
                                                                              
 

 

 

 

 

 

SUVENIR DE BUCUREŞTI. CĂLĂTORIE ÎN LUMEA IMAGINILOR. 

 

20 septembrie -4 octombrie 2011 

Vernisaj: 20 septembrie, orele 18:30 

Elite Art Gallery  

(Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti) 

Strada Academiei, nr.15, s1, Bucureşti 

 

 

Suvenirul este o amintire care de cele mai  multe ori îmbracă forma unui obiect, un dar care evocă 

momente trăite sau locuri în care am fost. Aminitirile implică locuri noi, călătorii, imagini pe care 

vrem să le păstrăm imortalizate prin intermediul obiectelor.  

 

Elite Art Gallery vă invită la o călătorie in lumea imaginilor.  

Când?  

Pornim în calătorie pe 20 septembrie. Vom face câteva opriri importante. Sperăm să ajungem la 

destinaţie pe 4 octombrie.  

 

Unde ?  
Vom  pleca de la ELITE ART GALLERY , din strada Academiei, nr. 15( Galeriile de Artă ale 

Municipiului Bucureşti), la orele 18:30. 

 

De ce? Vom încerca să descoperim pe parcursul călătoriei noastre, acel simbol care să poată 

defini ideea de “suvenir”,sa descoperim culoarea şi voluptatea unei amintiri. 

 

Cine? 

Alexandra Radu, curator.  

Marian Mihalache(câştigătorul premiului al II-lea , la concursul Suvenir de Bucureşti) va încerca  

să capteze arome şi esenţe intr-o sticlă decorată  vintage. 

Ana Gitali  (câştigătoarea premiului al II-lea , la concursul Suvenir de Bucureşti) ne va arata  

Bucureştiul printr-o prismă. 

 

Carmen Popa (câştigătoarea premiului al III-lea , la concursul Suvenir de Bucureşti) ne va 

descoperi un Bucureşti cochet: accesorii şi  obiecte decorative vintage.  

 

Andra Nenciu (câştigătoarea unei menţiuni la concursul Suvenir de Bucureşti) ne va schiţa locuri 

şi obiecte inedite ale capitalei. Lucruri şi obiecte pe care le-am vazut şi pe lângă  care am trecut, 

fără să bănuim ce ar putea însemna acestea.  

 

ELITE ART Club UNESCO                                                                    
 Str. Constantin Noica, 134, sector 6, Bucureşti 

 Tel: 021 315 65 11, Fax:  021 315 65 37 

 www.eliteart.org, info@eliteart.org             

Str. Academiei, nr. 15, sector 1, Bucureşti 

Tel: 021 315 65 11, Fax:  021 315 65 37 

www.eliteart-gallery.com 

 

 

http://www.eliteart.org/
mailto:info@eliteart.org
http://www.eliteart-gallery.com/


Alături câştigătorii concursului, mai sunt aşteptaţi pictori, artişti plastici şi numeroşi invitaţi, 

iubitori ai artelor. Oricine va dori să ia parte la această călătorie in lumea imaginilor, este aşteptat! 

 

 

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 20 septembrie -4 octombrie, de luni până vineri, între orele 

11.00-19.00, sâmbătă, între 11.00-14.00 laELITE ART GALLERY ( Galeriile de Artă ale 

Municipiului Bucureşti), din strada Academiei, nr.15 

 

PARTENERI: Ella Teraveland,  ArCub, Ibis Hotel Bucureşti 

 

PARTENERI MEDIA: Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Formula As, 

7 SERI, Modernism.ro, PORT.ro, Vernisaje.ro, Calendar Evenimente, Art Business 

 

 

 

ELITE ART GALLERY este un proiect al Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO, iniţiat 

în 2008 în urma dezvoltării proiectului PICTORI DE AZI LA BALCIC şi se doreşte a fi 

o modalitate modernă, atractivă şi interactivă de a pune la dispoziţie servicii care ţin de 

domeniul artei: expoziţii şi vernisaje, consultanţă, impresariat artistic, etc. 

 


