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Operele pictorilor din şase ţări vor fi expuse la Lugoj

Hardy Biermann ( 1,2 la stînga), Letitia Gaba ( 3,4,5 la dreapta) / Foto: C. Ghinea

Joi, 19 iulie, de la ora 18, la Galeria ProArte din Lugoj va avea loc o expoziţie comună,
organizată de Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Lugoj şi de Institutul Cultural Internaţional
IKV din Köln - Germania. Expoziţia de joi este o nouă etapă a proiectului care implică artişti
plastici din Köln, Lugoj şi Timişoara, care expun alternativ în România şi în Germania.
Vor fi expuse peste 60 de lucrări - pictură, grafică, realizate în diferite tehnici - desen,
gravură, ulei pe pânză, acrilic, colaj etc. Cel mai important pictor străin prezent în galerie este
Holger Schnapp, care are la activ o carte de vizită impresionantă. Este directorul Galeriei
Lichthof din Köln, una dintre cele mai reprezentative din Germania şi a expus în marile centre
culturale ale Europei: Haga, Dortmund, Strassbourg, Bonn, Toulouse, Geneva, Zürich etc. Un
alt artist de marcă din Germania este Anne Wostmann, cunoscută pentru plăcerea sa de a
imagina tehnici noi, cum ar fi încorporarea nisipului în picturile sale. Expoziţia mai conţine
lucrări inedite, realizate în tehnica de colaj, ce îmbină o serie de chipuri feminine care sunt
parţial acoperite de voaluri confecţionate din tifon. Impresionează şi picturile în culori foarte
vii ale franco-germanului Romain Burgy, realizate într-o manieră ce o aminteşte pe cea
publicitară, reunind elemente rutiere, feroviare, de picnic sau safari. Kenianul Hassan Fadul
Abakkar, la rândul lui, reţine atenţia prin picturile pe carton care conţin elemente de
arhitectură, ceramică şi siluete orientale stilizate.

Expoziţia internaţională de pictură de la Lugoj va fi deschisă până în data de 10 august, când
va fi pregătită tradiţionala manifestare organizată de Rugă de către Muzeul de Istorie,
Etnografie şi Artă, prin muzeografa dr. Daciana Vuia. "Ne bucurăm mult că acest schimb
intercultural european s-a concretizat într-o nouă expoziţie, de data asta la Lugoj. Este şi un
binevenit schimb de experienţă, din care toţi avem de câştigat", ne-a declarat Eugenia Olar,
artist plastic din Lugoj, implicat în organizarea expoziţiei. Expoziţia de la ProArte aduce în
oraşul nostru aerul proaspăt al tendinţelor din arta internaţională, care devine tot mai
ingenioasă şi inovativă.
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