Român, Veneţia ; 
iunie 2011: Delici pentru Atelier în Tranziţie, in iulie 2007: Arhetip, Galeriile “President”, 
Noapte Albă a Galeriilor, Bucureşti; Mangalia; 
mai 2011: The “other body” („Celălalt” corp), decembrie 2006: Salonul Naţional al Studenţilor, 
Victoria Art Center, Bucureşti; Tulcea; 
martie 2011: Body under surveillance, Victoria decembrie 2005: Salonul Naţional al Studenţilor, 
Art Center, Bucureşti; Tulcea.

Flavia Lupu
n. 1986, Constanţa

Suspended moment 
in space

tehnica mixta
dim aprox. 20x20x20 cm
2013

57, 58, 59
60, 61

57

58

59

60

61
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Mădălina Andronic

fata în grădina 
de aur 

Fata în grădina 
de aur I 

62

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
40 x 50 cm
2013

62
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64 6563

Fata în grădina 
de aur  II

65

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
40 x 50 cm
2013

Fata în grădina 
de aur  XII

64

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
30 x 40 cm
2013

Fata în grădina 
de aur  IX

63

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
30 x 40 cm
2013

Mădălina Andronic

fata în 
grădina 
de aur 
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Fata în grădina 
de aur VII 

69

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
50 x 50 cm
2013

Fata în grădina 
de aur VI 

68

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
30 x 40 cm
2013

Fata în grădina 
de aur X 

67

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
30 x 40 cm
2013

Fata în grădina 
de aur III 

66

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
30 x 40 cm
2013

696866

67

fata în 
grădina 
de aur 

Mădălina Andronic



40 41

Fata în grădina 
de aur IV 

72

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
50 x 50 cm
2013

Fata în grădina 
de aur VIII 

71

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
40 x 50 cm
2013

Fata în grădina 
de aur  V 

70

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
40 x 50 cm
2013

7270

71

Mădălina Andronic

fa
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n
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ră
d
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a 
d
e 
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University of the Arts London, Camberwell College of 
Arts, MA Illustration, 2011
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, BA Graphic 
Design, 2010

Publicaţii: Contribuţii & media:
'Zâna Zorilor' de I.Slavici, ed. Vellant, România, 2012 Images35 Best of British Illustration 2012 (UK)
'De-adevăratelea sau ce se întâmpla când Făt-Frumos They Draw and Cook (USA)
stă acasă' ,2011 Pieography (USA)
'Alice în Wonderland collaborative', Capitalized Living Frankie Magazine (AUS)
USA, 2011 Amelia's Magazine (UK)

ELLE Deco (IT)
Marie Claire (FR)
Harper's Bazaar (UK)
Glamour (RO)
Glamour(SP)
The Institute (RO)
Illustrationserved
What Liberty Ate (CZ)
Serco Illustration (UK)

Mădălina 
Andronic
n. 1988, Romania

42 43

Fata în grădina 
de aur XI 

73

tehnică mixtă -
acuarelă, tuş, foiţă de aur
50 x 50 cm
2013

73

fata în grădina de aur 



Parteneri care susţin arta contemporană

Parteneri

Parteneri media
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