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Raluca Ghideanu
SCULPTOR
Personajele mele vorberc despre viață, despre regăsire și
redefinire , despre închisorile în care ne aflăm. Ele se afla într-o
continuă căutare de sine și de jumătate. De obicei corpurile lor ,
alungite și aplatizate, dezvăluie textura materialului sau sunt
colorate uniform. Culorile , preponderant rosu și negru, se
transformă mai nou în culori vii pline de lumină. La personajele
feminine rochia apare ca simbol al expunerii personale și sociale.
Ea începe să capete culoare și textură, fiind astfel martorul și
totodată exponentul trăirilor interioare.

DESPRE ARTIST
Nascuta in 1981 la Iasi, Raluca este un tănăr sculptor român rescunoscut internațional. Ea concepe
lucrari de mari dimensiuni (inaltime 4m) din lemn si metal, din care unele sunt expuse permanent in
spatii publice in zone centrale si culturale din oraselor Bucuresti, Ardud, Baia Mare si Mallnitz (Austria).
Raluca a participat in ultimii 10 ani la peste 20 de expozitii nationale si internationale, dintre care 5 au
fost expozitii personale. Raluca a reprezentat Romania la Biennala de Arta si Cultura de la Roma 2015,
Biennala Internationala de Carte Obiect de la Moscova 2014 si la rezidenta artistica la Mallnitz in
Austria 2015.
Despre artistă, regretatul critic de arta Cornelui Antim spunea: “ Raluca Ghideanu este un exponent
emblematic al noilor generații de artiști plastici din România. Absolventă a unui masterat în sculptură
urmat în cadrul Universității Naționale de Artă din București, atât în disertația, cât și în argumentul
expozițional al acesteia surprinde din prima instanță prin cutezanța gândirii plastice și, evident, a
formelor, compozițiilor și ambientelor sculpturale pe care le-a imaginat în susținerea ideilor și
enunțurilor teoretice. Este promotoarea unei viziuni plastice originale prin insolitul fluxului imaginativ
și al juxtapunerii planurilor și referințelor realiste, arhetipale cu cele fantastice. O
altă caracteristică importantă a creației sale plastice o reprezintă simplitatea aproape austeră a
formelor inspirate din toate regnurile materiei vii înconjurătoare. La fel de relevantă este și iscusința cu
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care compune ansamblurile plastice pe care le imaginează, în forme de expresie - sculpturale îndeosebi
- transpuse ingenios și vivant în diverse materiale, cu precădere lemnul și metalul brut. În general,
lucrările Ralucăi Ghideanu pun în valoare cu o ingenuozitate și abilitate tehnică materiale lipsite de
prețiozitate aproape minimaliste, dar pe care le înnobilează prin finisaje și intervenții care le sporesc
expresivitatea și atractivitatea. Uneori, artista chiar își surprinde privitorul prin
performanța gestuală pe care o transmite personajelor și formelor din compozițiile sculpturale pe care
le concepe. Tocmai aceste caracteristici au scos în evidență prestațiile sale artistice în diferite spații de
expunere, de la obișnuitele săli de expoziții, spații publice, agore și ambiente arhitecturale de o
diversitate cuceritoare. Alteori, imaginația sa plastică s-a aliat în viziuni spectaculare (teatru, dans,
performance-uri) într-o performanță artistică sincretică întotdeauna adecvată mizelor creative
desfășurate într-o cheie de o modernitate bine stăpânită, câteodată avansând o predispoziție dezinvolt
și original rezolvată, spre avangardă. Cunoscându-i mai îndeaproape evoluția artistică, atât cât s-a
afirmat în spațiul public, mă determină să recunosc în tânăra artistă un reprezentant marcant al
generației sale, apreciat și recunoscut ca atare atât de critica de specialitate, cât și de confrații ei întru
strădanii creative.”
Cu ocazia participarii artistei la Biennala de la Romana in 2015, Domnul Radu Boroianu a expus
urmatorul comentariu cu privire la valoarea artistica a lucrarilor prezentate : “Raluca reuseste să-și
creeze un univers al ei, lucru foarte rar pentru artiștii tineri de astăzi. Nu pot să spun că apartine unui
curent anume, cum e moda să punem etichete, totuși remarc că are dorința de a se apropia de miscare
și de corp, de sugestia pe care o crează omul în miscarea lui în spațiu. Obiectele ei sau sculpturile ei,
figurative sau nonfigurative, sunt întotdeauna urmate de un gând anume, deci pentru a mă abate puțin
de la primele vorbe, aș spune totuși că Raluca este mai aproape de mișcarea conceptualistă. Ea are
totuși o particularitate pe care aș vrea să o subliniez, și anume ritmul lucrărilor ei, ceea ce este foarte
complicat în sculptura în metal. Ceea ce realizează se remarcă în primul rând datorită ritmului pe care
îl crează atât între spații cât și în adaosul pe care îl face în culoare. Este un foarte expresiv desenator,
și lucrul asta se remarcă în tot ceea ce realizează și dincolo de desen. Este în plină evoluție, eu aștept
ca ea să se mai pună la un moment dat în discuție pentru că o simt tot timpul că cercetează în interiorul
a ceea ce a propus să facă. Este dintre sculptorii tineri pe care îi cunosc și pe care îi urmăresc, probabil
printre cei mai interesanți, și nu vorbesc doar de Romania. Universul Ralucăi e un univers aparte, cu
influențe recognoscibile în plan intelectual, dar cu forme care îi sunt proprii ei. Prin asta ea are o voce
aparte și sper ca și drumul ei să fie bine conturat.” - Radu Boroianu, Presedintele Institutului Cultural
Roman.

În prezent Raluca Ghideanu este membră a Uniunii Artiștilor Plastici și a Asociației Române a Femeilor
în Artă. De asemenea din 2015 Raluca este membră a asociației Pro-Arte Mallnitz din Austria.
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LUCRARI SCULPTURA
2015 - “Spirit” – serie lucrări mici

2013 – “Pieces of Me”- serie lucrări mici expuse la Bienala de la Roma
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2010 – “Prison of live” – serie lucrări mari
“Prison of life” este una din teme le mele de lucru, pe care am abordat-o începând cu anul 2010.
Expoziția personală care a avut loc la Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti, reunește un numar mare
de lucrări destinate spatiului public. Sunt personaje, de dimensiuni mari, traforate din lemn și metal,
vopsite simbolic șn dungi negre, care se dezvăluie privitorului în încercarea sa de a constientiza
închisorile în care se află.
In seria de cupluri, personajele se cauta unele pe altele, se deformeaza, î-și definesc forma unul altuia
dar nu se întalnesc niciodată. Personajele feminine î-și caută puterea în esența pământului intrand
parcă în adancuri pentru a se curăța de aceste dungi care sunt simbol al celei mai grele închisori,
închisoarea propriei noastre ființe.
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2005 – “ Uman” – începutul seriilor de lucrări reprezentative stiulului

2003 – “Gara de Nord via Piața Muncii” – instalatie arta publică în Metroul Bucureștean

SCULPTURA PUBLICA
2015- “Free Spirit”, Primaria orașului Mallnitz, Austria, lemn H=4m
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2014 – “Adam si Eva” centrul vechi al orașului Baia Mare, metal, H=4m

2014 – “Vilma” Cetatea Medievală Ardud, Jud. Satu Mare, lemn, H=1,6m

2013 - “The Garden” serie de lucrări de sculptură și pictură pentru cartierul rezidential One
Floreasca Lake București
“The garden” este o poveste contemporană a Grădinii Edenului, este un proiect aflat în desfășurare
care reunește lucrări de sculptură de mari dimensiuni, picturi și obiecte decorative pentru a ambienta
spațiile comune ale cartierului rezidențial One Floreasca Lake. Din acest proiect se conturează o noua
temă de lucru care merge in cautarea personajelor biblice Adam si Eva și al mitului androginului.

2012 – “Adam si Eva” din seria “Prison of life” curtea M.Ț.R. București
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EXPOZIȚII ȘI SIMPOZIOANE
2015 – Simpozionul internațional de artă contemporană DFEWA, Ardud, Romania
2015 – Rezidența artistică Mallnitz, Austria

2015 – Bienala Internațională de carte obiect, ANAV București
2015 – Bienala internațională de Artă și Cultură, Roma, Italia

2015 – “Red” ANAV, Bucuresti
2014 – Tabăra de creație Colonia 21, Tescani, Romania
2014 – Simpozionul internațional de artă contemporană DFEWA, Ardud, Romania

2014 – Simpozionul internațional de artă contemporană , Roujan, Franța, “Eve of
Foulzilhon”, lemn și metal
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2014 – Simpozion de artă modernă, Mallnitz, Austria, “Red Spirit”, metal

2014 – Bienala Internațională de carte obiect Moscova, Rusia
2014 – “Solitar urban” Muzeul Curtea Veche, București
2014 – “Saloanele Moldovei” Bacău , Romania – Chișinau, Moldova
2014 – “Jurnal de introspecție” European Art Gallery, București
2014 – “Add to address boock” Art Safari, București
2013 – Tabara de creație Colonia 21, Tescani, Romania
2013 – “Light’s of life”, Galeria Alchemia
2013 – “Black and white” Mario Plazza Dorobanți, Bucuresți
2012 – “Sale for the rest of me”, Galeria de artă contemporană Art Yourself
“Sale for the rest of me” a fost expoziția personală care a reunit toate lucrările facute pană în 2012. Ca
urmare a acestui eveniment am început o serie nouă de lucrări cu tema “The rest of me”. Lucrările din
aceasta serie sunt de dimensiuni mici și sunt personaje feminine care vorbesc despre redefinire prin
formă, culoare și textură.
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2010 – “Prison of life”, Centrul Cultural Palatele Brancovenești
2008 – “Ceilalți” - Proiect de artă publică amplasat pe Bulevardul Uverturii sect.6 București
2005 – “Uman”, Galeria Artă Bacău

PREMII SI DISTINCTII
2015 – Premiul special Atelier 35
2014 – Premiul internațional pentru sculptură, Saloanele Moldovei

PREGATIRE UNIVERSITARĂ ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE
Prezent – Coordonator workshop ‘Performance Art’ în cadrul Universității de Artă București
2015 – Doctorand Universitatea Naționala de Artă București, Sectia Scultura
2015 – Absolvent Universitatea Națională de Artă București, Departamentul Pedagogia Artei
2010 – Diploma de absolvire a cursurilor de ‘Lucrător prin arte combinate’
2005 – Masterat în arte vizuale Universitatea Națională de Artă București, secția sculptură
2003 – Absolvent al Universității Nationale de Arte București, sectia sculptură
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ALTE DOMENII DE EXPRESIE ARTISTICĂ
Proiecte Culturale
2016 – Ziua Europei la Metrou, în claborare cu Comisia Europeana
Acest proiect a urmărit reprezentarea artistică a unui element care ține de identitatea natională a
fiecarei țări participante. Astfel pentru fiecare țară s-au identificat elemente identitare care au fost
folosite pentru a crea intervenții artistice în spațiul public. Ele s-au concretizat prin: performance-uri,
instalație sculpturală, muzică, expoziție foto, dans și prezentare de modă. Am colaborat cu
Universitatea Natională de Artă București, Universitatea Națională de Muzică București și
Universitatea Natională de Artă Teatrala și Cinematografică București.
La evenimentele artistice concepute pentru cele 10 ambasade: România, Croația, Lituania, Malta,
Slovenia, Germania, Finanda, Olanda, Austria și Italia au participat peste 60 de persoane, artiști,
studenți, muzicieni, dansatori, actori și performeri. Evenimentele au avut loc în spațiul public în 10 stații
de metrou.

Design interior și de obiect
Doresc să transform corpurile de iluminat în lucrări de artă. În 2013 cu ocazia deschiderii galeriei
Alchemia am lansat seria de corpuri de iluminat “Light’s of life”. Seria își propune să scoată și să aducă
lumina din cele mai neasteptate locuri. Am folosit materiale experimentale și ready made: frigidere
vechi, scaune, pâlnii metalice, țevi de protecție, instalații de duș, dar și elemente din natură: rădăcini,
crengi și chiar copaci întregi. Corpurile de iluminat se transformă în istalații pline de culoare, curaj și
creativitate. Aceste lucrări vorbesc despe curajul de a ReConstrui, ReInventa și ReUtiliza VIAȚA.
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Concept vizual și scenografie
2012 - "E.T. Royal Court" , Palatul Voievodal Curtea Veche
2011 - "MMM...Music in magenta mood" , Coyote Café, București
2011 - "Sound cuisine/Sound food", Centrul Cultural Palatele Brancovenești, Cuhnie
2011 - "Vânzătorii de vise", Esplanada Operei Naționale Române
2011 - “Electro-Serenades”, Centrul Cultural Palatele Brancovenești, Balconul Palatului
2011 - "Meditația dinamică", Cavoul Fam. Bibescu
2011 - "Meeting on the moon", Studioul de Operă al Universității Naționale de Muzică București
2011 - "Pădurea Incântată" , Centrul Cultural Nicolae Bălcescu, C.N.D.B., Clubul Țăranului Român,
Cavoul Fam.Bibescu
2010 - "Out of my mind", Centrul Cultural Nicolae Bălcescu
2010 - "What's real?", Aula Palatului Cantacuzino, Acoperișul Clubului Fabrica
2010 - "I see u...can u hear me?", Centrul Cultural Palatele Brancovenești, Ghetărie
2010 - "AbunDance" , Centrul Cultural Palatele Brancovenești, Parcul Englez
2010 - "Passacaglias on false themes and some other illusions", Muzeul George Enescu
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Performance art
2012 - “Eva”, Galeria Alchemia, București
2010 - "Supermarket Art", Palatul Cantacuzino, București
2010 - "Ritual de Sanziene", Com Varbilău, Sat Cotofenești
2010 - "Abundance", Palatul Mogoșoaia, Parcul Englez

Media art
2014 - Seria de tablouri “De-Tales of life"

Resin Art
2008 – Serie de placări decorative pe bază de rășini epoxidice
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PUBLICATII SI MASS MEDIA
Revista Caminul
The Art of Living
Elle Decoration
Ideal Decor
Observatorul Cultural
Digi TV
TVR

www.ralucaghideanu.ro
www.facebook.com/ralucaghideanu
ralucaghideanu@yahoo.com
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