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PROGRAM
2 - 8 septembrie 2019

3 septembrie 2019

Always To Be Untitled2
- expoziția centrală -

20.00 - 22.00 Vernisaj creart Gallery
Adi Bulboacă
Staging the Stage
-solo show-

Participanți: Robert Boșcai, Anka Coller,
Cătălina Flămînzeanu, Cosmin Gârleșteanu,
Bogdan Gîrbovan, Cosmin Gogu, Andreea
Goia, Alina Ion, Elisabeta Kindriș, Răzvan
Leucea, Petra Maria, Mihnea Mihalache-Fiastru,
Lucian Năstase, Jennifer Eva Pîrcălăbescu,
Ștefan Simion, Gabi Stamate, Horațiu Șovăială,
Mihaela Tulea
Curatori: Cătălin Burcea, Răzvan Ion, Roxana
Lăpădat, Theodor Moise, Eugen Rădescu,
Mihai Zgondoiu
Deschis zilnic 10.00 - 20.00
Atelier 030202
Str. Sf. Vineri nr. 11
Vernisaj: 2 septembrie 2019, ora 19.00

4 septembrie 2019

6 septembrie 2019
21.00 – 22.30 Proiecție de film “Annie
Leibovitz: Life Through a Lens”. Subtitrare în
limba engleză.
Grădina cu filme – Cinema & more, creart
Piața Lahovari nr. 7

19.00 – 20.30 Vernisaj Galateca
Cornel Brad
Oameni. Putere. România. Revoluție
-solo showDeschis 2 – 10 septembrie 2019
Galeria Galateca
Str. C.A. Rosetti nr. 2-4, București

7 septembrie 2019

Cărți de fotografie pentru membrii comunității
Reforma + recomandări.
Curatoriat de echipa RPD2 & Cărturești.
Deschis zilnic 10.00 – 20.00
Cărturești Modul
Str. Academiei nr. 18-20

21.00 – 22.30 RPD Artist Talk – Adi Bulboacă
Dezbatere despre fotografia de teatru cu
Adi Bulboacă (artist fotograf), moderator:
Eugen Rădescu (manager cultural, curator și
teoretician).
Grădina cu filme – Cinema & more, creart
Piața Lahovari nr. 7

Intrarea liberă la toate evenimentele în limita
locurilor disponibile. Pentru proiecția filmului
”The Salt of the Earth” este necesară o rezervare
pe bilete.ro.

2 septembrie 2019

5 septembrie 2019

19.00 – 21.30 Vernisajul expoziției centrale
Întâlnire cu artiștii fotografi RPD2 & Cocktail
party oferit de Jägermeister
Atelier 030202
Str. Sf. Vineri nr. 11

18.30 – 20.30 RPD Artist Talk – Cătălina
Flămînzeanu
Discuție cu Cătălina Flămînzeanu despre
experiențele ei ca fotograf și despre volumul
“Care dintre noi / Which One of Us” (Editura Trei), pe care îl semnează alături de Chris
Simion-Mercurian. Moderator: Roxana Lăpădat
(manager cultural).
Cărturești Modul,
Str. Academiei nr. 18-20
21.00 – 23.00 Proiecție de film “The Salt of the

2 - 7 septembrie 2019
Cărturești Modul Photo Book Corner

22.00 – 01.00 Official Opening Party
Control Club
Str. Constantin Mille nr. 4

2

Curator: Răzvan Ion
Deschis 3 septembrie - 3 noiembrie,
10.00-19.00
creart Gallery
Piața Lahovari nr. 7

Earth”, regia Wim Wenders și Juliano Ribeiro
Salgado, în cadrul “Serii Filmului European
@Grădina cu filme”. Subtitrare în limba română.
Grădina cu filme – Cinema & more, creart
Piața Lahovari nr. 7
*rezervări pe bilete.ro

22.00 – 05.00 Dirty Disco with Eugen Rădescu
powered by Reforma Photo Days & Jägermeister
Control Club
Str. Constantin Mille nr. 4

M
anifest

REFORMA este un mijloc de
comunicare al unei comunități distincte.

O comunitate similară cu cea din
Berlin, Londra, Stockholm, Paris sau
Viena prezentă, într-o formă proprie, și
la București, Iași, Timișoara sau Cluj.

Mesaj poate fi tot ceea ce facem, de
la carieră, la cum ne îmbracăm, la ceea
ce citim sau vizionăm. Neo-boemi, alternativi, indie, reformiști.
Nu credem în mainstream, respingem
cultura ignorantă, gândim independent,
apreciem creativitatea, nu ne interesează
culoarea pielii sau orientarea sexuală.
Cu alte cuvinte, suntem un meltingpot
transdisciplinar al gusturilor, stilurilor și
comportamentelor. “Sunt complet diferit
față de celălalt, dar am puncte comune.”
Nu ne imităm, ne inspirăm, ne
reformăm. Fetișul nostru este autenticitatea. Suntem profesori, barmani,
teoreticieni, publicitari, arhitecți, artiști,
fotografi, bucătari, muzicieni, ingineri,
jurnaliști. Persoane culte, educate, cu

profesii diverse, titrate sau autotitrate,
didacți și autodidacți. Suntem ceea ce
vrem să fim. Învațăm fiecare de la fiecare
și fiecare de la ceea ce produce grupul.

Platforma online a mișcării este
creată de cei care simt că le aparține și
reformează permanent. Generăm evenimente care sunt reprezentative pentru
noi, de la festivaluri până la petreceri în
locuri alternative, de la expoziții în cabine de probă până la publicații.

Re-forma este, totodată, despre reciclare. A noastră, dar mai ales a ceea
oamenii produc drept gunoi. Și vrem ca
planeta noastră să arate mai frumos.
REFORMA proiectează, exprimă
ce credem, ce facem, unde mergem
sau ce ne place, prin publicația print,
platforma online și prin evenimente live.
Creăm, preluăm, traducem, acumulăm,
deconstruim și punem la un loc zeci de
lucruri care acum stau disparate și le
regurgităm într-o formă diferită. Muzică,
modă, artă, literatură, politică, design,
arhitectură, fotografie.

Acest număr este despre REFORMA
Photo Days (RPD), un eveniment care
aduce la un loc fotografi, lideri din
tehnologie și creativi vizionari, pentru
a explora viitorul fotografiei și impactul
acesteia asupra comunicării, artei și
societății.
Un eveniment anual dedicat tuturor
fotografilor - începători, amatori sau
profesioniști - care au ocazia să își manifeste creativitatea și să fie descoperiți de
public.
RPD
conectează
fotografii
și
promovează o Românie atașată unei
comunități creative globale.

Anka Coller

“Everyday Theater”, inkjet print,
30x40 cm, Kithira, Grecia, 2019
Anka Coller este artist vizual.
Lucrează la Universitatea Națională
de Arte din București, unde predă
un curs de fotografie. Se exprimă în
diverse medii: pictură, fotografie,
obiect, instalație. Trăiește și lucrează
în București.

Always To Be Untitled 2
Participanți: Robert Boșcai, Anka Coller, Cătălina Flămînzeanu, Cosmin
Gârleșteanu, Bogdan Gîrbovan, Cosmin Gogu, Andreea Goia, Alina Ion,
Elisabeta Kindriș, Răzvan Leucea, Petra Maria, Mihnea Mihalache-Fiastru,
Lucian Năstase, Jennifer Eva Pîrcălăbescu, Ștefan Simion, Gabi Stamate,
Horațiu Șovăială, Mihaela Tulea
Curatori: Cătălin Burcea, Răzvan Ion, Roxana Lăpădat, Theodor Moise,
Eugen Rădescu, Mihai Zgondoiu

Robert Boșcai

“The Beautiful Burden”, Inkjet Print, 50 x 37 cm, 2017
Robert Boșcai este student al Universității Naționale de
Artă din București, secția Foto-Video. Este pasionat de
fotografie și high-end retouching. A expus preponderent
în cadrul epozițiilor de fotografie organizate de UNARTE
în spațiile proprii. Trăiește și lucrează în București.

Cătălina Flămînzeanu

“La bohème”, 70 x 105 cm, București, 2013
Cătălina Flămînzeanu este absolventă a Facultății de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism, din cadrul
Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Este fotograful oficial al
Festivalului de Teatru Independent “Undercloud”. De asemenea, a
realizat expozițiile “Fotografie cu IE”, “Pelicula”, “Mama. Eseu despre
iubire”. În 2018, alături de Chris Simion, publică albumul carte “Care
dintre noi” (ed. Trei), pentru care au obținut Premiul Special al revistei
“Observator Cultural”
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Cosmin Gârleșteanu
“Leap in time“, București, 2018

Cosmin Gârleșteanu a urmat Academia de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate, dar pasiunea pentru
muzică l-a purtat către un alt tip de job, în radio. În prezent, lucrează ca editor de știri pentru o televiziune.
Fotografia a fost mereu printre pasiunile sale, primând sentimentul de libertate pe care i-l dă, înainte de orice
altceva. A participat la numeroase expoziții de fotografie de grup, atât în țară, cât și în străinătate, în cadrul
diverselor festivaluri de fotografie, precum Photo Romania de la Cluj (expoziția Street Visions), Bucharest Photo
Week, Iwaya Community Art Festival (ICAF Lagos 2016). A fost publicat în diverse publicații online românești
sau străine, cum ar fi Mondorama sau Post Pravda Magazine. Finalist Miami Street Photography Festival (MSPF)
și Street Photography London în 2018.

Cosmin Gogu

“The Spirit”, o reinterpretare a
mitului Sânzienelor, hârtie foto
pe kappa fix,
70 x 100 cm, 2013
Cosmin Gogu și-a început cariera
de fotograf în 1998, după ce
a absolvit secția de Pictură a
Universității Naționale de Artă din
București.
A colaborat cu majoritatea
revistelor de fashion și lifestyle din
țară: Playboy, Madame Figaro,
Tabu, In Style, Cosmopolitan,
FHM, Viva, Glamour, The One,
Alist, precum și cu unele dintre
cele mai importante agenții de
publicitate din România sau din
străinătate.
Premii obținute : premiul Ad’Or
pentru
campania
Murfatlar,
premiul 1 la concursul de
fotografie de modă Choose your
lightstyle – categoria Glamour
(concurs organizat de Coca-Cola
Light) și premiile Audi Photo
Academy Awards – secțiunile Cea
mai bună tehnică și Alegerea
publicului.
De-a lungul timpului, Cosmin
Gogu s-a remarcat prin creativitate
și complexitatea lucrărilor, acestea
fiind adeseori acompaniate de
scenografii și set design-uri impresionante.

Andreea Goia
Bogdan Gîrbovan

Seria „Passato Prosimo”, lucrarea
„Parastas”, gelatin silver print / fix
on alucobond / framed, 107 x 130
cm, 2007
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Bogdan Gîrbovan a absolvit în 2008
Universitatea Națională de Arte
București, Departamentul Fotografie.
Până în prezent a avut opt expoziții
individuale
în
Łódz,
București,
Timișoara și Paris. De asemenea, a
participat la mai multe expoziții de
grup în București, Madrid, Zürich,
Praga, Veneția, Paris, Istanbul,
Chicago. În 2012 a câștigat concursul de proiecte în domeniul artelor
vizuale „Fostering Artistic Practices”
(„Încurajarea practicilor artistice”)
al Institutului Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică din Veneţia
(IRCCU Veneţia).
Lucrările sale au fost publicate în
câteva reviste de artă contemporană,
precum Punctum, NYArts Magazine,
Fotografija, IDEA, Post Photography. În
2017 a lansat, în colaborare, prima sa
carte, R.A.P.I.
Trăiește și lucrează în București.

“Seria Bunici, mătuși, nașă...”,
9 x 13 cm
Andreea Goia a absolvit
cursurile Departamentului de
Foto-Video al UNArte București.
Lucrează atât în zona comercială
a fotografiei, colaborând cu
numeroase publicații de modă, cât
și în zona artistică, având diverse
proiecte personale.
Una dintre temele prezente
permanent în demersul ei artistic
este familia și complexitatea
relațiilor
dintre
membrii
acesteia. Nu este vorba de pură
documentare, ci mai degrabă
despre înregistrarea emoțională,
subiectivă și intimă a unor
momente din viața celor dragi.
Seria de față, “Bunici, mătuși,
nașă...”, este un demers de
lungă durată, o preocupare
constantă și un mod de a
cunoaște mai bine personalitatea celor mai în vârstă membri
ai familiei autoarei. Totodată,
este și o reflexie asupra înaintării
în vârstă și a fricii de a pierde pe
cineva drag.
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Alina Ion

“i am reel”, print digital,
15 x 20 cm, 2019
Alina Ion (a absolvit Academia
de Studii Economice București,
secția
Relații
Economice
Internaționale și Universitatea
de Arte București, secția
Pictură. Este preocupată de
modul în care ne plictisesc
elementele
înconjurătoare.
Trăiește și lucrează în București.

Răzvan Leucea

„In white hope”, inkjet print,
50x70 cm, 2015
Răzvan Leucea este regizor
și director de imagine,
desfășurând activități în sfera
fotografiei, cinematografiei
și a videoclipurilor muzicale.
Este interesat și de zona
teoretică și conceptuală a
imaginii, fiind unul dintre
fondatorii
proiectelor
“Monolit Studio” și „Ia-ți o
Poză la Portofel”. Trăiește și
lucrează în București.
„In white hope”, inkjet print,
50x70 cm, 2015

Petra Maria

“Un fără titlu la tataie
acasă”, fotografie, colaj
digital, 2017
Petra Maria, studentă la UNArte
din anul 2018, abordează în
(de)colajele ei motive precum
nostalgie, insecurități și păreri de
rău (dar nu regrete).

Elisabeta Kindriș

“Desire for Immortality”, digital print, 60 X 90 cm, 2019

Elisabeta Kindriș este studentă la Fotografie în cadrul Universității Naționale de Arte București. Aceasta și-a creat un alter-ego, Domnișoara K., prin
care prezintă cu ajutorul imaginilor sale studiul corpului uman, condiția femeii și dorința erotică. Trăiește și lucrează în București.
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Jennifer
Pîrcălăbescu

”Untitled shapes”, inkjet print,
100 x 70 cm, 2019.

Mihnea Mihalache-Fiastru

Jennifer Eva Pîrcălăbescu este
fotograf de modă și artist vizual,
trăiește și lucrează în București.

“Interjecție”, print backlit film, lightbox, 80 x 60 cm, București (Parcul Carol), 2019.
Mihnea Mihalache-Fiastru este artist, lucreză cu imagine și text, a realizat două seriale web de
docu-ficțiune în perioada 2015-2016, colaborează cu diferite publicații, este autor a două volume de
proză documentară “Tehnologia expunerii universale” (2018) și “Expres” (2019).
Trăiește și lucrează în București.

Lucian Năstase

„Interviu 75”, inkjet print,
40x60 cm, 2018
Lucian Năstase este fotograf
și operator imagine film-TV
la UNATC ‘’I.L.CARAGIALE”
București și membru UCIN
România (Uniunea Cineastilor din Romania). A colaborat
de-a lungul timpului cu Teatrul
de Comedie, Teatrul Dramaturgilor, Muzeul Național al
Literaturii Române, Clubul
UNESCO-Adolescenții și cu
majoritatea publicațiilor de
lifestyle din România. Trăiește
și lucrează în București.
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Ștefan Simion

“yesterday I woke up sucking on
a lemon”,
Inkjet Print, 60 x 50 cm, 2018
Ștefan Simion este artist. A studiat
română și engleză la Universitatea
din București, iar în prezent studiază
fotografie și video la Universitatea
Națională de Arte București.
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Gabi Stamate

Mihaela Tulea

Gabi Stamate s-a născut în oraşul Ploieşti, România, în anul 1958. De-a lungul timpului s-a interesat constant de studiul şi înţelegerea limbajului
vizual şi a frecventat diverse forme de şcolarizare artistică. Este absolvent de regie de film şi master în artă murală, rută laică. Este membru U.A.P. din
România, secţia Multimedia. Preocupările sale artistice vizează, deopotrivă, atât aspecte teoretice, legate de domeniul filosofiei artei, cât şi experimente
în zona foto/video, instalaţie şi new media. Din anul 1978 trăieşte şi lucreză în Bucureşti.

Mihaela Tulea este fotograf de teatru. Autoare a unor articole pentru Nikon România, ea abordează cu succes
mai multe genuri fotografice. Imaginile sale au apărut în publicații naționale și internaționale. Trăiește și lucrează
în București.

„1989”, inkjet print, 30x40 cm, 1989

“Levitație” (fotografie din spectacolul ‘’D`ale noastre’’ de Gigi Căciuleanu), 70 x 105 cm, București, 2017

Horațiu Șovăială

“Guardian”, imagine Duratrans în casetă luminoasă, 60x60 cm, 2019
Horațiu Șovăială este fotograf, a absolvit Universitatea Națională de Arte, a publicat și lansat “Calea București” în anul 2017, în cadrul expoziției
cu același nume la Galeria Mobius din București, a expus la Bienala de Fotografie Contemporană “Camera Plus” de la Iași și recent la festivalul de
fotografie “Circulations” din Paris, în cadrul Sezonului România-Franța 2019. Trăiește și lucrează în București.
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EXPOZIȚIE ORGANIZATĂ ÎN PARALEL CU REFORMA PHOTO DAYS 2

Cornel Brad

Oameni. Putere. România. Revoluție
- solo show -

Vernisaj: 4 septembrie 2019, ora 19.00
2 – 10 septembrie 2019
Galeria Galateca
Str. C.A. Rosetti nr. 2-4, București

Oameni. Putere. România. reprezintă proiectul artistic de realizare a unei arhive documentare, sub forma unei serii de portrete fotografice, ale
personalităţilor excepţionale, marcante pentru Revoluția Română din decembrie 1989 și pentru istoria recentă a României.
Portretele sunt realizate în prim-plan, printr-o relaţionare directă şi apropiată între subiect şi fotograf, într-un cadru estetic minimalist şi comun seriei,
cu accent pe expresia energiei interioare a fiecărei personalităţi fotografiate.
Cornel Brad (n.1974) este fotograf român, autor al cărților de fotografie „Oameni. Putere. România.” (2018), “România se vede bine din perspectivă
elvețiană” (2019), „Faces beyond ideas” (2017) și „Interludii” (IglooMedia, 2015).
Fotografiile sale au fost publicate în Aspen Idea, La Terasse Paris, Igloo, Decât o Revistă, National Geographic, Modernism.ro, Politico, Observator
Cultural şi AgriPlus, iar unele fac parte din colecţii private din Austria, Belgia, Denemarca, Franţa, Germania, Grecia, Marea Britaniei, Italia, România,
Rusia şi SUA. A expus la Muzeul Cotroceni, Galeria Galateca, Palatul Universul și ICR București, precum și la TIFF, Cluj-Napoca, Bilkent Universitisi
- Ankara, Fulya Gallery Beșiktaș - Istanbul, ICR Londra, ICR Viena și ICR Berlin, Librăria Cărturești Verona, București. Trăiește și lucrează în București.
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Adi Bulboacă
Staging the Stage
- solo show -

Curator: Răzvan Ion
Vernisaj 3 septembrie 2019, ora 20:00
3 Septembrie - 3 Noiembrie 2019
creart Gallery
Piața Lahovari nr. 7, București

„Bulboacă creează imaginea imaginând locuri noi, suprarealiste chiar, uneori dincolo de ideile regizorului sau ale scenografului de teatru. El
transformă fotografia de teatru în fotografie pusă în scenă (fotografie înscenată), fiind familiarizat cu limbajul vizual al cinematografiei și selectând
cu atenție elementele vizuale. Astfel, lucrările sale fotografice trezesc amintiri narative în mintea spectatorului, care alcătuiește o poveste proprie
înainte chiar de a vedea spectacolul. Utilizând mecanismele mentale deduse ale publicului și memoria teatrală a acestuia, fotografiile sale
generează un aspect cu totul personal. Bulboacă este artistul-fotograf care oferă publicului o imagine statică și îi permite să genereze începutul,
mijlocul sau finalul propriei narațiuni.“ (Răzvan Ion)
Adrian Bulboacă este fotograf, specializat în fotografia de teatru. Primele fotografii le-a realizat la vârsta de 16 ani. A fotografiat peste 1000
de producții în toate teatrele naționale din țară și a lucrat cu regizori din toate generațiile, printre care Radu Afrim, Mihai Măniuțiu, Gianina
Cărbunariu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Catinca Drăgănescu, Bobi Pricop, Eugen Jebeleanu, Radu Nica, Carmen Lidia Vidu și alții. A
documentat întregul proces de lucru al spectacolului „Rinocerii”, regizat de Robert Wilson, și a fotografiat producțiile lui Robert Lepage în trei
orașe europene. A expus în spații ca Muzeul Național de Artă Contemporană, Palatul Kalinderu sau Institutul Cultural Român din Paris.
Trăiește și lucrează în București.
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Partener principal

prin

Parteneri

Partener comunicare & PR

Sponsor:

Reforma Photo Days 2
Au contribuit (în ordine aleatorie): Roxana Lăpădat (curator), Theodor Moise (curator, graphic designer), Mihai Zgondoiu (curator), Eugen Rădescu (curator, co-organizator),
Răzvan Ion (curator, co-organizator, fondator), Sorana Popa (coordonator eveniment), Gina Mihai (coordonator proiect creart),
Teoharie Zugravu (logo design Reforma), Cornel Jidovu (coordonator tehnic)
Fotografia copertei: Mihaela Tulea, “Levitație” (fotografie din spectacolul ‘’D`ale noastre’’ de Gigi Căciuleanu), 70 x 105 cm, București, 2017
FB: ReformaCommunity
IG: ReformaCommunity
Textele și imaginile aparțin exclusiv autorilor.
Reforma nu își asumă reponsabilitatea textelor și a imaginilor, acestea aparținând în totalitate autorilor.

