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Expoziția prezintă practici și abordări recente din arta contemporană româ-
nească, într-o selecție curatoriată de Robert Băjenaru de la Cazul 101. Cei 
17 artiști și artiste — Vlad Albu, Andreea Anghel, Anca Bucur, Flaviu Caco-
veanu, Ioana Ciora, Lorena Cocioni, Giulia Crețulescu, Roberta Curcă, Matei 
Dumitriu, Diana Gheorghiu, Alexandru Grigore, Mihaela Hudrea, Adriana 
Preda, Mihai Teodorescu, Tăietzel Ticălos, Matei Toșa, Ștefăniță Tudor — 
sunt născuți în diverse etape ale anilor ’80–’90 și au în comun atitudinea 
inovatoare, experimentală, bazată pe o cercetare proprie, în raport cu actul 
artistic, desfășurat cel mai adesea inter sau trans-medial, în mixaje de medii 
tradiționale și new media ce variază de la caz la caz. 

Fără a avea pretenția de a realiza radiografia unei anume generații 
de tineri artiști sau absolvenți ai universităților de profil, expoziția face vizi-
bile poziții și gesturi artistice relevante în prezent pentru direcțiile diverse ale 
artei contemporane, în țară dar și pe plan internațional — unii dintre artiști 
locuind și activând în străinătate. Printre criteriile obiective de selecție s-au 
numărat vizibilitatea artistului/ei, ponderea activității expoziționale și mai 
ales cea a expozițiilor personale, principalul scop al expoziției fiind de a 
aduce în atenție și de a sprijini practici la începutul traiectoriei lor artistice, 
mai puțin vehiculate sau insuficient cunoscute la nivelul scenei artistice lo-
cale și (inter)naționale.

Expoziția este realizată prin colaborarea dintre două organizații cu 
un profil și un istoric diferit — Cazul 101, project space, și Galeria Ivan, gale-
rie privată — vecine și partenere în interiorul ecosistemului artistic extins al 
comunității Atelierelor Malmaison din București.

Cazul 101 este un spațiu artistic multidisciplinar deschis în luna februarie a 
anului 2018 în București care își propune expunerea, susținerea și promovarea 
artiștilor emergenți de pe plan național și internațional. Această inițiativă s-a 
concretizat în contextul precar al spațiilor și oportunităților de expunere și 
producție accesibile tinerilor artiști români. Proiectul și-a desfășurat activi-
tatea în mai multe spații de la înființarea sa, printre care o casă, apoi un garaj 
din cartierul Cotroceni, întotdeauna într-un mod independent, auto-susținut 
și auto-finanțat. Pe 10 August 2020, Cazul 101 a inaugurat o extensie a sa 
intitulată Another Mobile Gallery (AMG), un spațiu dinamic conceput ca o al-
ternativă la galeria obișnuită de artă contemporană. Începând sub forma unei 
dubițe, AMG nu este în prezent legată de un spațiu fizic, ci continuă cu scopul 
principal de a oferi expoziții de artă pop-up care pot avea loc oriunde în lume. 

Galeria Ivan este o galerie privată de artă contemporană deschisă 
în București în 2007, al cărei program se concentrează pe artiști locali și in-
ternaționali, fie consacrați, precum Geta Brătescu, Ion Grigorescu, Paul Nea-
gu sau Lia Perjovschi, fie din generația mai tânără, printre care Silvia Aman-
cei & Bogdan Armanu, Anca Benera & Arnold Estefan, Cristina David, Ștefan 
Sava și Iulia Toma. Galeria mai colaborează cu artiști de origine română ce 
trăiesc și lucrează în străinătate, precum Bartha Sandor și Mădălina Zaharia, 
cât și cu artiști străini, precum Elijah Burgher, Ross Taylor și Jaro Varga. 
Galeria are o experiență de 15 ani în organizarea de expoziții, în participarea 
la târguri internaționale de artă contemporană și în colaborarea cu diverse 
instituții de artă contemporană pentru participarea artiștilor reprezentați în 
expoziții reper de pe plan național și internațional, precum Vienna Biennale, 
Bienala Art Encounters Timișoara, Documenta 14, Pavilionul României în 
Bienala de la Veneția 2017, Europalia România 2019, și altele.
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The exhibition presents recent approaches and practices in Romanian con-
temporary art, selected by the curator Robert Băjenaru of Cazul 101. The 17 
artists—Vlad Albu, Andreea Anghel, Anca Bucur, Flaviu Cacoveanu, Ioana 
Ciora, Lorena Cocioni, Giulia Crețulescu, Roberta Curcă, Matei Dumitriu, 
Diana Gheorghiu, Alexandru Grigore, Mihaela Hudrea, Adriana Preda, Mi-
hai Teodorescu, Tăietzel Ticălos, Matei Toșa, Ștefăniță Tudor—are born in 
different stages of the ‘80s and ‘90s and share an experimental, personal, 
researched-based attitude towards art-making, most often developed in inter 
or trans-media works, mixtures of traditional as well as new, digital means 
varying from case to case.

Without aiming at showcasing an X-ray through a certain genera-
tion of young artists or graduates of art schools, the exhibition makes visible 
artistic gestures and stances relevant at present for the diversity of direc-
tions in contemporary art, at home as well as internationally—some of artists 
living and working abroad. Among the objective criteria of selection were 
counted the visibility of the artists, their exhibition history—especially the 
frequency of solo-shows—because the main aim of the exhibition is to bring 
forth and support practices at the beginning of their artistic path, less seen 
of insufficiently known at the level of the local and (inter)national art scenes.

The exhibition is conceived through the collaboration between two 
entities with different profiles and histories—Cazul 101, project space, and 
Ivan Gallery, private gallery—that share bonds and a close vicinity inside the 
extended artistic ecosystem of the Malmaison Studios community.

Cazul 101 is a multidisciplinary art space opened in February 2018 
in Bucharest with the aim of exhibiting, supporting and promoting national 

and international emergent artists. This initiative has taken shape in the pre-
carious context of exhibiting spaces and opportunities accessible to young 
Romanian artists. The project has been active in many spaces, among which 
a house and a garage in the Cotroceni neighbourhood, always in an independ-
ent, self-supported and self-financed manner. On August 10 2020, Cazul 101 
launched an extension titled Another Mobile Gallery (AMG), a dynamic entity 
conceived as an alternative to the usual contemporary art gallery. Starting as 
a van, AMG is not necessarily linked to a physical space, but goes forward 
with the main purpose of organising pop-up art exhibitions that can take place 
anywhere in the world.

Ivan Gallery is a private contemporary art gallery opened in 
Bucharest in 2007, with a program focusing both on local and internatio-
nal artists, either established, such as Geta Brătescu, Ion Grigorescu, Paul 
Neagu, or Lia Perjovschi, either from the younger generation, among whom 
Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Anca Benera & Arnold Estefan, Cristina 
David, Ștefan Sava, and Iulia Toma. The gallery also collaborates with Ro-
manian artists living abroad, such as Bartha Sandor and Mădălina Zaharia, 
as well as with the foreign artists Elijah Burgher, Ross Taylor and Jaro Varga. 
Ivan Gallery has acquired 15 years of experience in organising exhibitions, in 
participating to international art fairs, and in collaborating with various con-
temporary art institutions in regards to the represented artists’ participation 
in landmark national and international exhibitions, such as Vienna Biennale, 
Art Encounters Biennial Timișoara, Documenta 14, The Romanian Pavilion 
in the 2017 Venice Biennale, Europalia Romania 2019, etc.
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Modul în care Adriana Preda  își construiește universul artistic este 
unul intim, haotic și spontan. Preocupată de entitatea feminină și 
de procesele psihice pe care în contact cu factorii externi sociali și 
politici le întâmpină, ține un jurnal vizual în care nu ii este teamă 
să se confeseze;  furie, frustrare, regret, dar mai ales cringe sunt 
stările care o obsedează pe Adriana și pe care caută să le dea formă 
și valorifice. Folosește procesul creativ ca  formă de catharsis, ac-
ceptând refularea ca mijloc de exprimare. Personajele conturate de 
Adriana sunt seducătoare, obraznice, dar și stresate sau nervoase. 
Acest război între nevoia de exprimare liberă și rușine este mate-
rializat prin lucrări bi și tridimensionale cu ajutorul  suporturilor  
non-convenționale. Astfel, intervine plastic pe cartoane aruncate pe 
stradă sau pe materiale textile și haine găsite în târgurile pe care le 
frecventează și unde își găsește de multe ori inspirația.

EN →
Adriana Preda builds her visual universe in a intimate, chaotic 
and spontaneous way. Without the fear of giving too many auto-
biographical details, she keeps a visual journal based around the 
feminine entity and the psychic processes that she encounters daily 
through social and political oppression; anger, frustration, regret 
but mostly cringe are the states that Adriana is interested in. Often 
seeing her art process as catharsis, she`s transforming the outburst 
or the breakdown into authentic and deep forms of expression. Her 
characters`s moods swing from seductive and cheeky to stressed 
and angry,  describing a metaphoric war between the need of  
self-expression and the shame that we might encounter in the pro-
cess. These personal issues take shape trough bi or tridimensional 
objects, made out of different materials that she paints over  like 
street found objects, home textiles, leather pieces or clothes found 
at flea markets which Adriana regularly attends to.

b. / n. 1997
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Multidisciplinar, născut în Suceava, crescut în Mangalia, absolvent 
al Universității Naționale de Arte din București în 2018. Membru 
fondator al spațiului alternativ Moxa 20, în prezent căpitan al echi-
pei primitiv print. Expoziții personale și de grup la Galeria Posibilă, 
Cazul 101, Scena 9, Indecis — Artist Run Space. Premiul acordat la 
categoria Carte de Artist la concursul „Cele Mai Frumoase Cărți din 
România” cu proiectul de licență Linia/The Line. 

Preocuparea principală este dialogul vizual dintre ele-
mente, conturarea unor limite imperceptibile în instanțe ale ordi-
narului. Experimente cu fotografie, serigrafie, lemn, gunoaie.

EN →
Multidisciplinary, born in Suceava, raised in Mangalia, a graduate 
of The National University of Arts in Bucharest in 2018. Founding 
member of the alternative space Moxa 20, at present captain of 
the primitiv print team. Personal and group exhibitions at Galeria 
Posibilă, Cazul 101, Scena 9, Indecis—Artist Run Space. Awarded 
prize for the diploma project Linia/The Line inside the Artist Book 
section of “The Most Beautiful Books of Romania” contest.

His main concern is the visual dialogue between elements, 
the tracing of some imperceptible limits among instances of the or-
dinary. Experiments with photography, serigraphy, wood, garbage.

b. / n. 1984
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Anca Bucur este artistă vizuală și poetă. Lucrează și trăiește în Bu-
curești. Și-a finalizat studiile în 2018 la Universitatea din București, 
având o pregătire în studii culturale și ale imaginii. Lucrările sale au 
la bază demersuri de cercetare care explorează diferite registre și 
medii, și cuprind obiecte, instalații sonore, performance-uri și texte. 
Este interesată de potențialitatea obiectului artistic de a deveni un 
instrument epistemologic care demască realități socio-economice 
și deconstruiește structuri de producție ale puterii dintre oameni 
și natură. În ultima vreme, practica ei s-a axat pe cercetarea eco-
logiilor invizibile ale solului în contexte extractive mai largi sau 
particulare. Este editoare la colectiva fractalia, unde curatoriază 
colecția Compost.

EN →
Anca Bucur is a visual artist and a poet, based in Bucharest. She 
completed her studies in 2018 at the University of Bucharest, hav-
ing a background in cultural and image studies. Her work is re-
search-based, and spans different registers and media, including 
objects, sound-installations, performances and texts. Her interest 
lies in the potentiality of the artworks to become epistemological 
instruments debunking socio-economic realities and deconstruct-
ing issues of power production between humans and nature. Lately, 
she has been researching the unseen ecologies of the soil within 
wider or particular extractive contexts. She is editor at fractalia 
press, where she curates Compost collection.

b. / n. 1989
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RO →
Născută și crescută în România anilor ’90, Andreea locuiește de 
câțiva ani în Wroclaw, Polonia. Demersul său artistic variază con-
stant de la un show la altul, temele care stau la baza fiecărei lucrări 
tind să se adune în jurul subminării preconcepțiilor standard la ni-
vel formal care ar fi putut deja să colonizeze așteptările publicului, 
combinând ready-made-urile cu lucrări care necesită un înalt nivel 
tehnic, precum și manual, în paralel cu o muncă asiduă la nivel de 
inteligență emoțională. Plus o doză sănătoasă de ironie și cinism.

EN →
Born and raised in Romania in the 90’s, Andreea currently lives 
and works in Wroclaw, Poland. While her work varies in terms 
of style from one show to the next, the underlying themes tend to 
aggregate around subverting standard formal preconceptions that 
might have already colonised the viewer’s expectations, mixing 
ready-mades with time-consuming manual and emotional labour. 
Oh, and there’s irony, lots of irony and cynicism.

b. / n. 1990
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RO →
Diana Gheorghiu e o artistă vizuală stabilită în Olanda. A absolvit 
în 2019 secția de Fotografie a Royal Academy of Art, Haga. Te-
mele abordate de Gheorghiu sunt „self care“ și industria wellness. 
Corpul feminin, care deseori este redus la funcțiile sale biologice, 
vitale, este central lucrărilor ei. Prin criticarea industriei wellness, 
Gheorghiu atrage atenția asupra fenomenului de permanentă opti- 
mizare și corectare a sinelui. Lucrările ei au fost prezentate în Italia, 
Olanda și Romania, iar primul solo show l-a avut în 2020, în Haga, 
la galeria Pulchri. În momentul de față este susținută de Mondriaan 
Fund prin programul Start Stipendium și de Stroom The Hague. 

EN →
Diana Gheorghiu is a Romanian visual artist living and working in 
the Netherlands. She gradu-ated in 2019 from the Royal Academy 
of Art in The Hague, within the Photography department. Her out-
put comprises of computer-generated characters — almost always 
female-presenting, stemming from her experiences as a woman — 
which are framed within static images, videos, and installations. 
They are usually taking care of themselves in a detached manner, 
their bodies con-torting, being deformed, and performing them-
selves. Their dissociated selves illustrate a form of personhood 
that has subsumed the body to a regime of controls in the face of 
an uncertain world. She uses these computer-generated characters 
to explore the topics of self-care, new food, and the wellness in-
dustry. She is currently funded by the Mondriaan Fund under the 
Start Stipendium scheme and Stroom The Hague.

b. / n. 1985
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Flaviu Cacoveanu se prezintă ca fiind un artist „Con&Temporary”. 
„Con” se referă la latura conceptuală a practicii sale, dar și la chesti-
onarea rolului artistului în vremurile actuale, pe când „temporary” 
se referă la interesul său pentru situații efemere, fragile, cât și la 
ideea de proces. 

Având o practică trans-disciplinară, lucrările lui Flaviu 
Cacoveanu se dezvoltă la granița dintre artă și comunicare vizuală, 
folosind medii precum fotografia, video-ul, desenul, pictura dar și 
intervenții performative sau experimente care transcend un anume 
mediu. 

Folosindu-se de un proces continuu care pornește din via-
ța de zi cu zi și împrejurimile sale, Flaviu combină aspecte formale 
și conceptuale pentru a reflecta asupra sa, asupra împrejurimilor 
sale dar și a stării actuale a lumii, interesul său fiind să dezvol-
te noi abordări și înțelegeri în domeniul artelor vizuale, dar și să 
chestioneze care este rolul artistului sau cum arta se întrepătrunde 
cu viața de zi cu zi. 

EN →
Flaviu Cacoveanu presents himself as a “Con&Temporary” artist. 

“Con” refers to the conceptual side of his practice but also to ques-
tioning the role of the artist in current times, while “temporary” 
refers to his interest for ephemeral and fragile situations and also 
to the idea of process. 

Having a trans-disciplinary practice, Flaviu Cacoveanu’s 
works develop at the border between art and visual communication, 
by using mediums such as photography, video, drawing, painting 
and also performative interventions or experiments which tran-
scend a specific medium. 

Using a continuous process that starts in his everyday life 
and his own surroundings, Flaviu combines formal and conceptual 
aspects in order to reflect upon himself, upon his surroundings and 
upon the current state of the world. His goal is to develop new ap-
proaches and understandings of the field of visual arts, and also to 
question the role of the artist or how art blends with everyday life.

b. / n. 1989
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Abordarea interdisciplinară se concretizează în obiecte hibrid care 
au ca scop deconstruirea obiectului până la dizolvarea identității 
acestuia într-un nou corp străin, deposedat de orice funcție imedia-
tă, devenind astfel entități pur disruptive care obligă la plasarea lor 
sub o nouă identitate. Interesul pentru caracterul liminal, trans-ca-
tegorial al unui obiect vine datorită dorinței de a plasa obiectul ar-
tistic sub un statut incert, care apropie și obligă privitorul să vină cu 
o serie de posibile ontologii în care acesta sa se dezvolte. Lucrările 
vizează arhivarea conversiilor dinamice între parametrii realității 
obiective și cei ai virtualului pe care îi configurăm sub propriile 
trăiri subiective. Lucrările artistice doresc dezbaterea fuzionării 
dintre om și obiect, atât din perspectiva curentului transumanist 
care presupune extinderea capacităților fizice și psihice prin enti-
tăți obiectuale care le suplimentează și le augumentează potenția-
lele vulnerabilități, cât și prin studierea ergonomiei obiectului care 
presupune analizarea acestuia în relație cu corpul uman în vederea 
sincronizării, integrării și naturalizării lui în procesul de cunoaștere 
al realității.

EN →
The interdisciplinary approach is materialized into hybrid objects 
that aim to deconstruct the object until its identity is dissolved 
in a new foreign body, deprived of any immediate function, thus 
becoming purely disruptive entities that require their placement 
under a new identity. The interest in the liminal, trans-categorical 
character of an object comes due to the desire to place the artistic 
object under an uncertain status, which approaches and forces the 
viewer to come up with a series of possible ontologies in which to 
develop. The works aim at archiving dynamic conversions between 
the parameters of an objective reality and those of the virtual that 
we configure under our own subjective feelings. The works discuss 
the fusion between man and object, both from the perspective of 
the transhumanist model that involves the expansion of physical 
and mental capacities through objective entities that supplement 
and increase their potential vulnerabilities and by studying the er-
gonomics of the object that involves its analysis in relation to the 
human body.

b. / n. 1994
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Ioana Ciora creează instalații deseori compuse din desene, fotogra-
fie și text. Lucrările sale artistice demonstrează cum viața se extin-
de mai presus de limitările subiective, și de obicei spun o poveste 
despre efectele unei interacțiuni globale în generația ei. Jucându-se 
cu aspectele mai provocatoare ale societății în care trăim, lucrările 
lui Ciora afișează o perspectivă brută și melancolică asupra vieții, 
menținând în același timp o apatie zilnică. În prezent lucrează și 
locuiește în Haga, Olanda. 

EN →
Ioana Ciora makes installations often comprised of drawings, pho-
tography and text. Her works demonstrate how life extends beyond 
its own subjective limits and often tells a story about the effects of 
global interaction within her generation. Playing with the more 
challenging aspects of our society, Ciora's works show a rough and 
melancholic outlook on life whilst still maintaining a certain daily 
apathy. Currently working and living in The Hague, NL.

b. / n. 1995
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Lorena Cocioni trăiește și lucrează în București. Explorează mo-
dalitățile prin care întrepătrundem în mod constant împrejurimi-
le și ne transformăm ca răspuns la acestea, înregistrând istoria pe 
corpurile noastre. În practica ei folosește adesea simțurile corpu-
lui și componenta ritualică a activităților zilnice, precum spălarea, 
pieptănarea părului și îngrijirea corpului. Alătură diferite materiale 
(săpun, pene, metal și altele) pieselor ei de ceramică, plasându-le 
cu un picior în trecut și celălalt în viitor. 

EN →
Lorena Cocioni lives and works in Bucharest. She explores the 
ways by which we are constantly interpermeating our surround-
ings and transforming constantly in response to them, registering 
history on our bodies. In her practice she often uses the body sens-
es and the ritual component of everyday actions, such as washing, 
combing hair, (un)dressing and taking care of the body. She brings 
together different materials (soap, feathers, metal and others) 
alongside her ceramics, placing them with one leg in the past and 
the other into the future. 

b. / n. 1995
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Matei Dumitriu locuiește și își desfășoară activitatea în București, 
România. Și-a încheiat studiile de licență și master (departamentul 
Pictură) la Universitatea Națională de Arte din București. Activita-
tea sa este concentrată pe elaborarea unor informații și experiențe 
vizuale, într-un mod care propune o regularizare specifică a aces-
tora ca agenți de comunicare. 

EN →
Matei Dumitriu lives and works in Bucharest, Romania. He com-
pleted his studies at the National University of Arts in Bucharest 
(painting department). His activity is focused on elaborating visual 
experiences and information in a way that proposes a specific reg-
ularization of these elements as communication agents.

b. / n. 1995
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Preocupat în lucrările sale cu explicarea și formularea a ceea ce îl 
face să deseneze, instinctele sale derivă din experiențe anterioare 
cu spațiul tridimensional, sculptura dezvoltându-i pentru o vreme 
atenția pentru spațiu și formă în raport cu împrejurimile. Obișnuitul 
deține un rol important în ceea ce constituie alegerea sa în ce să 
ilustreze, adesea raportat la realitate într-un mod ironic în desenele 
sale, în multe situații expunându-se sincer, dezlipit de o nevoie de 
a formula lucrurile în orice alt mod decât prin mijloacele desenului 
în care concepe, deseori brutal și absurd, uneori izolat și sedentar. 
Absolvent al programului de Masterat de grafică a departamentului 
de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, se ocupă de 
medierea de artă prin MATCA artspace, spațiu în care este unul 
dintre fondatorii.

EN →
Preoccupied in his works with explaining and formulating what 
makes him draw, his instincts derive from prior experiences with 
the tridimensional space, sculpture developing his attention to 
space and form in relation to the surroundings, for a while. The 
ordinary holds an important role in what constitutes his choice in 
what to illustrate, often relating to reality in an ironic way in his 
drawings, in many situations exposing himself sincere, unhinged 
from a need of formulating things in any other way than through 
the means of drawing in which he conceives, often brutal and ab-
surd, sometimes isolated and sedentary. Graduate of the MA pro-
gram of the graphics department from the University of Art and 
Design from Cluj-Napoca, busies himself with the mediaton of art 
through MATCA artspace, being one of its founders.

b. / n. 1993
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Mihaela Hudrea este absolventa unui masterat la Academia de Arte 
KASK Gent, Belgia și este licențiată la Universitea de Artă și Design 
Cluj-Napoca, România. 

Prin lucrările ei, artista deschide un dialog influențat de 
perspectivele personale, care intră în legătură cu probleme univer-
sale, de la întrebări științifice, la preocupări legate de mediu. Ea 
creează o cartografiere vizuală și conceptuală, utilizând diferite 
materiale și idei înrădăcinate în starea noastră efemeră. Mihaela 
este fascinată de obiectivitatea științei și de modul în care aceasta 
influențează viziunea asupra lumii. Prin practica sa, artista explo-
rează o înțelegere mai profundă a mediului înconjurător.

EN →
Mihaela Hudrea holds a MA from KASK School of Arts Gent, Bel-
gium and a BA from the University of Art and Design Cluj-Napoca, 
Romania. 

With her work, the artist opens a dialogue through her 
personal interests, which connect to universal issues, from scien-
tific questions to environmental concerns. She creates a visual and 
conceptual mapping, by using different materials and ideas root-
ed in our ephemeral condition. Mihaela is intrigued by the objec-
tiveness of science and how it influences the way we see the world. 
Through her practice, the artist explores a deeper understanding of 
our surrounding environment.

b. / n. 1989
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Mihai Teodorescu trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. A absolvit 
secția de sculptură la Universitatea Națională de Arte din București, 
timp în care a început să se focuseze asupra peisajelor interne și 
simbolistica din spațiul înglobat de lumea virtuală, în special de 
posibilitatea individului de a se extinde prin avatare. În același timp 
este interesat de înțelegerea mentalității colective și individuale, de 
povești arhetipale, sau de codul moștenit de umanitate ca specie.
În aura temei memoriei, el caută să exprime idei de călătorii în 
timp, transcendentalism și vizite în spații meditative aflate între 
realitate și ficțiune. Expoziții selectate: Rage Quit, CAVbucharest; 
Outside, Kunstraum B e.V.; Museum for Public Space, Salzburg; A 
latitude for the lowest, a longitude for the safest, and a clue about 
the unknown, MATCA artspace. Mihai a fost totodată rezident în 
Salzburg Summer Academy în 2016.

EN →
Mihai Teodorescu lives and works in Cluj. He graduated his BA 
& MA in Sculpture at The National University of Arts in Bucha-
rest, where during all this time, he started focusing on inner lands 
and symbols that the virtual world encapsulate, especially the po-
tential of extending oneself through avatars—in the same time in-
terested in understanding the individual and collective mentality, 
archetypal stories and the inherited code that we have as a spe-
cies. All within the theme of memory, he follows to express under 
his works time travelling, transcendentalism, while visiting and 
revisiting meditative spaces between reality and fiction. Selected 
previous exhibitions include: Rage Quit, CAVbucharest; Outside, 
Kunstraum B e.V.; Museum for Public Space, Salzburg; A latitude 
for the lowest, a longitude for the safest, and a clue about the un-
known, MATCA artspace. Mihai was also a resident for Salzburg 
Summer Academy in 2016.

b. / n. 1992
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Roberta Curcă este o artistă care trăiește în București și care lucrea-
ză cu desen, fotografie, obiecte și cărți de artist. În lucrările ei folo-
sește o formă de investigație sistematică pentru a analiza structuri 
și imagini care descriu relația omului cu spațiul construit cât și cu 
cel natural. Adesea se concentrează pe relația dintre bidimensional 
și tridimensional, ordine și întâmplare, intenție și impact. A studiat 
la Universitatea Națională de Artă din București la departamentul 
de Grafică, iar în prezent lucrează la teza de doctorat la Centrul 
de Excelență în Studiul Imaginii. În 2019 a primit bursa Ion Mincu 
pentru cercetarea ei.

EN →
Roberta Curcă is a Bucharest-based artist working with drawing, 
photography, objects, and artist books. Throughout her wide-rang-
ing body of work, she employs a systematic investigation into 
various types of structures or images that describe the human’s 
relationship to the built or natural world. She often explores the re-
lationship between two-dimensional and three-dimensional states, 
order and chance, intent and impact. She has a BA and an MA in 
Graphic Arts from the National University of Arts in Bucharest and 
is currently working on a Ph.D. in cultural studies at the Center for 
Excellency in Image Study. In 2019 she was awarded the Ion Mincu 
scholarship for her research.

b. / n. 1991
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Ștefi Tudor a absolvit studiile de licență și master din cadrul 
Universității Naționale de Arte din București. Trăiește și lucrează 
în București.

El este interesat de relația dintre om și natură, respectiv 
om și animal. Personajele pe care acesta le creează se luptă cu an-
xietatea și neliniștea perpetuă a omului, în contexte naturale sau ar-
tificiale, provocând privitorul să se concentreze dincolo de peisajul 
bine codat de forme, gesturi și culori puternice.

Ștefi Tudor lucrează într-o gamă diversă de medii — de-
sen, pictură în acrilic pe pânză de iută netratată, iar din nevoia sa 
de a integra zgomot și textură în lucrările sale, uneori creează în 
polistiren cioplit.

EN →
Ștefi Tudor graduated with a bachelor's and master’s degree from 
the National University of Arts in Bucharest. He lives and works 
in Bucharest.

He is interested in the relationship between man and na-
ture, and man and animal. The characters he creates fight against 
the perpetual anxiety and turmoil of man, in natural or artificial 
contexts, inviting the viewer to look beyond the landscape coded 
by shapes, gestures and strong colors.

Ștefi Tudor works with various media—drawing, acrylic 
painting on untreated jute canvas, while stemming from his need 
to integrate noise and texture in his works, he sometimes carves 
polystyrene.

b. / n. 1993
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Taietzel Ticalos este o artistă vizuală stabilită în București. Practica 
ei artistică investighează transmutarea realității în spațiul virtual 
și contemplă dezvoltarea diverselor narațiuni digitale. E interesată 
în lucrările sale de obiectificarea sexuală, de aspectul consumerist 
din social media, de perfomance și reenactment digital. În perioada 
2014-2016 a coordonat cu Gabriela Mateescu grupul mobil Nucleu 
0000, un colectiv flexibil format din tineri artiști români. Din 2019 
gestionează împreună platforma de artă digitală spam-index.com.

EN →
Taietzel Ticalos is a visual artist based in Bucharest. Her artistic 
practice investigates the transmutation of reality into the virtual 
space and contemplates the development of digital narrations. She 
focuses on sexual objectification, social media as consumer media, 
digital performance and digital reenactment. Between 2014-2016 
she coordinated with Gabriela Mateescu the mobile group Nucleu 
0000, a flexible collective of young Romanian artists. Since 2019 
they manage together the digital art platform spam-index.com. 

b. / n. 1986
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Vlad Albu trăiește și lucrează în București, România. În practica 
sa artistică, lucrează cu fotografia, instalația și obiectul pentru a 
dezvolta tactici de raportare afectivă la diverse tipologii de spații, 
dar și pentru a explora modul în care ne lăsăm modelați și totodată 
modelăm, spațiul. 

EN →
Vlad Albu lives and works in Bucharest, Romania. He graduated 
from the National University of Arts in Bucharest, with a BA and 
MA in Photography and Dynamic Image. In his artistic practice, he 
works with photography, installation and object to develop tactics 
of emotional references to various types of spaces, but also to ex-
plore how people let themselves be shaped and model, at the same 
time, the space.

b. / n. 1992
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