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ARTIȘTI ROMÂNI ÎN PRIM-PLAN

Fundația Art Encounters din Timișoara lansează cea de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters prin proiectul Artiști români
în prim-plan, care se va desfășura în perioada 25 – 30 ianuarie, online pe Facebook și pe website-ul Art Encounters. Publicul îi va
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putea cunoaște pe curatorii acestei ediții, Mihnea Mircan și Kasia Redzisz, dar și pe o parte dintre artiștii români invitați: Flaviu
Cacoveanu, Alice Gancevici & Remus Pușcariu, Mihaela Hudrea, Nona Inescu, MONOTREMU, Vlad Nancă, Flaviu Rogojan.

Curatorii se vor axa pe noile poziții artistice din România și din regiune, strategie vizibilă prin noile producții special concepute
pentru această ediție și prin programul dinamic al discuțiilor online și of�ine care extind cercetarea curatorială de la distanță.
Aceste evenimente vor demara odată cu lansarea proiectului Artiști români în prim-plan și vor continua până la deschiderea
expozițiilor de pe 1 octombrie, dar se vor intensi�ca și pe parcursul Bienalei, până pe 14 noiembrie.

Desfășurându-se exclusiv online, în relație cu Ziua Culturii Naționale, sprijinite de Ministerul Culturii din România, cele 6 zile
dedicate evenimentului vor alterna prezentări în limba română și în limba engleză ale artiștilor tineri din România și din diaspora
românească. Proiectul mizează pe deschiderea unei platfome de dialog, punând accent pe rolul artistului în ecosistemul cultural
românesc atunci când discutăm despre Ziua Culturii Naționale.

Programul prezentărilor live:

Marți, 26 ianuarie (sesiune în limba română)
▪  10:00 – 10:10 Introducere susținută de Diana Marincu
▪  10:10 – 11:30 Prezentare Mihnea Mircan
▪  11:30 – 12:00 Sesiune de întrebări

Miercuri, 27 ianuarie (sesiune în limba engleză)
▪  10:00 – 10:10 Introducere susținută de Diana Marincu
▪  10:10 – 11:30 Prezentare Kasia Redzisz
▪  11:30 – 12:00 Sesiune de întrebări

Joi, 28 ianuarie (sesiune în limba română)
▪  10:00 – 10:10 Introducere susținută de Mihnea Mircan
▪  10:10 – 10:30 Vlad Nancă 
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▪  10:30 – 11:00 Alice Gancevici & Remus Pușcariu
▪  11:00 – 11:20 Flaviu Rogojan
▪  11:20 – 12:00 Sesiune de întrebări

Vineri, 29 ianuarie (sesiune în limba engleză)
▪  10:00 – 10:10 Introducere suținută de Kasia Redzisz
▪  10:10 – 10:30 Mihaela Hudrea
▪  10:30 – 10:50 Flaviu Cacoveanu
▪  10:50 – 11:10 Nona Inescu
▪  11:10 – 11:40 MONOTREMU
▪  11:40 – 12:00 Sesiune de întrebări

Website-ul Bienalei Art Encounters 2021 va � lansat sâmbătă, 30 ianuarie.

Proiect cultural realizat cu sprijinul �nanciar al Ministerului Culturii.


