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Vlad Basalici (n. 1978) este artist vizual, trăiește și lucrează în București și Londra. 

În proiectele sale cercetează modurile în care percepem temporalitatea. Lucrările 

sale, individuale sau realizate în colaborare, au fost prezentate la Festivalul eXplore 

Bucureşti, la Alternative Film/Video Festival Belgrad, Dansehallerne Copenhaga, 

Alert Studio București, Fabrica de Pensule Cluj, Centrul de Introspecție 

Vizuală București, Centrul Național al Dansului București sau tranzit.ro/București. 

 

Cristina Amelia Cândea (n. 1987) lucrează în zone de mixed media. Prin crearea 

de situații și rupând pasivitatea spectatorului, ea formalizează coincidențele și pune 

accentul pe procesul conștient care stă în spatele unor lucruri aparent întâmplătoare. 

Gândurile – private, subiective și nefiltrate în raport cu lumea imaginară – sunt 

adeseori dezvăluite sub formă de asamblaje. Lucrările ei însumează conexiuni 

întâmplătoare, accidentale și neașteptate, fapt ce face posibilă o revizuire a istoriei 

artei. Combinarea unor aspecte fără nici o legătură între ele rezultă în analogii 

surprinzătoare. Trăiește și lucrează în Gent, Belgia. 

 

Mădălina Lazăr (n. 1982) a studiat la Universitatea Națională de Arte, București. 

Expoziții personale: Schleifmühlgasse 12-14 Gallery Viena, Recycle Nest București, 

Simeza București. Expoziții de grup: Essl Art Award CEE 2011, Victoria Art Center 

Bucuresti, Dvorak Sec Contemporary Gallery Praga, 13 Avril Gallery Biarritz,  Atelier 

030202 Contemporary Art Space București. Trăiește și lucrează în București. 

madalinalazar.com 

 

Szilárd Miklós (n. 1981) a studiat grafica la Universitea de Artă și Design din Cluj 

(2000-2004) și a lucrat ca asistent la Catedra de Arte Vizuale a Universității PKE din 

Oradea (2005-2007). S-a numărat printre membrii fondatori ai asociației Proiect-

Protokoll și a fost coordonator al Școlii Populare de Artă Contemporană ȘPAC (2009-

2011). În prezent este consultant artistic la Casa Tranzit din Cluj unde a contribuit la 

prelucrarea arhivei instituției care acumulează cincisprezece ani de activitate. Din 

2004 colaborează cu Dénes Miklósi pe diverse proiecte, cum ar fi o intervenție 

artistică la Spitalul de Psihiatrie Infantilă din Cluj (2009). A avut diverse intervenții în 

spațiul public, precum și expoziții de grup și personale (Cluj, New York, Huesca etc.). 

http://www.madalinalazar.com/


În 2007 a publicat o bandă desenată în secțiunea Galerie a revistei IDEA 

artă+societate. 

 

Veda Popovici (n. 1986) lucrează ca artistă, teoreticiană și activistă, de obicei într-o 

manieră diletantă. Interesele sale includ reprezentări identitare, organizări colective, 

istorii coloniale și patriarhale și (in)ofensivitatea politică a artei. Ultimele sale proiecte 

artistice explorează posibilitățile unei metodologii pentru o artă militantă și angajată. 

Este încrisă la doctorat la Universitatea Națională de Arte din București cu o 

cercetare despre naționalism în arta anilor ’70 și ’80 în contextul românesc. Trăiește 

și lucrează în București. 

veda-popovici.blogspot.ro 

 

http://veda-popovici.blogspot.ro/

