
Expoziție de pictură: Corina IRSIK, Adriana ELIAN, Ta=ana ALBAN, 1 aprilie 2022, Cluj  

In culisele preparatorii ale acestui vernisaj de pictură corelat fes4valului de film de scurt 

metraj, am avut curiozitatea fondului idea4c ce argumentează organizarea unei expoziții 

neconvenționale de genul celei pe care vă invităm  să o experimentați în perioada 1 – 10 

aprilie 2022, la Casinoul din Parcul central. 

Corina IRSIK se raportează în ul4ma perioadă la arta ei, percepută ca hrană pentru gândurile 

sale, actul ar4s4c fiind încărcat cu o nouă responsabilitate co4diană, aceea de-a infuza 

aceste gânduri în realitatea privitorului, la capătul unui proces co-par4cipa4v la creație. 

Această idee împărtășită celorlalte două ar4ste invitate în cadrul acestei expoziții, a profilat 

ideea unui demers  interac4v și par4cipa4v al vizitatorilor, în cadrul căruia accesul la 

materialul expozițional se va face printr-un gest încărcat de simboluri intui4ve, anume 

accesarea fiecărei lucrări expuse în urma scanării individuale a unui cod QR.  Aceast preludiu 

interac4v realizat ca un reflex  automa4zat cu  propriul gadget,  ex4ns asupra  experienței 

plas4ce și expoziționale, va fi de natură a preleva emoții vizuale dis4ncte. Deschiderea 

„portalului” expozițional prin mijloace neconvenționale, similară  celei din fața misterioasei 

peșteri accesibilă prin comanda vocală: „Sesam deschide-te!” din poves4rea Sheherezadei, 

va facilita accesul publicului la „comorile” celor trei ar4ste reunite aici într-o din start foarte 

remarcabilă expoziție de pictură. 

Așadar o peșteră, un spațiu exclusiv  în care vei intra prin „forțe” proprii, cu  emoțiile tale 

dis4ncte, cu  o implicare fizică ce va lăsa treptat locul celei mentale în contact cu lucrările 

accesate.  

Trei ar4ste, trei mari rame, trei universuri crea4ve dis4ncte,  te vor aștepta să le descoperi 

pas cu pas, QR după QR, în misteriosul interior populat de ființe intrigante sau perfect 

lizibile, o floră și o faună, abundentă, seducătoare,  un aer oniric, un vis plăpând și o realitate 

copleșitoare, o liniște urmată de un cumul de emoții și reacții Interac4ve la finalul 

demersului co-par4cipa4v intenționat, eficient și nu în ul4mul rând, revelator !  Îndrăzniți și 

vă bucurați! 

Ina Rosu Vadeanu 
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