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Bienala Internațională de Ceramică Cluj 2015 – Ediția a II-a
Cluj International Ceramics Biennale 2015 – 2nd Edition

Cronică de expoziție / Exhibition Review

Inițiată în 2013, Bienala Internațională de Ceramică de la Cluj ar putea fi definită ca o 
acțiune sinergică a unei serii de evenimente culturale simultane care, în toamna anului 2015 
– aflată la cea de a II-a ediție –, a luat forma unui adevărat Festival al Ceramicii. Manifestări 
expoziționale, proiecții de filme, activități tip performance, simpozion dedicat artelor focului, 
conferințe și workshopuri și-au dat concursul pentru a oferi publicului o prezentare amplă a 
tendințelor actuale ale ceramicii artistice contemporane. 

Din perspectiva implicării în organizarea ei, aș putea spune că apariția Bienalei 
Internaționale de Ceramică la Cluj nu este întâmplătoare. Clujul este un oraș dinamic, în continuă 
adaptare la noile tendințe socio-economice, dar criza economică din ultimii ani a lovit puternic 
industria ceramicii din Cluj. Astfel, fabrici cu traditiție (IRIS, CERO) și centre de cercetare 
industrială în domeniul ceramicii (CEROC) și-au încetat activitatea. Consecința imediată a fost 
disponibilizarea unui mare număr de persoane calificate pentru industria ceramicii printre care 
artiști creatori, designeri, ingineri de specialitate, tehnicieni si alții. În acest context, credem 
că Bienala Internaţională de Ceramică Cluj, prin tot ceea ce înseamnă, este de natură să ofere 
o nouă viziune asupra ceramicii și să contribuie la integrarea ei în noua configurare socio-
economică a orașului.

Aceste motivații de ordin social converg cu o îndelungată tradiție culturală locală: 
Clujul, centru universitar prin excelență, este animat acum de o efervescență fără precedent a 
vieții artistice, unul dintre factorii decisivi fiind vizibilitatea pe plan internațional a orașului în 
ceea ce privește arta contemporană. 

Ca o consecință a impactului pe care l-a avut prima ediție a Bienalei Internaționale de 
Ceramică Cluj în 2013 asupra publicului clujean, la a doua ediție remarcăm deja, implicarea 
activă a unor galerii particulare – Galeria IAGA, Galeria Quadro și Galeria Horeb –, un semnal 
că piața de artă nu rămâne pasivă la oferta ceramicii contemporane. În același timp, prin 
mediatizarea valorilor culturale locale și naționale, a tradiției, dar și a schimbului intercultural 
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realizat prin evenimentele de factură internațională, Bienala de Ceramică este convergentă cu 
aspirațiile Clujului de a deveni Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Adițional, ediția 
2015 a Bienalei s-a suprapus cu statutul Clujului de Capitală Europeană a Tineretului, iar din 
această perspectivă manifestările organizate au fost centrate pe promovarea tinerilor, implicarea 
lor în organizarea evenimentelor și formarea acestora.

În contextul cultural global European, dar nu numai, pentru a fi vizibil este imperios 
necesar să te afli într-un permanent schimb de idei şi informaţii. Specificitatea unei regiuni 
poate fi afirmată şi integrată în mozaicul cultural al lumii printr-un dialog continuu intercultural, 
dar şi al generaţiilor. În domeniul artistic, comparaţia, competiţia şi competitivitatea constituie 
elemente cheie ale succesului. Arta contemporană găsește noi modalități de exprimare fie 
folosind noile media, fie cele tradiționale. Formarea profesională continuă a artiştilor, în special 
a celor tineri, devine în acest context o necesitate. Identitatea proprie caracterizată prin anumite 
date specifice trebuie păstrată şi alăturată tendinţelor globalizante. 

Ceramica artistică cunoaşte acum, peste tot în lume, un trend ascendent, devenind 
unul din mijloacele de expresie importante ale artei contemporane. Publicul și în egală măsură 
artiștii sunt din ce în ce mai atrași de limbajul ceramicii ca modalitate de expresie plastică, 
precum și de exprimarea sensibilităţii artistice folosind mijloacele ceramicii. Cu toate acestea, 
în România persistă mentalitatea conform căreia ceramica este asociată cu artizanatul sau 
poteria. Din această perspectivă, conștienți că o apropiere a publicului de arta ceramicii așa 
cum este ea practicată azi are potențialul de a schimba vechi mentalităţi, întregul proiect al 
Bienalei este gândit astfel încât publicul să înțeleagă specificitatea și frumusețea ceramicii ca 
modalitate de exprimare artistică.

Astfel, cei interesați au putut asista la lucrările celei de a X-a ediții a Simpozionului 
Internațional ”Ceramica între Tradiție și Contemporaneitate”, desfășurat la Muzeul de Artă din 
Cluj și aflat sub patronajul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD). Personalități 
importante au prezentat aspecte care vizează tendințele contemporane ale domeniului precum 
și elemente de teorie și estetică aplicate direct artei ceramicii. Tot în zona dezbaterilor teoretice, 
la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca 
a avut loc o Masă Rotundă unde s-au discutat aspecte ale criticii de artă în domeniul artelor 
ceramicii, precum și interferența ceramicii cu alte domenii ale artelor vizuale. 

În același spirit, pe toată durata Bienalei, sub titlul Ceramic Process – The Art of Fire, 
au avut loc, atât la Muzeul de Artă din Cluj, cât și la Centrul de Cultură Urbană mai sus 
menționat, proiecții de filme documentare sau mici eseuri cinematografice pe tema ceramicii. 
Acestora li s-au adăugat o serie de workshop-uri desfășurate atât în sălile Muzeului de Artă din 
Cluj, cât și în atelierele Departamentului Ceramică al UAD.

Desigur, în cadrul Bienalei clujene elementul central îl constituie Competiția 
Internațională de Ceramică. La această ediție au fost prezenți peste 100 de artiști proveniți 
din 37 de țări. Aceștia au fost selectați, dintr-un număr de peste 200 de aplicații, de un juriu 
format din personalități de marcă ale domeniului: Ed Bamiling (Canada), Steve Mattison (UK), 



153

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

Ruriko Miyamoto (Japonia), Michel Moor (Irlanda), Bernd Phfannkuche (Germania), Cristina 
Popescu Russu (Romania), Ting-Ju Shao (Taiwan).

Selecția juriului a dat naștere, în sălile Muzeului de Artă din Cluj, unui peisaj 
complex care reflectă într-o bună măsură momentul actual al tendințelor ceramicii pe 
mapomond. S-au acordat trei premii de excelență egale, marcând trei direcții distincte ale 
ceramicii: Bahar Ari Dellenbach din Turcia cu o lucrare figurativă extrem de expresivă în 
care conceptul primează asupra materialului ceramic; Alicia Buławka din Polonia ale cărei 
obiecte se remarcă prin valorificarea valențelor expresive intrinseci ale materialului ceramic 
– efecte de o deosebită frumusețe obținute prin arderi neconvenționale care pun în valoare 
două forme asemănătoare de o maximă simplitate a construcției formale; Valerie Zimani din 
SUA care a prezentat o lucrare unde grafisme colorate îmbracă un obiect tridimensional cu 
o topologie complexă. Premiul pentru tineret a fost acordat artistului Andrei Alupoaie din 
România pentru o lucrare sculpturală, construită din forme organice cu sugestii antropomorfe.  

 

 
Bahar Ari Dellenbach, Reflection, lut, 15*35*10 cm, 2015 / Credit foto: artistul
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Alicja Buławka-Fankidejska, Into the wild,  

lut, saggar-fired, cu clorură ferică, 38*63 cm și 25*39 cm, 2015 / foto: Credit foto: artista

Valerie Zimany, The Tinker, tehnici de barbotinare, porţelan, glazuri,  
desen făcut manual cu emailuri Kutani, aur, 36*36*36 cm, 2015 / foto: Credit foto: artista
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Alupoaie Andrei, Entitate, lut caolin şi glazuri, 81*47*31 cm, 2015 / Credit foto: artistul

Juriul a acordat, de asemenea, opt mențiuni: Simcha Even Chan (Israel), Brian Kakas 
(SUA), Enver Güner (Turcia), Agnes Husz (Ungaria), Ihor Kovalevych (Ucraina), Andrei 
Florian (România), Omur Tokgoz (Turcia) și Irina Razumovskaya (Rusia).

În jurul acestui eveniment major al Bienalei care este Competiția Internațională au 
gravitat încă șase manifestări expoziționale diferite, dintre care patru au fost dedicate tinerilor 
artiști. Astfel, la Galeria Horeb a avut loc expoziția Tineri Artiști, Ceramică și Sticlă la care au 
expus cele mai noi generații de absolvenți ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca 
alături de absolvenți ai Universității Naționale de Arte București. Galeria Romulus Ladea a 
găzduit expoziția Expo-Student unde și-au prezentat lucrările studenți ai programelor de studii 
oferite de Departamentul de Ceramică din cadrul UAD împreună cu elevi din anul terminal ai 
Liceului de Artă din Cluj. Galeria Quadro a primit în spațiile sale expoziția personală Proiecții 
Imperfecte a artistului Vasile Cătărău, câștigătorul Premiului pentru tineret al primei ediții a 
Bienalei Internaționale de Ceramică de la Cluj (2013). 

Un loc aparte în expozițiile dedicate tinerei generații l-a avut evenimentul organizat 
de către Institutul Francez din România la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Muzeul Memorial 
Octavian Goga, Şcoala Naţională Superioară de Artă Limoges şi Universitatea de Artă şi 
Design din Cluj-Napoca. Intitulată TABU: DECOR ŞI ACCESSORIU, Rendez-vous la Goga, 
expoziția desfășurată în ambianța Castelului Goga de la Ciucea crează un dialog între limbajul 
fotografiei clasice alb-negru și tehnologii de transfer al imaginii pe suprafețe ceramice precum 
decalcomania vitrifiabilă sau tehnici inovative de tipul marcajului prin gravare cu laser pe 
suprafețe ceramice.
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Celelalte două expoziții au fost dedicate ceramiștilor consacrați. La Galeria Casa 
Matei a avut loc Expoziția Ceramiști din România unde au expus 40 de ceramiști. Expoziția 
demonstrează potențialul de creativitate pe care ceramica românească îl are de oferit. Lucrările 
expuse, dincolo de măiestria de a stăpâni trecerea prin foc a materialelor ceramice, sunt încărcate 
cu un miez de semnificații care fac trimiteri clare către un discurs cultural coerent articulat. Nu 
în ultimul rând, la Galeria IAGA a avut loc expoziția internațională Figura umană în ceramică 
care a inclus opt artiști din Argentina, Taiwan, Lituania și România: Arina Ailincăi, Daniela 
Făiniș, Vilma Vilaverde, Ting Ju Sao, Audrius Janusonis, Cornel Ailincăi, Gavrilă Zmicală și 
Lucian Țăran.

Complementar cu prezentarea unui amplu panou referențial cu privire la arta ceramicii 
contemporane este de remarcat inițiativa de promovare a culturii tradiționale-ancestrale 
românești în contextul internațional al Bienalei de la Cluj printr-un Târg al Meșterilor Olari. 
Organizat în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, Piața Avram Iancu a cuprins peste 30 de standuri expoziționale ale meșterilor 
olari din diferite arii geografice reprezentative pentru ceramica tradiționala românească.

Au avut loc, de asemenea, sub semnul conceptului de mobilitate culturală, două 
expoziții adiacente Bienalei dincolo de granițele orașului Cluj-Napoca. Astfel, la Sibiu au fost 
prezentate, în Galeria UAP, cele mai bune lucrări ale ediției precedente, iar la Bucureşti Galeria 
Galateea a găzduit lucrările premiate ale ediției actuale.

Prin anvergura sa și prin activitățile care acționează sinergic în ansamblul proiectului 
Bienalei, se poate considera că, pe lângă importanța artistică pentru artele vizuale în contextul 
contemporaneității, Bienala Internațională de Ceramică de la Cluj se concretizează și ca un act 
de educație culturală. Educaţia culturală este un proces de durată şi un concept care poate deveni 
operativ numai în măsura în care sunt create premisele care să determine deschiderea pentru 
asimilarea a ceea ce este nou sau necunoscut. În contextul actual în care arta contemporană 
promovează noi concepte și modalități de expresie ale sensibilității artistice, din ce în ce mai 
complexe, transmiterea modalităților de exprimare a limbajului artelor este absolut necesară 
pentru formarea unui public avizat.

Repetarea pe termen lung la interval de doi ani a evenimentului consolidează si clădește 
o nouă mentalitate. Din această perspectivă scopul proiectului este acela de a construi un cadru 
de receptare a artei prin dialog. Orice dialog este un transfer de informaţie. În cazul de faţă 
vorbim despre transmiterea experienței între generaţii de artişti aflaţi în arii culturale diferite, 
între instituții implicate în activităţi educaționale, între public şi artişti. Este evident că în toate 
dintre aceste cazuri transferul de informaţie este cu dublu sens. Aceste elemente, legate de 
cultura domeniului sau de transmiterea unor experiențe de natură teoretică și practică ce provin 
din diverse arii ale cunoaşterii, cuprind informaţii care pot fi transmise utilizând un limbaj 
discursiv, ușor asimilabil de publicul larg. 

În ceea ce ne priveşte, și afirm aceasta din poziția implicării în conceperea direcțiilor 
de dezvoltare ale Bienalei Internațională de Ceramică de la Cluj, ne dorim mult mai mult decât 
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o înțelegere de ordin teoretic. Astfel, considerăm că prin procesul de „facere” a obiectului de 
artă se produce o „procesare” a limbajului discursiv pentru a fi convertit, la un nivel superior 
de înțelegere, într-un limbaj nondiscursiv, metaforic sau chiar simbolic, opera de artă fiind 
rezultatul unor procese psihologice complexe cum ar fi intuiţia şi inspiraţia. Artefactul, ca 
produs al activităţii artistice, este în cele din urmă un „condensator de informaţie” care are o 
„capacitate dată” de a „descărca” impulsuri cultural-estetice, în măsura în care „se închide un 
circuit” subtil între privitor şi creator. Se face, astfel, saltul de la „a privi” obiecte de artă la „a 
vedea” arta.


