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Estopia, cea mai recentă galerie de artă contemporană din București, deschisă în ianuarie 2019, anunță cea
de-a doua expoziție pe agenda proiectului dedicat celor mai inovatoare voci din noua generație de artiști
români: joi, 21 februarie, ora 18.00, Galeria Estopia prezintă vernisajul expoziției AASAMBLAJ, de Marina
Aristotel.
Cu studii de licență și masterat în pictură la Universitatea de Arte din București, Marina Aristotel și-a
conturat un profil distinct între tinerii abstracți români, prin alegerea unui material care a devenit, în ultimii
ani, marca sa vizuală: rășina. Noua sa serie de lucrări, AASAMBLAJ, prezentată la Galeria Estopia, anunță o
surprinzătoare turnură în parcursul artistei: tăieturile, reasamblările și suprapunerile de straturi, alături de
diversificarea materialelor de lucru, sunt semnele unui manifest pentru flexibilitate, în care artista se joacă
liber cu piesele propriilor lucrări, recompunând felii de viață într-o viziune nouă, coerentă și revelatoare.
În noul asamblaj, lucrările din rășină rămân piesele primare, cele care fixează instantaneul ca într-o ramă,
momentul întipărit în timp și în memorie, unul care nu poate fi alterat din exterior; în vreme ce
suprapunerea de straturi diferite, așa cum apare în cea mai recentă serie de lucrări, propune o secțiune
transversală de instantanee, culori și emoții: un colaj experimental unde impulsul inițial și controlul
geometric se întâlnesc într-un neașteptat spectacol de culoare, lumină și forme. Lucrările Marinei Aristotel
pun în scenă o reconstrucție tridimensională, în cheie contemporană, a memoriei și viziunii, într-o abordare
proaspătă și rafinată.
Curator: Edwin Hughes Scorretti

Marina Aristotel s-a născut în 1985, trăiește și lucrează la București.
A studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București, unde a obținut licența în 2015 și
masteratul în 2017. Cu o formație inițială de pictor, artista a ales rășina ca material de lucru, experimentând
în același timp în zona instalației și a altor materiale și tehnici. Seria AASAMBLAJ propune o nouă abordare,
care aduce împreună pictura, rășina și asamblajul, focalizându-se în același timp asupra abstracției ca
direcție predilectă. Lucrările Marinei Aristotel au fost prezentate în expoziții de grup, între care, în
București, Moarte, Galeria Laborna, Diploma, Palatul Știrbei, Atelier 19&34, Visual Arts Center; Spatial
Activity Studio 9, atelier susținut de prof. Slawomir Brzsoska și Rafal Gorczynski, Universitatea din Poznan,
UNA Galeria, în 2017; An Abstract Feeling, Galeria 418, București, 2016.
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