
 
 

 

 

 

OPT LUCRĂRI NOI ȘI JUMĂTATE 

13 Decembrie, 2011 – 29 Ianuarie, 2012 

 

Marina Albu (n. 1984) trăiește și lucrează în București. A studiat fotografie și video 

la Universitatea Națională de Arte din București. Lucrează cu fotografie, performance, 

instalații, video și aproape orice. A avut peste zece expoziții individuale începând cu 

2003, majoritatea ilegale (dar nu numai). Este interesată de comportamentul uman, 

obiceiuri sociale, spațiul privat și public, percepție, rolul artei. 

  A lexandra Bodea (n. 1981) trăiește și lucrează la Berlin și Cluj. A absolvit în 2009 

Universitatea de Artă și Design din Cluj. Mediul cheie al practicii sale artistice este 

desenul, pe care îl transpune din relația sa consacrată cu hartia albă în teritorii mai 

puțin umblate. Cea mai recentă căutare este de a realiza monumentalul cu mijlocul 

elementar și aparent modest al liniei. 

Răzvan Botiș (n. 1984) trăiește și lucrează în Cluj. A absolvit Universitatea de Artă 

și Design din Cluj. Expoziții recente: Diamante pentru toată lumea, Galeria Andreiana 

Mihail, București, (2011), Aici și atunci, Club Electroputere Craiova (2011), Trying to 

Purchase What I Once Wanted to Forget, Krinzinger Projekte, Viena, Austria (2011). 

Claudiu Cobilanschi activează la granița dintre artă și media, colaborează ca 

jurnalist cu mai multe medii de transmisie și expresie. Este apropiat de teme legate 

de stereotipuri de gândire, previziuni și corporalitate, proiectând lucrări în diferite 

contexte și medii: fotografie, oracole-portret, sculpturi postapocaliptice, etc. 

Organizează, împreună cu Ștefan Tiron, ParadisGaraj, artist-run-space în București. 

Pentru a afla mai multe detalii legate de FRR, puteți să 

consultați http://aerobix.blogspot.com. 

  M ihai Iepure-Górski (n. 1982) trăiește și lucrează în Cluj. A fost prezent în 

următoarele expoziții: Tusovka New Act, Eastside Projects, Birmingham (2009), Se 

întâmplă iarăși, Librăria Humanitas, Cluj (2009), Invisible Body, Conspicuous Mind, 

The Luckman Gallery, Los Angeles, 2009, Young Romanian Art, ICR Veneția (2009), 

Portraits of the Artists as Young Artists, Galeria Andreiana Mihail, București(2009). 

Cătălin Ilie (n. 1982) a absolvit Universitatea Națională de Arte din București. În 

prezent trăiește și lucrează la Berlin, utilizând sunetul ca mediu principal în instalațiile 

sale. În 2011 a inițiat, împreună cu Letiția Călin, platforma radio k’bvh;b 

(http://radiokbvhb.tumblr.com). Cercetarea sa se extinde și în zona muzicii 

experimentale (electroacustica și improvizație), fiind preocupat de ceea ce el a definit 

drept „unstable systems and hijacked sounds”. 

Alexandra Pirici (n. 1982) este coregraf și performer independent. Practica ei se 

situează în zone de expresie diferite, de la arta performativă la intervenție în spațiul 

public, film, video și muzică. 



Veda Popovici (n. 1986) lucrează ca artist, teoretician și activist, de cele mai multe 

ori într-o manieră diletantă. Interesele ei cuprind reprezentări colective în artă, 

posibilități de creare a comunului, istorii și relații de putere coloniale. În prezent este 

candidată la doctorat, la Universitatea Națională de Arte din București, cu o cercetare 

asupra identității colective „naționale” în arta din spațiul românesc al anilor ’70-’80. 

Trăiește și lucrează în București. 

 


