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In perioada 20 noiembrie – 01 decembrie 2017, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Galeria 
Casa Matei prezintă publicului din Cluj-Napoca expoziţia de grup intitulată „Ipostaze 5+1”. 

Expoziţia aduce pe simeze lucrări de pictură şi sculptură ale unui grup de artişti contemporani italieni, din 
regiunea Lombardia, însoţiţi de artistul român Lisandru Neamţu, care este şi curatorul acestei expoziţii. 
Grupul a expus în cadrul expoziţiilor „Venature” care au avut loc în Milano, Pisa, Berlin, Sansepolcro, 
Trento, Senigallia, Mantova şi Bucureşti. Artiştii italieni Claudio Zanini, Pino Di Gennaro, Antonio Miano, 
Maria Jannelli, Renato Galbusera constituie un grup centrat pe afinităţi artistice şi umane, aflat dincolo de 
diferenţele de viziune şi limbaj plastic. Coeziunea acestui grup a fost participarea la numeroase 
evenimente artistice internaţionale, în care s-a păstrat nealterat specificul cercetării plastice individuale. 
Claudio Zanini este absolvent al Academiei Brera, la clasa profesorului Mauro Reggiani şi propune o 
serie de pânze cu ecouri suprematiste, completându-şi opera vizuală cu versuri. Pino Di Gennaro a fost 
asistent aproape un deceniu al sculptorului Arnaldo Pomodoro şi expune trei lucrări de sculptură din seria 
„Rugăciuni”. Antonio Miano a fost elev al lui Pietro Plescan (reprezentant al „Noii figuraţii”) şi prezintă 
portrete pictate, monumentale, ale unor personalităţi ale culturii. Maria Jannelli îşi are începuturile în 
acelaşi curent al „Noii figuraţii” italiene de după ce de-al doilea razboi mondial, lucrările sale fiind o 
îmbinare a sensibilităţi feminine cu motivele unui realism transcendent. Renato Galbusera se apropie prin 
lucrările sale de muraliştii mexicani şi de Mario Sironi prin reinventarea discursului artei monumentale cu 
o construcţie austeră şi solidă. Lisandru Neamţu predă cursuri de măiestrie şi de master la UNArte 
Bucureşti şi prezintă o viziune a unui limbaj semi abstract cu elementele unui gestualism acordat tonurilor 
de albastru. 

Expoziţia „Ipostaze 5+1” reprezintă incursiunea în universul vizual contemporan al unor artişti, procupaţi 
de stil, limbaj şi devotament faţă de artele vizuale ale timpului nostru, printr-o regândire a tradiţiei 
moderne. 

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 20 noiembrie 2017, ora 19 

 


