


       Expoziția este concepută ca o cercetare despre o lume
abandonată, lipsită de prezența omului. Vorbim despre
desene de grafică, instalații cu componente ready-made și
sculptură, realizate în cadrul unui proces creativ în care
impulsul e aleatoriu. În pustietatea consemnată fără
premeditate de Iulian Cristea, spectatorul lumii reale va
identifica forme amorfe de organisme, bizare pentru ochiul
uman, alături de unele semne ale civilizației, sub forma
unor construcții sau obiecte abandonate.

       Pentru pregătirea acestei expoziții artistul a fost
preocupat de cuantificarea imaginației, filtrarea și
abstractizarea estetică a unor peisaje metafizice. Pornind de
la o linie desenată pe o bucată mică de hârtie, imaginea
continuă prin multiple desene, coagulându-se într-o
compoziție care înglobează toate aceste fragmente
instinctive. Necunoscutul în care se lansează artistul în
momentul începerii procesului creativ este continuu
alimentat de emoții, suspans și surpriza realizării finale. 
 
       Compozițiile incongruente realizate de Iulian Cristea
produc efecte neliniștitoare asupra privitorului. Acesta este
invitat să sondeze peisajele misterioase, să-și imagineze o
versiune a Terrei nepopulate, abandonate și să chestioneze
absența omului.

„WILDERNESS”
 

PEISAJE SUPRAREALISTE DE IULIAN CRISTEA



       Iulian Cristea (n. 1991, Republica Moldova) a studiat
sculptura la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din
Chișinău, la Universitatea Națională de Arte din București
și la Universitatea de Arte Plastice din Saar, Saarbrücken,
Germania, titular al bursei Erasmus. Este câștigătorul mai
multor premii, obținute în cadrul concursurilor naționale și
internaționale, iar publicul îi cunoaște creația din mai multe
expoziții personale și de grup organizate la București,
Chișinău, Cluj-Napoca, Timișoara și Luxemburg. 

 
Program de vizitare: 24.11.2022 – 18.12.2022

Închis│luni - miercuri
17:00 – 19:00│joi – vineri

12:00 – 18:00│sâmbătă – duminică
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Composition I (7)
Pix pe hârtie
20 x 13 cm
2022
125 euro/desen

Green fields 
Mixed media
33 x 33 x 3 cm
2022
375 euro

Untitled
marmură

35 x 6 x 4 cm
2022

375 euro
 

Untitled
Ipsos, plastic, spray
30 x 28 x 22 cm
2022
750 euro

Corner landscape
Pix pe hârtie, ipsos, spray

31 x 36 cm
2022

375 euro

Unsecured support I
Lemn, aluminium, plastic
175 x 46 x 30 cm
2022
750 euro

Unsecured support II
Lemn, aluminium, plastic
135 x 44 x 26 cm
2022
750 euro

Pattern with chair
Pix pe hârtie, ipsos,

spray
42 x 37 x 4 cm

2022
375 euro

Pause
Rășină, fibră de sticlă, lemn
13 x 29 x 20 cm 
2022
1875 euro 

Untitled
Ipsos

18 x 19 x 17 cm
2022

500 euro

The roofs
Pix pe hârtie, ipsos, spray
33 x 43 x 5 cm
2022
375 euro Composition 3 (7) 

Marker pe hârtie
13 x 20 cm
2022
125 euro/desen

Composition II (15)
Pix pe hârtie

A5; A4; A3
2022

125 euro /A5, 250 euro /A4, 375 euro /A3


