Raport de activitate / 2019
Asociatia K’ARTE

FOTO: Ion Grigorescu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai neo-avangardei postbelice la nivel
european la Camera K’ARTE. 20 septembrie 2019.
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End of the Line
Artiști: Norbert Filep, Irina Măgurean, Alex Mirutziu, Lucian Popăilă
Curator: Georgiana Buț
20.12.2018 – 20.03.2019
Camera K’ARTE, Târgu-Mureș
Expoziția urmărește parcursul
liniei în creion și indigo, pe hârtie
(Norbert Filep), în detergent,
pe materialul fotosensibil (Irina
Măgurean), în culoare, pe tencuială (Lucian Popăilă) și cu mască de grafit, pe hârtie (Alex Mirutziu). În cel din urmă caz, aceasta
apelează la trupul artistului,
devenit el însuși medium pentru
expansiunea liniei. Cu alte cuvinte, linia desenează în câmp extins,
pornind de la suportul clasic al
desenului, hârtia, trecând prin
fotografie, pictură și ajungând la
peretele spațiului expozițional, în
(video)performance.

Apariții în presă:
https://www.zi-de-zi.ro/2019/01/08/de-vorba-cu-curatoarea-georgiana-but-si-artistul-norbert-filep-la-expozitia-end-of-the-line/
https://www.modernism.ro/2018/12/17/expozitia-end-of-the-line-artisti-norbert-filep-irina-magurean-alex-mirutziu-lucian-popaila-camera-karte-targu-mures/?fbclid=IwAR22fwggjR-zWPMApWevQ5nbbweRJaQh3dz1eY4XCwCp6jUnzbyqXxPGLd8
https://issuu.com/litartlitart/docs/litart_decembrie_2018

Zilele Filmului Maghiar la Târgu Mureș,
ed. a IX-a

Asociaţia K’Arte din Târgu Mureş şi Institutul Balassi – Institutul
Maghiar din Bucureşti, cu sprijinul BIOEEL, a organizat în perioada 27–31 martie a noua ediţie a Zilelor Filmului Maghiar la Târgu
Mureş la Cinema Arta, G Caffe, Camera K’ARTE, Teatrul Spectrum și
Jazz&Blues Club.
Am invitat publicul cinefil să
urmărească timp de patru zile, la
CINEMA ARTA, o selecție bogată
de filme documentare, scurtmetraje, lungmetraje și animație.
Am deschis evenimentul cu o
proiecție specială a filmului documentar Ultra, în prezența protagonistului și regizorului filmului,
Simonyi Balázs, o dramă unică
despre atleţi amatori care se
înscriu într-o competiţie de maraton extrem. Un alt autor prezent
la întâlnirea cu publicul tîrgumureșean a fost regizorul Zágoni
Balázs care, la rându-i, a susținut
o sesiune de Q&A.

Apariții în presă / Zilele Filmului Maghiar la Târgu Mureș:
macheta evenimentului a apărut în mai multe publicații
print: Zile si Nopti (2 pagini full, la mijlocul revistei)
Zi de zi, Nepujsag.

Selectie de apariții în presa online:

http://cinefan.ro/stiri/eveniment/8070-zilele-filmului-maghiar-2019-la-targu-mures
https://www.cinemagia.ro/stiri/zilele-filmului-maghiar-la-tirgu-mures-intre-27-si-31-martie-2019-42841/
https://www.filmtett.ro/hirek/megvan-a-9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok-programja/
https://www.zilesinopti.ro/articole/23673/zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures-ed-a-ix-a\
https://www.punctul.ro/se-apropie-zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures/
http://idogep.transindex.ro/event/3884/9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok
https://www.e-nepujsag.ro/articles/9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok
https://www.punctul.ro/zilele-filmului-maghiar-la-tirgu-mures-ed-a-ix-a-27-31-martie-2019/
https://www.hirolvaso.com/kilencedik-alkalommal-szervezik-meg-a-marosvasarhelyi-magyar-filmnapokat/
http://multikult.transindex.ro/?hir=11054
http://idogep.transindex.ro/event/3884/9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok
http://www.radiomures.ro/stiri/zilele-filmului-maghiar-la-tirgu-mures.html
https://www.zi-de-zi.ro/2019/03/18/program-se-apropie-zilele-filmului-maghiar-la-targumures-editia-a-ix-a/
http://outinmures.ro/zilele-filmului-maghiar-din-nou-la-targu-mures/
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/109544-az-elmult-evek-filmtermeseb-l-valogat-a-9marosvasarhelyi-magyar-filmnapok
https://www.zi-de-zi.ro/2019/03/20/zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures/?fbclid=IwAR1QIXbclw0NRwi-9bVYYgdxtwox6M7jUo2cl9X-zzyLfQvTyXaNJ9M4XKA
https://magyar.film.hu/filmhu/hir/marcius-vegen-magyar-filmektol-lesz-hangos-marosvasarhely.html?fbclid=IwAR2XXO9yvt1_kl32buPoWT9tOcVxjJSan2YU694PKgCeCrIV0uBfmFuYLWc
https://www.filmtekercs.hu/hirek/itt-a-9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok
http://www.agentiadecarte.ro/2019/03/zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures-editia-a-noua/
https://www.modernism.ro/2019/03/20/zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures-editia-a-9-a/
http://www.kultura.hu/film/magyar-filmnapok
https://www.e-nepujsag.ro/articles/9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok-1
https://hir.ma/film/az-elmult-evek-magyar-filmtermesebol-valogat-a-9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok/744635
https://www.punctul.ro/a-noua-editie-a-zilelor-filmului-maghiar-la-targu-mures/
http://www.onlinegallery.ro/stire/zilele-filmului-maghiar-la-tirgu-mures-9-27%E2%80%9331martie-2019
http://szfe.hu/hirek/9-magyar-filmnapok-marosvasarhelyen/
http://szabadsag.ro/-/9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok-film-fotokiallitas-koncert
http://www.rador.ro/2019/03/25/previziunile-saptamanii-25-31-martie-2019/
https://jurnalulbucurestiului.ro/zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures-editia-9-27-31-martie-2019/
http://credidam.ro/wp/zilele-filmului-maghiar-la-targu-mures-editia-a-9-a/
http://www.marosvasarhelyiradio.ro/hirek/ezen-a-heten-a-magyar-filmeke-a-foszerep/?fbclid=IwAR1QfWigihVTmo4ewDntgLdGWVsSV7F6zNbVK6htb29lARSRDiCAwegnHwM
https://www.e-nepujsag.ro/articles/zajlanak-a-9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok
https://www.zi-de-zi.ro/2019/03/28/se-lanseaza-revista-infinitezimal-13-la-targu-mures/
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-filmdomping-lesz-marosvasarhelyen
https://www.e-nepujsag.ro/articles/9-marosvasarhelyi-magyar-filmnapok-2
https://www.zi-de-zi.ro/2019/03/29/iarna-eterna-un-film-istoric-zguduitor-in-cadrul-zilelorfilmului-maghiar/
https://nepujsag.ro/articles/letallapotok-valosagbol-noevelt-dozis
Și alte apariții, știri, interviuri pe Erdélyi Magyar Televízió, Radio SON,
Marosvásárhelyi Rádió.

Proiecție “Iarna eternă” la Cinema ARTA
Târgu Mureș
Organizat de Filmtett Distribution cu sprijinul Asociatiei K’ARTE
Parteneri: Cinema ARTA.
Vineri, 29 martie 2019, la Cinema ARTA, ora 20:00 - 22:00
Synopsis: În decembrie 1944,
soldaţii ruşi concentrează femei
într-un sătuc de la sud de Dunăre.
Le spun că le duc la muncă pe trei
săptămâni. Irén, tânăra şvăboaică,
pleacă spre necunoscut. După o
grea călătorie cu trenul, acestea
ajung într-una din taberele din
Bazinul Doneţk. Şvabii sunt trataţi
ca şi criminali de război, dând
vina pe aceştia pentru atrocităţile
comise de soldaţii nemţi. Rajmund, un alt prizonier este atras
de Irén, care ajunge să fie distrusă fizic şi sufleteşte, iar acesta
îi salvează viaţa.

EXPOZIȚIE Mihaela Mihalache:
Accumulated templates
Vineri, 19 aprilie 2019 la 19:00 - 21:00
Camera K’ARTE, Târgu-Mureș
Mihaela Mihalache este doctorand, anul III, în arte vizuale în
cadrul UAD Cluj.
”Lucrările pornesc de la un design de
încăpere simplă, unde mai apoi, se
construiesc arhitecturile imaginate pe
straturi. Fiecare element adăugat împinge în continuare limitele spaţiului
perceput. Perspective incongruente,
modele ambigue şi ghicitorile vizuale
fac aluzie la un plan de liniște într-un
sentiment de straniu, prin utilizări
cromatice închise şi tuşe delicate” Mihaela Mihalache.

Apariții în presă:
https://www.zi-de-zi.ro/2019/04/26/foto-sabloane-acumulate-care-incearca-sa-sparga-sabloanele-la-camera-karte/
https://www.modernism.ro/2019/04/28/expozitie-personala-mihaela-mihalache-accumulated-templates-la-camera-k-arte-targu-mures/

Festivalul Filmului European
la Tîrgu-Mureş | 21-23 iunie 2019
Cinema ARTA, iunie 2019
Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural
Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene, al Biroului
de Informare al Parlamentului European și al Uniunii Cineaștilor din
Romania, sub egida EUNIC Romania, în parteneriat Asociatia K’ARTE.
Evenimentul care deja este considerat unul tredițional și important pe harta culturală a municipiului nostru a avut o mae audiență
și în acest an, doar pe facebook
având un reach de peste 18.000 de
persoane.
Peste 1000 de persoane au
participat la proiecții.

Apariții în presă:
https://www.zi-de-zi.ro/2019/06/20/festivalul-filmului-european-revine-la-tirgu-mures-intre-21-23-iunie-si-invita-publicul-la-filme-europene/
http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-filmului-european-ajunge-la-tg-mures.html
http://outinmures.ro/festivalul-filmului-european-editia-23/
https://visit-mures.com/evenimente/festivalul-filmului-european-la-targu-mures

PĂDUREA ROTUNDĂ 2019
Reghin | 5-11 august
A opta ediție “Pădurea rotundă” s-a desfășurat la Reghin între 5-11
august și a inclus proiecții de film european în aer liber, ateliere
de artă pentru copii și un concert Ana Maria Galea trio feat. Pedro
Negrescu. În paralel, cinci artiști contemporani și un critic de artă
au fost prezenți într-o rezidență de șapte zile, pentru a dezvolta
proiecte inspirate de contextul local.
ARTIȘTI ÎN REZIDENȚĂ
Csiki Csaba (Ungaria / Ro), Daniel Djamo (Belgia / Ro), Norbert Filep (Ro),
Irina Spinu (Ro), Lea Rasovszky (Ro).
Partener principal: Ηοtel Marion-Pădurea Rotundă ***
Sponsori principal: BIOEEL,
MobilaDalin.
Partener instituțional: Consiliul Judetean
Mures
Cu sprijinul: Grafis Art, Fundatia Comunitara Mures, Asociația AMPHION,
Filmtett, Transilvania Film, Voodoo
Films, Asociatia Neumarkt Events,
Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București,
Ambasada Spaniei la București, ICR.

Selectie de apariții în presă:
https://www.modernism.ro/2019/07/29/padurea-rotunda-editia-a-viii-a-lareghin/
https://jurnalulbucurestiului.ro/padurea-rotunda-editia-viii-la-reghin-reghin-5-11-august-2019/
https://www.punctul.ro/padurea-rotunda-pentru-a-opta-oara/
http://outinmures.ro/padurea-rotunda-si-micropolis-o-saptamana-de-cultura-la-reghin/
https://www.e-nepujsag.ro/articles/szaszregeni-kerekerdo-viii
https://www.zi-de-zi.ro/2019/07/31/padurea-rotunda-aduce-din-nou-publi

MICROPOLIS, ed. I la Reghin
august 2019, Reghin
Proiect complementar evenimentului Pădurea Rotundă 2019,
MICROPOLIS a prezentat cinci dintre cele mai importante și premiate
filme ale anului 2018, în parteneriat cu Caravana Les Films de Cannes
a Reghin. Programul a mai inclus un concert plin de energie marca
Oamenii Dimineții și o serie de ateliere de artă dedicate celor mici.
Organizator: Asociatia K’arte
Partener instituțional: Primăria
Municipiului Reghin / Consiliul
Local Reghin.
Cu sprijinul: BIOEEL, Ηοtel Marion-Pădurea Rotundă ***, MobilaDalin, GrafisArt, Dogma
Pubs, Asociația AMPHION, Voodoo Films, Independenta Film.
Parteneri media: Zi de zi, Radio
România Tg Mureș, Out In Mureș,
Glasul Văilor / Ardeal TV, Zile și
Nopti Mureș, Cuvantul Liber.

Selectie de apariții în presă:
https://www.modernism.ro/2019/07/29/micropolis-editia-i-2019-la-reghin/
https://www.zi-de-zi.ro/2019/08/11/calatorie-muzicala-la-micropolis-cu-oamenii-diminetii/
https://www.msnews.ro/program-complet-cinci-zile-de-film-cu-intrarea-gratuita-la-casa-decultura-din-reghin/
https://jurnalulbucurestiului.ro/micropolis-editia-2019-la-reghin-reghin-5-11-august/
https://www.zi-de-zi.ro/2019/08/06/micropolis-magia-filmului-la-casa-de-cultura-eugen-nicoara/

Expoziție AdA Nicolaescu
PRAF
@CAMERA K’ARTE

Expoziția Adei Nicolaescu a făcut parte din programul “Platforma”
a Asociatiei K’ARTE. Camera K’ARTE a susținut încă de la înființare
proiecte expoziționale coerente ale unor artiști aflați la început de drum.
Vernisaj: Vineri, 26 iulie 2019, ora 19:00.
”Pictez ceea ce știu. Îmi pictez
amintirile de parcă s-ar afla sub
o peliculă opacă. Au o tentă prăfuită, ternă, parțial necunoscută,
uitată.
Încerc să ignor efemeritatea
momentelor trecute, să le readuc în prezent reliefându-le doar
substanța. Vreau, paradoxal, să
permanentizez clipa filtrată prin
stare. Totodată, îmi place să mă
plasez în fragmente de viață pe
care nu mi le amintesc sau în
care simt că m-aș fi integrat”.
(Ada Nicolaescu)
Ada Nicolaescu este absolventă a
Liceului de Artă din Tîrgu Mureș.
În prezent studiază pictura la Uni-

Expoziție: Pădurea Rotundă VIII
@ Camera K’arte
Artiști: Csiki Csaba (HU / Ro), Daniel Djamo (BE / Ro), Norbert Filep (Ro),
Lea Rasovszky (Ro), Irina Spînu (Ro).
Opening speech: Kata Ungvári-Zrínyi
Camera K’ARTE (str George Enescu nr 2)
Vineri, 16 august, ora 20.00
Expoziția “Pădurea Rotundă VIII”
este rezultatul unei rezidențe
de șapte zile derulată la Reghin
între 5-11 august. În acest interval,
cinci artiști contemporani au fost
invitați să dezvolte proiecte inspirate de contextul local, oferind astfel perspective noi asupra
comunității, a cadrului urban sau
natural în care trăim. Lucrările
sunt rezultatul observațiilor și intervențiilor artiștilor în relație cu
orașul, oamenii, sensibilitățile și
idiosincraziile lor, așa cum le-au
putut exprima din interacțiunea
fugitivă cu comunitatea locală.

Apariții în presă:
https://www.zi-de-zi.ro/2019/08/26/5-artisti-o-rezidenta-si-o-expozitie-padurearotunda-viii-la-camera-karte/
https://www.modernism.ro/2019/08/19/expozitie-padurea-rotunda-viii-camera-karte-targu-mures/
facebook event: https://www.facebook.com/events/asociatia-karte/opening-p%C4%83durea-rotund%C4%83-viii-at-camera-karte/1686546274823452/

Expoziție: ION GRIGORESCU - “marica”
@ Camera K’arte
Ion Grigorescu – MARICA
Opening: 20 septembrie 2019, ora 20.00, în prezența artistului.
Cuvânt de deschidere: Catherina Kiss (Franța)
Camera K’ARTE / Târgu Mureș, str George Enescu nr 2.
“Expozitia provine dintr-o documentație asupra anilor 1970-1978
o adevărată ploaie de imagini fotografice, un desen aproape neîntrerupt, un portret din neîncetată cercetare. Marica are acum
imagini la Museum of Modern Art
din New York și în Muzeul Artei
Contemporane (Sztuki Nowoczesnej) din Varșovia, de asemenea
în colecții particulare. Să vedem
prin ce exercită ea atâta atracție!”
- Ion Grigorescu.
Ion Grigorescu (n. 1945, trăiește și lucrează la București) este o figură centrală a artei contemporane românești și europene,
cunoscut în special pentru acțiunile sale din anii ’70-’80, documentate foto și pe film. Marica, născută la Tîrgu-Mureș (tatăl ei,
Kiss Laszlo, actor cunoscut la naționalul tîrgumureșean) este unul dintre acești apropiați care îl însoțesc pe artist în anii la
care face referire expoziția (1970-1978).
Finanțatori - Primăria Municipiului Târgu Mureș și Consiliul Judetean Mures. Cu sprijinul - Liliac.

Apariții în presă:
https://www.observatorcultural.ro/stire/expozitie-ion-grigorescu-la-targu-mures/
https://www.modernism.ro/2019/09/16/expozitie-ion-grigorescu-la-targu-mures/
http://www.cuvantul-liber.ro/news/112786/61/ASOCIATIA-K-ARTE-EXPOZI-IE-ION-GRIGORESCU-LA-TaRGU-MURE
http://outinmures.ro/ion-grigorescu/
https://realitateademures.net/eveniment-unul-din-cei-mai-importanti-artisti-romani-vine-la-targu-mures/
https://www.punctul.ro/expozitie-ion-grigorescu-la-targu-mures/
http://www.msnews.ro/marica-fotografiata-de-unul-dintre-cei-mai-importanti-artisti-romani-o-targumureseanca-are-acum-imagini-in-muzee-din-sua-si-polonia/
https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-vineri-20-septembrie/

Noaptea Albă a Galeriilor Târgu Mureș
Pe 11 octombrie a avut loc la Tîrgu-Mureș o nouă ediție a proiectului Noaptea Albă a Galeriilor/NAG, un program nocturn de artă contemporană care s-a mai desfășurat în București
și alte 12 orașe din țară. Galerii de artă, muzee, spaţii alternative şi ateliere de artist din Târgu
Mureş își vor deschide porțile publicului pentru o a patra ediție locală.
La Tîrgu Mureș, nouă locații au animat harta celei de-a patra ediții locale NAG, invitând publicul să petreacă o seară/noapte albă în compania artei contemporane. Evenimentul a beneficiat și de o comunicare bilingvă.
Diversitatea programului NAG a
oferit ca în fiecare an posibilitatea
publicului de a descoperi cultura
contemporană în toată diversitatea ei, de la arte vizuale la arte
performative, video mapping și în
toate formele de prezentare, de la
expunerea muzeală, la concepte
curatoriale sau lucrări expuse
direct în studiourile artiștilor.
Partener: Primăria Municipiului
Târgu Mureș, Villa Vinea și galeriile de artă din Târgu Mureș.

Apariții în presă:
http://outinmures.ro/noaptea-alba-a-galeriilor-is-back-in-town/
https://www.punctul.ro/noaptea-alba-a-galeriilor-targu-mures/
http://www.radiomures.ro/stiri/noaptea-alba-a-galeriilor-pentru-a-patra-oara-la-tg-mures.html
http://www.cuvantul-liber.ro/news/113263/61/NOAPTEA-ALBa-A-GALERIILOR
https://realitateademures.net/targu-muresul-si-alte-12-orase-gazduiesc-noapteaalba-a-galeriilor/
https://www.zi-de-zi.ro/2019/10/09/noapte-a-alba-a-galeriilor-in-noua-locatii-dintargu-mures/
https://szekelyhon.ro/aktualis/zsufolt-a-napja-ezekrol-a-kiallitasokrol-meg-igy-is-nehez-lesz-elkesni
http://www.kozpont.ro/hirek/kultura/galeriak-feher-ejszakaja/
http://idogep.transindex.ro/event/4092

Duet(t): Expoziție Bartha Sándor –
Bartha József @ Camera K’ARTE
Duet(t): Expoziție / Exhibition / Kiállítás
K’arte / B5 Studio
8 noiembrie / 7 p.m
Cu ocazia a 20 de ani de la înființarea Fundației ARTeast, programul DUET(T) propune reluarea
unui proiect mai vechi, realizat
sub același nume, în anul 2003.
A constat, la vremea aceea, în
schimbul de experiență între mai
mulți curatori maghiari și români,
ce au cercetat scenele de artă
contemporană ale momentului,
din România și Ungaria, în idea
de a cunoaște artiștii „culturii
celuilalt”, pentru ca în urma unei
selecții finale, să propună o serie
de expoziții ce au funcționat ca un
dialog inter-etnic.
În formula reînnoită, proiectul Duet(t) (2019) propune un dialog inter-disciplinar, inter-generațional
și inter-etnic în cadrul a cinci
rezidențe artistice și de cercetare
între dueturile:
Bartha Sándor (Ungaria) – Bartha
József (România) – Expoziția de
la Camera K’ARTE

Adorjáni Márta: Timp discret
@ Camera K’arte
Opening: 22 noiembrie 2019, ora 19.00, în prezența artistului.
Camera K’ARTE / Târgu Mureș, str George Enescu nr 2.
Organizatorii mulțumesc partenerilor locali: Asociatia K’arte, Cinema
Arta lui Adorjáni Márta își trage
seva din domeniul graficii, situându-se totdată în proximitatea
scriiturii și a literaturii.
Materialul expoziției este construit predominant din semne
– fie că este vorba de litere sau
de modulațiile liniei – iar citirea
acestora, împreună, relevă dimensiunea timpului. Desenul
discret al experienței umane se
naște, creat de mână, creat de
cerneala de tipar, de forță, de
hazard, de lumina soarelui, de
procese chimice sau de gravitație.
Expoziția face parte din proiectul “Artă contemporană în Camera K’ARTE”, proiect co-finanțat de Primăria Municipiului Tîrgu Mureș și
Consiliul Județean Mureș.

Tensiuni / Feszültségek: Camilia Filipov –
Georgiana Buț @Camera K’ARTE
VERNISAJ: vineri, 29 nov. 2019, ora 18:00
Camera K’ARTE, Tg Mureș

„Tensiuni” se desfășoară în termeni spațiali și temporali. Substanța lucrării-instalație este
procesul, iar producerea lucrării
implică întregul corp. Numai că
cel al artistei nu este suficient;
este nevoie și de cel al curatoarei.
Cele două trebuie să lucreze împreună, în tensiune; să dea formă,
prin forța fiecăreia, unui echilibru
mereu fragil.
Camilia Filipov (n. 1990, Republica
Moldova) este o artistă emergentă care trăiește și lucrează la
Cluj.

Apariții în presă:
https://www.modernism.ro/2019/11/26/tensiuni-camilia-filipov-georgiana-but-camera-karte-tg-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2019/11/27/tensiuni-la-camera-karte/
https://realitateademures.net/targu-mures-tensiuni-in-camera-karte/
https://stiri.infomures.ro/cultura/tensiuni-la-camera-karte/
http://www.cuvantul-liber.ro/news/114327/61/TENSIUNI-CAMILIA-FILIPOV-GEORGIANA-BU-VERNISAJ-VINERI-29-NOIEMBRIE-2019-ORA-18-00
http://outinmures.ro/tensiuni/
http://www.radiomures.ro/stiri/un-nou-proiect-de-arta-contemporana-la-camera-k-arte.html
https://www.punctul.ro/tensiuni-in-premiera-la-camera-karte/
F acebook event: https://www.facebook.com/events/1193394374194112/

EXPOZITIE Lakatos Gabriella: În jurul mesei
@ Camera K’arte
Opening: 11 decembrie 2019, ora 19.00, în prezența artistului.
Camera K’ARTE / Târgu Mureș, str George Enescu nr 2.

Unul dintre cele mai importante
momente ale sărbătorii este
masa. În jurul ei se conectează
comunități, ritualuri și lumi interioare, în moduri diferite. Dar oare
ce formă iau conexiunile acestea
în zilele noastre?
Seria de expozitii Winter Games
II propune situații artistice care
ne îndeamnă la reflecție: ce înseamnă pentru noi sărbătoarea,
care e esența acesteia?

EXPOZITIE Andreea Medar: Racoți
Andreea Medar: Racoți
Organizator: Asociatia K’ARTE
Opening: 19 decembrie 2019, 6 pm
@ B5 Studio (Piața Bolyai nr. 5, Târgu Mureș)
Având un puternic caracter antropologic, proiectul Andreei Medar
descrie, prin intermediul unei istorii personale, transformările și
transfigurările pe care societatea
le-a suferit ori provocat, în decurs
de o generație, în relația cu Sărbătoarea.
Reîntorcându-se în spațiul amintirilor (sărbătorile petrecute la
Racoți), artista găsește documente și materiale de istorie
orală, pe care le sintetizează
într-o instalație de o materialitate
aparte, aproape iluzorie.

Apariții în presă:
https://www.zi-de-zi.ro/2019/12/19/andreea-medar-vernisaj-ce-ofera-o-experienta-reflexiva-a-sarbatorilor-de-iarna/
https://www.modernism.ro/2019/12/19/andreea-medar-racoti-b5-studio-targu-mures/
facebook event https://www.facebook.com/events/2516487491960373/

EXPOZITIE Zsuzsanna Magyarosi - Faces
@ Camera K’arte
Vernisaj: 21 decembrie 2019, 5 pm
Organizator: Asociatia Hifa
Partener Asociatia / Camera K’ARTE.
Expoziţia ”Faces”, alcătuită din
numeroase portrete realizate
timp de şapte ani de artista Zsuzsanna Magyarosi, care este imobilizată într-un scaun cu rotile de
mai bine de un deceniu din cauza
unei boli genetice rare, a fost organizată la Târgu-Mureş,
în cadrul programului Perle Ascunse de către Asociaţia
HIFA-România.

Apariții în presă:
https://www.zi-de-zi.ro/2019/12/25/foto-faces-expozitie-de-portrete-in-camerakarte/

