Expozitie de pictura naiva in Turnul Primariei Miercuri
, 4 Iulie 2018, 7:43
Turnul Primariei Oradea va gazdui in perioada 5-30 iulie expozitia de pictura naiva
?sheART song" a Cameliei Constantin si a Mariei Gosoiu.
Prietene in viata de zi cu zi, cele doua pictorite care expun in luna iulie in spatiul
neconventional din Turnul Primariei n-au avut deseori prilejul sa colaboreze in cadrul
expozitional. Cu stiluri diferite, dar totusi asemanatoare prin bogatia culorilor si pleiada
personajelor, Camelia Constantin si Maria Gosoiu uimesc prin cromatismul abundent si
spectacolul antrenant al subiectelor.
Camelia Constantin a absolvit cursurile Scolii de Arta din Craiova, sectia pictura. Este
si absolventa a Facultatii de Psihologie. A ales arta naiva deoarece ii aminteste de
copilarie si o ajuta sa-si pastreze inocenta. "Iubesc pictura naiva pentru ca ma pot
exprima liber si sincer intr-o lume din ce in ce mai egoista", spune artista. Panzele ei
sunt inspirate din arta populara, din lumea satului romanesc din Oltenia si Banat. Are
lucrari in colectii particulare din Romania, Ungaria, Olanda, SUA, Canada, Marea
Britanie, Austria, Germania, Italia si foarte multe premii la expozitii nationale si
internationale.
Maria Gosoiu este o maestra a cromatismului abundent, un spectacol vizual antrenant
prin insusi modul cum il angajeaza pe privitor in subiect, in atmosfera dinlauntrul
tabloului, incarcata de acorduri limpezi de culoare. Majoritatea compozitiilor sunt
concepute si elaborate in numele frumusetii traditiilor rurale. Pline de flori si personaje,
primaverile din lucrarile sale sunt pline de un fast cromatic, tasnit de te miri unde.
Expozitia ?sheART song", in organizarea Asociatiei Artistilor Naivi din Romania, cu sp
rijinul Fundatiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judetul Bihor, va avea
vernisajul joi, 5 iulie, ora 14:00, in Turnul Primariei Oradea. Expozitia este cu vanzare
si va sta pe simezele Turnului Primariei pana in 30 iulie.
În luna august va mai fi organizata o ezpozitie de arta naiva la Sinagoga Neologa din s
trada Independentei, toate aceste manifestari culminand cu editia a V-a jubiliara a
Festivalului National de Arta Naiva, care va avea loc in luna octombrie la Oradea, in
parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Bihor, Muzeul Tarii Crisurilor, Consiliul Judetean Bihor, Revista ?Familia", Fundatia Co
munitara Oradea, Cinema Palace, Liceul de Arte Oradea si Inspectoratul Scolar
Judetean Bihor.

