
 

 

Galeria Estopia, la start în noul an  

cu vernisajul expoziției Fractured Realities, de Andrada Feșnic, pe 17 ianuarie 

 

Un nou an, o nouă galerie de artă contemporană în București: joi, 17 ianuarie, ora 18.00, 

Galeria Estopia anunță deschiderea spațiului său din strada Bocșa nr. 5, cu vernisajul 

expoziției Fractured Realities, de Andrada Feșnic.  

Fondată de Claudio Scorretti și Irina Ungureanu, Estopia propune un spațiu proaspăt de 

confluență între artiști români și internaționali, o platformă a dialogului permanent cu cele 

mai recente practici artistice contemporane. Cu o experiență de peste un deceniu în 

organizarea de expoziții în special cu artiști români și din zona Europei de Est, completată, în 

ultimii ani, de realizarea a peste 10 proiecte de artă contemporană pentru Imago Mundi – 

Luciano Benetton Collection, cei doi fondatori ai galeriei revin pe scena bucureșteană cu 

proiectul Estopia – un manifest pentru Est ca fenomen artistic creativ și pentru oportunități 

concrete de acces către piața artistică internațională. Fondat în 2009 ca D’Ancona Budis Art 

Gallery, spațiul a primit în 2018 un nou nume, Estopia, odată cu cooptarea lui Edwin Scorretti 

în direcția artistică a galeriei.  

Pe 17 ianuarie, Estopia dă startul primului proiect pe agenda galeriei: Estopia Young, un spațiu 

special dedicat promovării artiștilor din noua generație. Vernisajul primei expoziții, Fractured 

Realities, aduce în atenție cea mai recentă serie de lucrări a Andradei Feșnic, pentru care 



pictura echivalează cu un veritabil teren experimental unde straturile suprapuse, efectul de 

colaj realizat pictural și descompunerea atent orchestrată a elementului figurativ definesc un 

profil artistic marcat vizual de Școala de la Cluj, de unde provine artista, dublat, în același timp, 

de o clară direcție proprie.  

Decupaje de realitate, sau, mai degrabă, puzzle-uri din care par să lipsească piese enigmatice: 

pânzele Andradei Feșnic invită spectatorul într-un complicat labirint de realități suprapuse. 

Ochiul fuge de la un detaliu la altul și descoperă, uluit, că, dincolo de pojghița subțire a unei 

suprafețe, se ascund noi și noi realități fluide, angajate într-un joc nesfârșit și oniric, aproape, 

al perspectivelor.  

Realitatea, crede Andrada Feșnic, nu se află sub cupola unui adevăr unic, iar artistul e dator 

să sugereze doar pistele pe care vrea să își trimită privitorul, fără direcții prestabilite. Peisaje 

interioare sau spații ale coexistenței între memorie, vis, utopie, absurd și ceea ce în mod 

convențional numim realitate: astfel se prezintă lucrările Andradei Feșnic. Cât despre tehnica 

de realizare a acestui insolit colaj vizual de spații suprapuse, decupate și derivate unele din 

altele, ea descrie siguranța unei artiste stăpână pe propria mână și viziune. 

Curator: Irina Ungureanu 

 

Andrada Feșnic s-a născut în 1987 la Cluj-Napoca, unde trăiește și lucrează.  

A studiat pictura la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a obținut licența și, 

recent, masteratul. În 2015 a beneficiat de o bursă de studii la Central Saint Martins, 

University of the Arts London. Centrul de Interes din Cluj-Napoca a găzduit în 2018 expoziția 

personală Aftermath a artistei, în A+ Project Space. Andrada Feșnic și-a prezentat lucrările 

într-o serie de expoziții de grup și proiecte internaționale, printre care Performing the 

Unconscious, Freud Museum, Londra, 2015, desfășurată pe durata bursei de studii la 

University of the Arts London.  

 

Andrada Feșnic, Fractured Realities 

17 ianuarie – 15 februarie 2019, Estopia Art Gallery 

Vernisaj: Joi, 17 ianuarie 2018, ora 18.00 

 

 

Contact: 

 
Strada Bocșa nr. 5, sector 2, București  

La câteva minute de străzile Batiște, Armenească, Maria Rosetti și 15 minute de mers pe jos 
de la Piața Univeristății și stația de metrou Universitate 
Tel: + 40 31 436 21 26 
Mobile: + 40 756 90 67 37 



Program: Marți – Sâmbătă: 12.00 PM – 6.00 PM 
                Duminică, Luni: Cu programare prealabilă 
E-mail: office@estopiaartgallery.com  

Mai multe detalii pe site-ul nostru www.estopiaartgallery.com și pe paginile Estopia Art 

Gallery de Facebook și Instagram 

mailto:office@estopiaartgallery.com
http://www.estopiaartgallery.com/

