COMUNICAT DE PRESĂ

Bogdan Teodora Diana, an III, Pictură - Acesta NU este Pop-Art /
Filimon Alexandra, an III, Grafică - Sexy Toys
Joi, 05.05.2016, ora 19:00, debutează în Galeria Casa Matei din cadrul UAD ClujNapoca, primul “duel” expoziţional de pe agenda celei de a şasea ediţii a competiţiei de proiecte
expoziţionale individuale EXPO MARATON 2016, proiect cultural finanţat şi în acest an de
Administraţia Fondului Cultural Naţional. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJNAPOCA şi GALERIA CASA MATEI vă invită să vizitaţi expoziţiile semnate de Bogdan
Teodora Diana, an III, Pictură - Acesta NU este Pop-Art și Filimon Alexandra, an III, Grafică Sexy Toys.
Prin proiectul propus pentru Expo Maraton 2016, sugestiv intitulat Acesta NU este PopArt, Bogdan Teodora Diana doreşte să ilustreze universul celebrului personaj al lui Nabokov –
Lolita, dar şi procesul de seducție şi elementele implicite, auxiliare acestuia. Inspirate de pop-art

atât din punct de vedere conceptual, cât şi cromatic, vizual, lucrările din seria Acesta NU
este Pop-Art invită la o „degustare” a dulciurilor care fac obiectul acestora, însă, dincolo de

pofta de a muşca din prăjituri, de aluziile sexuale mai mult sau mai puţin explicite, tânăra
artistă redă şi un joc al seducţiei, emoțional și mental, deopotrivă.
Sexy Toys, proiect propus de Alexandra Filimon, are la bază o serie de păpuşi de pluş a
căror încărcătură trece dincolo de ludic, intrând într-o zonă a sexualităţii mai mult sau mai puţin
exacerbate. Jucăriile sexy doresc să se joace cu mintea oamenilor și să încerce să le

sporească imaginația. Totodată, vor să îi pună în situația de a privi cu alți ochi problemele
şi situaţiile cu care se confruntă şi la care sunt expuşi copiii în contextul contemporan,
când toate informațiile sexuale și pornografice sunt ușor de accesat, iar iniţierea unor
discuții despre sexualitate este din ce în ce mai necesară.

Marele premiu al competiţiei va consta într-o vizită de documentare la Bienala
Internațională de Artă Contemporană de la Liverpool şi se va desemna pe baza voturilor
publicului.
Galeria Casa Matei vă aşteaptă să participaţi la evenimentele lunii mai şi să decideţi
câştigătorul marelui premiu.
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