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into my mind 
expoziţie de grup 

Carmen Acsinte
Irina Broboană

Otilia Cadar
Codruţa Cernea
Amalia Dulhan

Flavia Lupu
Beniamin Popescu

Albert Sofian
Ioana Ursa

Carmen Acsinte

“Viață, speranță, spaimă, durere, cruzime, dominare, moarte. Dar totul 
este frumos împachetat, căci panglica are accente de muzică, 
literatură și mișcări de dans.

Am văzut conturul unor animale inteligente și extrem de frumoase, 
imune și cu oase puternice, vioaie și comunicative, dornice de 
“integrare socială” în spațiul “public”. O utopie.”

tehnică mixtă 
pe hârtie 

24 x 33 cm
2008

01
Familie de roboţi savanţi 

01
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tehnică mixtă 
pe hârtie

24 x 33 cm
2008

02

Practicăm 
transhumanţa 
de treisprezece ani 
deghizaţi în oameni 

tehnică mixtă 
pe hârtie

24 x 33 cm
2008

03
Tăcere fără suspans 

tehnică mixtă 
pe hârtie

24 x 33 cm
2008

04

Sunt Max, critic teatral. 
Gorila doarme 

tehnică mixtă 
pe hârtie

24 x 33 cm
2008

05

Suntem de patru 
minute şi jumătate 

tehnică mixtă 
pe hârtie
24 x 33 cm
2008

06

Echipa de designeri, 
EOOS 
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tehnică mixtă 
pe hârtie

24 x 33 cm
2008

07
Robin, pensionar al grădinii zoologice din Londra 

tehnică mixtă 
pe hârtie 

24 x 33 cm
2008

08
Ursus maritimus 

Irina Broboană

"In my mind / In a future five years from now (...) / I Will be the picture of discipline 
(...) / And I will be someone I admire(...) / And it's funny how I imagined / That I 
would be that person now / But it does not seem to have happened / Maybe I've 
just forgotten how / To see / That I'll never be the person that I thought I'd be.(...) / 
And in my mind / I imagine so many things / Things that aren't really happening 
(...) / And it's funny how I imagined / That I could win this win-less fight / Maybe it 
isn't all that funny / That I've been fighting all my life / But maybe I have to think 
it's funny / If I want to live before I die / And maybe it's funniest of all / To think I'll 
die before I actually/ See / That I am exactly the person that I want to be."

Amanda Palmer song - "IN MY MIND”

acrylic şi ulei pe pânză
60 x 80 cm
2011

09
The Twins
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tehnică mixtă 
acrylic şi ulei 
pe pânză
20 x 30 cm
2012

10
Untitled

tehnică mixtă 
acrylic şi ulei 
pe pânză
30 x 25 cm
2012

11
Untitled

tehnică mixtă 
acrylic şi ulei 
pe pânză
30 x 30 x 10 cm
2012

13
It's all there in my head

tehnică mixtă 
acrylic şi ulei 
pe pânză
120 x 120 cm
2012

12

Cleopatra is my 
middle name

10 12
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ulei pe pânză, 2012
100 x 70 cm

16
Hannya

acrylic pe pânză, 2012
150 x 100 cm

17
Trepido

acrylic pe pânză, 2012
100 x 70 cm

18
Timor

Otilia Cadar

“My mind runs like a kite. It starts flying and it's rising fast, far away, that I 
can't bring it to the ground anymore and it remains suspended like this days 
and nights. And when it's landing, my mind is like a snowboard on powder 
snow. It slips fast and smooth, leaving drawings behind it. There are only few 
moments when it stops and than I look back at what it had created.”

tehnică mixtă 
acrylic şi ulei pe pânz, 2012ă

60 x 80 cm

14
Phasma I

tehnică mixtă 
acrylic şi ulei pe pânză, 2012

60 x 80 cm

15
Phasma II

14 15
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"Fluturii din capul meu nu dorm niciodată. Roiesc neliniştiţi amestecându-se 
printre gândurile mele cele mai banale şi îmi încurcă adesea planurile. Toţi 
fluturii mei originează din inimă. Mi-aduc aminte când s-au strans cu toţii în 
stomac şi am crezut că voi putea zbura. Încercarea a fost prea mult pentru 
puterea lor şi ne-am prăbuşit împreună pe pământ. De-atunci, eu şi fluturii mei 
zburăm doar în mintea mea. Iar eu tot încerc să povestesc în lucrări despre noi.”

Amalia Dulhan

12 13

Codruţa Cernea

memories of the future
dreams of the past
euphoria. volatile
time waits for no one.

acrylic pe 
pânză

60 x 100 cm
2011

19
Something 
to hunt

acrylic pe 
pânză

80 x 100 cm
2012

20
No way out 
of the mind

21

19

20

acrylic pe pânză
100 x 100 cm
2011

21
Victress
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tehnică mixtă 
20.8 x 17 cm
2009

25
Elle ne mange 
pas

tehnică mixtă 
24 x 18 cm
2009

26
Black cloud of 
wilness surrounds 
my every thought

creion pe hartie
24 x 18 cm
2008

27
Mon chagrin 
de coeur

creion si indigo 
pe hartie
24,5 x 18,5 cm
2009

28
The end

creion pe hartie
24 x 18 cm
2009

29
Be not me

creion pe hartie
17 x 15 cm
2009

30
Little dead girl 
with motorcycle 
helmet

tehnică mixtă 
21 x 29 cm
2011

23
Miss Parker

acrylic pe pânză
220 x 100 cm
2009

22
A doll's heart, triptic

tehnică mixtă 
21 x 29 cm
2011

24
Bleu chagrin
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Desenul corupe….

Se desenează întotdeauna elefanţii mai mici decât sunt şi puricii 
întotdeauna mai mari.

Beniamin Popescu

tehnică mixtă 
peniţă şi baiţ pe hârtie

29 x 42 cm
2012

33
Nud

tehnică mixtă 
peniţă şi baiţ pe hârtie

29 x 42 cm
2012

34
Nud

Flavia Lupu

"Imaginaţia completează realitatea şi, dincolo de ziduri, poţi să continui 
povestea aşa cum îţi place. 

Între noi se stabileşte o relaţie de complicitate... ce îţi arăt eu şi cum continui tu... 

E o invitaţie ... un joc în care fiecare dintre noi se poate pune în mintea celuilalt.”

acrylic şi ulei pe pânză
100 x 80 cm
2012

31
My memory is waiting

acrylic şi ulei pe pânză
140 x 100 cm
2012

32
In my mind

31 3332 34
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Albert Sofian

R.I.P. elitism în arta românească!

smoală pe pânză
140 x 100 cm
2012

37
Cal

tehnică mixtă 
peniţă şi baiţ pe hârtie

29 x 42 cm
2012

35
Nud

tehnică mixtă 
peniţă şi baiţ pe hârtie

29 x 42 cm
2012

36
Nud

35 36 37
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ulei pe pânză, 2009
60 x 80 cm

40
Nemuritul

ulei pe pânză, 2011
25 x 35 cm

42
Apartament limpede

ulei pe pânză, 2011
20 x 20 cm

41
Fără titlu

ulei pe pânză, 2011
20 x 20 cm

43
Fără titlu

Contextul vieții cotidiene urbane la nivel mondial este un factor de catarsis 
foarte puternic pentru orice creator atent la pulsiunile lumii… Iar viața pe care 
o ducem are implicații puternice asupra aspectelor fundamentale ale vieţii 
însăşi, fie că este înţeleasă linear, ca materie, sau profund spirituală, ca mister. 

Trăim vremuri critice ce pot dezvolta ușor simboluri vizuale puternice. Ele, la 
rândul lor, determină schimbări, mai ales prin manipularea lor în cultura de 
masă, în subconştientul colectiv. Industrializarea, tehnologia, viteza asumată 
sau neasumată duce la nostalgie; orașul duce - induce stări de angoasă și furie.

Ioana Ursa

ulei pe pânză, 2010
50 x 50 cm

38
După amiază însorită

ulei pe pânză, 2011
40 x 35 cm

39
Dust in the wind

38

39

42

43

40

41
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treceri
Gabriel Bodnariu 



Lucrările sunt o incursiune a ineditului într-un spaţiu banal, pe care îl uzităm sau îl 
ignorăm în fiecare zi - trecerea de pietoni.

Prin culoare şi dinamică, precum şi prin contrast cu banalitatea mediului, 
elementele inedite care ne fascinează imaginaţia şi se interpun în gândirea 
fiecăruia dintre noi, stranii poate, sunt cele care focusează atenţia şi lasă frâu   
liber imaginaţiei. Cadrul secvenţial comun este trecerea pietonală care 
sugerează o aşteptare, o curiozitate, o formă nouă de trăire, o zonă optimistă de 
manifestare internă şi, totodată, o traversare spre o altă posibilă dimensiune a 
realităţii în care am dori să existăm.

Trecerile din faţa noastră pot fi, uneori, petreceri care să ne transforme în altfel de 
persoane şi care, dând frâu liber imaginaţiei, să ne transpună într-o lume 
personală.

Gabriel Bodnariu 

24 25

acrylic şi ulei pe pânză
220 x 140 cm
2012

44
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
120 x 100 cm
2010

45
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
44 x 30 cm
2010

46
Trecere

44

45

46
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acrylic şi ulei pe pânză
130 x 100 cm
2010

48
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
160 x 140 cm
2010

47
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
130 x 110 cm
2010

49
Trecere

47

48

49
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acrylic şi ulei pe pânză
150 x 130 cm
2010

50
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
60 x 45 cm
2010

51
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
90 x 60 cm
2012

52
Trecere

50 51

52
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acrylic şi ulei pe pânză
150 x 150 cm
2010

53
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
60 x 45 cm
2010

55
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
55 x 45 cm
2010

54
Trecere

53

54

55



Absolvent Facultatea de arte - 
sectia pictura - 2000
Membru UAPT din 2008

Expoziţii de grup : 
1992 Saarbruken, Germania
1997 Cotroceni Bucureşti 
2000 Muzeul revoluţiei Timişoara 
2003 Haidelberg, Germania 
2008 Salonul anual de artă Timişoara 
2009 Salonul anual de artă Timişoara 
2009 Centrul cultural român din Budapesta 
- Absurdul în artă, 100 de ani de la naşterea 
lui Eugen Ionescu
2010 Salonul anual de artă Timişoara
2011 Salonul anual de artă Timişoara 
2011 Muzeul de artă Timişoara - lucrări din 
tabăra de creaţie de la Dubova
  
Expoziţii personale : Lucrari in colectii private: 
2009 Casa Artei Timişoara - Inventar România, Anglia, Elveţia, Italia, Germania şi 
2010 Aethernative Timişoara - kitch-urile Emiratele Arabe (Dubai)
mele 
2010 Căminul Artei Bucureşti 
2010 Galeria Helios Timişoara - Anti 
anamorfoza
2011 Strasbourg, Parlamentul Europei - 
Treceri
2012 Teatrul Naţional Timişoara - Treceri
2012 P. Howard Timişoara 

Gabriel Bodnariu 

32 33

n. 1975

acrylic şi ulei pe pânză
80 x 60 cm
2012

56
Trecere

acrylic şi ulei pe pânză
120 x 100 cm
2010

57
Trecere

56

57
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the animal machine
Alexandru  Cînean

“Maşina animal” este un rezultat etologic de mişcare mecanică creat de către 
René Descartes. El susţine că animalele sunt maşini nu le conferă gândire sau 
conştiinţă.

Din punct de vedere religios aplicarea mecanismului în viaţă este de a nega 
faptul că sufletul animalelor dispare în întregime la moartea lor. Dus la extrem, 
acest concept implică faptul că plânsul şi gemetele sunt reflectate într-o 
"Maşină" disfuncţională, decât o expresie a suferinţei. Animalele îşi ascultă 
instinctele, şi, prin urmare, principiul cauzalităţii: de fapt, orice stimul extern 
naşte în mod automat un comportament previzibil al răspunsului.

Descartes afirma că, într-o bună zi, oameni vor putea crea o maşinărie, ce va fi 
imposibil de distins de un animal. 

Astăzi, progresele în robotică se apropie de "Maşină-animal". Cu toate acestea, 
cercetările recente privind comportamentul animalelor arată că acestea au o 
formă de conştiinţă, gândire şi chiar iubire (Jeff Mousaieff Masson - Cand 
elefanţi plâng) şi, prin urmare, nu pot fi reproduse cu acurateţe de către o 
maşină, ele simt ca şi noi!

René Descartes a murit în 1650! Din păcate, o mulţime de oameni de ştiinţă   
încă mai folosesc teoria sa, în scopul de a justifica comportamentul oribil faţă  
de animale. 

Gabriel Lelievre
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ulei pe pânză
100 x 150 cm
2012

58
 Heavy Lion 

ulei pe pânză
60 x 80 cm
2012

59
One Horse  Power

ulei pe pânză
30 x 40 cm
2012

60
The Flying Machine 2

58 59

60
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ulei pe pânză
25 x 29,5 cm
2012

61
Moto Zebra

ulei pe pânză
25 x 29,5 cm
2012

63
The Milk Formula

ulei pe pânză
30 x 40 cm
2012

62
The Flying Machine 1

61

62

63



ulei pe pânză
25 x 29,5
2012

 cm

64
Lego

ulei pe pânză
50 x 39 cm
2012

66
Bambi 

ulei pe pânză
45 x 60,5 cm
2012

65
Bunny

40 41

65

66

64



ulei pe pânză
60 x 80 cm
2012

67
The  General 

ulei pe pânză
35 x 65 cm
2012

68
The Beggar

ulei pe pânză
50 x 70 cm
2012

70
The Hunter

ulei pe pânză
50 x 70 cm
2012

69
Master Chief

ulei pe pânză
50 x 70 cm
2012

71
Rush  Hour 

42 43

70

71

67

68 69
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Parteneri care susţin arta contemporană

Parteneri

Parteneri media

Studii:
1999-2007 Liceul de Artă Sibiu: secţia arte 
plastice şi decorative.
2007-2010 Student la Universitatea de Artă 
şi Design Cluj-Napoca, profil pictură.
2008-2009  Accademia delle Belle arti di 
Torino (Italia), datorită câştigării unui 
concurs (grantul Erasmus)
2010-2012 Masterand la Universitatea de 
Artă şi Design Cluj-Napoca, profil pictură
 

MAERE Directeur du Centre de Expoziţii de grup: Documentation du Patrimoine Flamand şi 
2004 “Linie, Pată, Structură” -Sibiu/ România Dr. Mihai Oroveanu, director, Muzeul 

Naţional de Artă oranăş şi  contemp  din 2005 programul “Tineri arti ti 
în dimensiunea europeană a cetaţ ţ România (MNAC) / Ambasada Belgiei ii” îndruma i 

România- Bucureşâno-germană” tide Universitatea rom  - Sibiu/ 
România 2012 Expoziţia absovenţilor Expo-

rul Gong, în cadrul Festivalului La Transilvania, Cluj-Napoca România2005 Teat “
Strada” Sibiu: pictură şi colaj  
2006 “Muguri de Primăvară” organizat de P.D Expoziţi personale:
. Sibiu/ România 2007 Galeria X Future
2007 Galeria X Future, Sibiu/ România
2009 “Scogliere” Accademia delle belle Arti Alte activităţi:di Torino/ Italia

Participare la Proiectul Plato 2005, Cultură, 2009 “Codice di E.T” Accademia delle belle tradiţie, turism şi artă, Sibiuarti di Torino/ Italia
Participare la proiectul Sibiu Plays 2005 2009 Mostra alla fondazione “Gaetano 
Participare în cadrul Festivalului Morgese” Bari -Italia
internaţional de teatru de la Sibiu, ediţia a 2009 Expoziţia studenţilor UAD -Europa 12 a 2005Atrium -Cluj-Napoca- România
Participare în cadrul festivalului de artă 2010 “Senzual, Erotic, Pasional” Clujest, neconvenţională La Strada 2005curator Andrada Tarţa / Fabrica de Pensule 
Participare in cadrul proiectului Sibiu Plays Cluj-Napoca/ România
20062010 “Girl Talk”, curator Vlad Comsa -Galeria 
Participare în cadrul campaniei Nu tâmplărie Casa Matei/ Cluj-Napoca
pvc în central istoric, Sibiu 20062010 Expozitia absolventilor, Expo-
Bursa Erasmus 2008-2009 Accademia Transilvania, Cluj-Napoca, România
Albertina delle belle arti di Torino(Italia)2011 “Ebienale”-Festivalul George Enescu -
Stagiu Erasmus 2011-2012, Galeria Sala Palatului, Bucureşti
Atecedence - Thuin (Belgia)2012 “Ensemble cu Alexandru Cînean” -

Galerie Antecedence/Ephemere Belgia-
Thuin cu sprijinul ICR România şi WBI Belgia Premii:
2012 “AFFINITES ELECTIVES, un dialogue 2009 Locul 5 ,,Concorso Nazionale di Pittura 
Belgo-Roumain” organizat de Dr. Jan DE Gaetano Morgese” (Italia)

Alexandru  Cînean
n. 1988, Sibiu
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