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Sezonul expozițional de toamnă, la Centrul de Interes: 17 expoziții și 
proiecte noi, 3 artiști internaționali expun în premieră la Cluj  
 

 

Centrul de Interes vernisează noul sezon expozițional în data de 11 septembrie, între orele 16:00 și 

20:00, invitând clujenii la cel mai mare eveniment de artă contemporană al toamnei. În premieră la Cluj 

vor expune o serie de artiști internaționali: Alfredo Pirri, unul dintre cei mai cunoscuți artiști 

contemporani din Italia, Szűcs Attila, unul dintre cei mai importanți pictori ai artei contemporane ungare 

și fotograful belgian Tomas Bachot. În plus, curatoarea Valentina Valentini va prezenta la Cluj o 

avanpremieră parțială a unei expoziții ambițioase care explorează istoria artei video italiene și care va fi 

prezentată în 2021, în mari muzee din Roma și Milano. Programul este completat cu expoziții și proiecte 

care aduc în prim plan peste 30 de artiști și designeri români. 

Focus Italia: Alfredo Pirri și Valentina Valentini 

Sezonul expozițional de toamnă are un focus special pe arta contemporană italiană prin prezența în 

premieră la Centrul de Interes a artistului Alfredo Pirri, ale cărui lucrări au fost expuse în cadrul a 4 ediții 

ale Bienalei de la Veneția sau la MoMA din New York, și a curatoarei Valentina Valentini. Evenimentul se 

desfășoară sub patronajul Consulatului Republicii Italiene la Cluj, iar la vernisaj va fi prezent Excelența Sa 

Consulul Onorific al Italiei la Cluj, Massimo Novali. 

Friche și SPAȚIU INTACT vor prezenta în 

Sala ATRIUM de la etajul 4 o instalație de 

Alfredo Pirri, care face parte din ciclul 

lucrărilor ”Passi”, create de artist din 

2003 până astăzi și expuse în locuri 

prestigioase precum Galeria Națională 

de Artă Modernă din Roma, Galeria 

Accademia din Florența sau Buncărul lui 

Tito din Konjic. La Centrul de Interes, 

Pirri va transforma podeaua Sălii 

ATRIUM într-o oglindă imensă pe care 

vizitatorii se vor putea plimba. La 

vernisaj, în spațiul instalației va avea loc 

performance-ul ”Broken”, cu 

participarea prim-balerinei Operei 

Naționale Române Cluj-Napoca - Andreea Jura, , care va fi documentat de Mircea Abuțiu (foto) și Ioana 

Pop (video). 
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Proiectul curatoarei Valentina Valentini ”Il video rende felici: zapping fra la videoarte in Italia” va fi 

prezentat la SPAȚIU INTACT și e o avanpremieră parțială a unei expoziții de mare amploare care se va 

desfășura în 2021 în mai multe muzee din Italia. La Cluj vor fi prezentate lucrări video ale unor artiști 

importanți precum: John Baldessari, Jannis Kounnelis, Alighiero Boetti, Urs Lüthi, Giulio Paolini, Arnulf 

Rainer, Charlemagne Palestine, Rä Di Martino, Masbedo, Daniele Puppi sau Michele Sambin. 

Expoziții și proiecte noi, dispuse pe mai multe etaje 

BAZIS Contemporary va prezenta la etajul 4 al 

Centrului de Interes două expoziții personale ale 

artiștilor Szűcs Attila și Virgilius Moldovan. Szűcs 

Attila va prezenta o serie de picturi realizate în 

ultimii doi ani, în cadrul expoziției ”Transhuman 

Etudes”. Deși în centrul de interes al lucrărilor sale se 

află omul, picturile sale nu redau niciodată doar 

evenimente din orizontul realității vizibile, ci pătrund 

și în adâncul lor, accesând o lume de dincolo de om. 

Expoziția ”On discussion” a lui Virgilius Moldovan 

aduce în fața publicului o serie de sculpturi care i-au 

adus artistului recunoaștere internațională. Lucrările 

sale provoacă anxietate datorită dimensiunilor lor 

gigantice, nudității și ipostazelor grotești surprinse, și 

invocă în privitor păcatele cotidiene: sexualitatea, 

angoasele copilăriei, singurătatea, obscenitatea sau 

voyeurismul. 

Tot la etajul 4, la CAMERA, artistul belgian Tomas Bachot invită publicul să exploreze Siria prin fotografii 

la 360 de grade realizate de cetățeni sirieni și publicate pe Google Maps. Neputința artistului de a 

fotografia într-o zonă de război e transformată într-o oportunitate de a privi prin ochii civililor.  

La etajul 1, Galeria Nano prezintă expoziția ”Glitch” a artistei Andreea Hoha, care propune o sinteză 

între cele mai recente explorări din artele digitale (manipularea imaginilor numerizate) și una din cele 

mai vechi și laborioase tehnici artistice: broderia. Expoziția “Choose not a life of imitation!” de la A+ 

Project Space reunește lucrări din practica recentă a 

artiștilor Dumitru Gurjii, Mircea Modreanu, Ruxandra 

Tudoran, Andrei Tudoran, propunând abordări și medii 

artistice diverse: pictură figurativă, picto-obiect, instalație și 

video - ca documentare post-performance. În urma unui 

Open Call adresat studenților din România care folosesc în 

demersul lor artistic fotografia, CAMERA Project Space 

prezintă expoziția unuia dintre finaliști: Teodor Ștefan. 

Proiectul acestuia, ”Transient”, se caracterizează prin tema 

efemerității, înțeleasă trivalent: efemeritatea vieții de om, a 

clipei și a mediului sub influența factorului uman. O parte 

din artiștii aflați în programul de rezidență al Centrului de 

Interes (Robert Andacs, Cristian Avram, Vlad Paraschiv, 
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alături de Zsolt Berszan) își vor prezenta lucrările la BAZIS Project Space, în cadrul expoziției ”The Magic 

Room”. ATELIER INTACT va găzdui expoziția colectivă ”Personal Nature”, cu lucrări semnate de artiștii 

Mircea Bozac, Carmen Belean, Andreea Hoha, Patricia Isip, Theodora Ispas și Diana Varga. Proiectul 

artistei Iulia Ghiță ”Hill in September” de la Friche atelier propune un mod de a vedea și de a înțelege 

viața ”așa cum e”, viziune pe care artista a regăsit-o ulterior și în teoriile filosofului elvețian Paul 

Haeberlin.  

Atelierele artiștilor devin spații de expunere pentru o zi 

Pentru o zi, atelierele artiștilor din Centrul de Interes se transformă în spații de expunere pentru alți 

artiști și designeri. La etajul 1 pot fi vizitate: atelier Andrei Budescu (instalația fotografică ”Vernacular 

Memory”), atelier Alex Mirutziu (proiectul ”Metraj ponderat”, în colaborare cu fashion designer-ul 

Adrian Vele), atelier Istvan Betuker (proiectul ”Once Upon a Time”, cu picturi de Marius Fodor), atelier 

comun Taisia Corbuț, Mathias Bar, Ada Muntean, Alexandru Smuczer și Csiki Aniko (proiectul ”Shared 

Uncertainties”). Și la etajele 3 și 5, ușile atelierelor vor fi deschise pentru public: atelier Istvan Cîmpan 

(proiectul ”Continuous Realism” de Mazerschi Sergiu Georgian) și atelier Adrian Ghiman (proiectul ”The 

Sunset Sleeps” de Corina Păcurar).  

Program de vizitare și norme de acces 

Vineri, 11 septembrie, expozițiile și proiectele de la etajele 1, 3, 4 și 5 vor fi deschise între orele 16:00 și 

20:00. Accesul publicului se va efectua controlat și gradual, iar în momentul în care se atinge numărul 

maxim de persoane permis se va intra pe măsură ce alți vizitatori părăsesc spațiul expozițional. Începând 

din data de 12 septembrie și până în 17 octombrie, expozițiile de la etajele 1 și 4 vor putea fi vizitate 

după următorul program: de marți până sâmbătă, între orele 16:00 - 19:30. Intrarea e liberă. Vizitarea 

Centrului de Interes presupune respectarea regulilor de siguranță sanitară: verificarea temperaturii și 

dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei (la intrare), purtarea corectă a măștii de protecție, respectarea 

distanței de minim doi metri față de alți vizitatori. Mai multe informații pe 

www.facebook.com/centruldeinteres. 

http://www.facebook.com/centruldeinteres
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Transilvania Reporter 

 

Link 

https://transilvaniareporter.ro/

actualitate/trei-artisti-

internationali-expun-in-

premiera-la-cluj-in-cadrul-

sezonului-expozitional-de-

toamna-la-centrul-de-interes/ 

*comunicat de presă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://transilvaniareporter.ro/actualitate/trei-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-in-cadrul-sezonului-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes/
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/trei-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-in-cadrul-sezonului-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes/
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/trei-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-in-cadrul-sezonului-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes/
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/trei-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-in-cadrul-sezonului-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes/
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/trei-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-in-cadrul-sezonului-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes/
https://transilvaniareporter.ro/actualitate/trei-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-in-cadrul-sezonului-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes/
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Artribune 

(publicație italiană) 

 

Link 

https://www.artribune.com/art

i-visive/arte-

contemporanea/2020/09/alfre

do-pirri-installazione-romania/ 

*articol despre expoziția 

artistului Alfredo Pirri, din 

cadrul programului special 

FOCUS ITALIA 

 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/09/alfredo-pirri-installazione-romania/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/09/alfredo-pirri-installazione-romania/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/09/alfredo-pirri-installazione-romania/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/09/alfredo-pirri-installazione-romania/
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Exibart 

(publicație italiană) 

 

Link 

https://www.exibart.com/arte-

contemporanea/zapping-tra-la-

videoarte-italiana-in-onda-in-

romania/ 

*recomandarea expoziției ”Il 

video rende felici: zapping fra la 

videoarte in Italia” curatoriată 

de Valentina Valentini, din 

cadrul programului special 

FOCUS ITALIA 

 

https://www.exibart.com/arte-contemporanea/zapping-tra-la-videoarte-italiana-in-onda-in-romania/
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/zapping-tra-la-videoarte-italiana-in-onda-in-romania/
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/zapping-tra-la-videoarte-italiana-in-onda-in-romania/
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/zapping-tra-la-videoarte-italiana-in-onda-in-romania/
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Cotidianul 

 

Link 

https://www.cotidianul.ro/3-

artisti-internationali-expun-in-

premiera-la-cluj/ 

*comunicat de presă 

 

https://www.cotidianul.ro/3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.cotidianul.ro/3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.cotidianul.ro/3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
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Actual de Cluj 

 

Link 

https://actualdecluj.ro/fabrica-

transformata-in-centru-de-

arta-din-cluj-deschide-sezonul-

expozitional-de-toamna-peste-

cateva-zile-cu-17-expozitii-noi/ 

*comunicat de presă 

 

https://actualdecluj.ro/fabrica-transformata-in-centru-de-arta-din-cluj-deschide-sezonul-expozitional-de-toamna-peste-cateva-zile-cu-17-expozitii-noi/
https://actualdecluj.ro/fabrica-transformata-in-centru-de-arta-din-cluj-deschide-sezonul-expozitional-de-toamna-peste-cateva-zile-cu-17-expozitii-noi/
https://actualdecluj.ro/fabrica-transformata-in-centru-de-arta-din-cluj-deschide-sezonul-expozitional-de-toamna-peste-cateva-zile-cu-17-expozitii-noi/
https://actualdecluj.ro/fabrica-transformata-in-centru-de-arta-din-cluj-deschide-sezonul-expozitional-de-toamna-peste-cateva-zile-cu-17-expozitii-noi/
https://actualdecluj.ro/fabrica-transformata-in-centru-de-arta-din-cluj-deschide-sezonul-expozitional-de-toamna-peste-cateva-zile-cu-17-expozitii-noi/
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Servus Cluj 

 

Link 

https://www.servuscluj.ro/cel-

mai-mare-eveniment-de-arta-

contemporana-al-toamnei-la-

centrul-de-interes/ 

*comunicat de presă 

 

https://www.servuscluj.ro/cel-mai-mare-eveniment-de-arta-contemporana-al-toamnei-la-centrul-de-interes/
https://www.servuscluj.ro/cel-mai-mare-eveniment-de-arta-contemporana-al-toamnei-la-centrul-de-interes/
https://www.servuscluj.ro/cel-mai-mare-eveniment-de-arta-contemporana-al-toamnei-la-centrul-de-interes/
https://www.servuscluj.ro/cel-mai-mare-eveniment-de-arta-contemporana-al-toamnei-la-centrul-de-interes/
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Cluju.ro 

 

Link 

https://cluju.ro/incepe-

sezonul-expozitional-de-

toamna-la-centrul-de-interes-

din-cluj-17-expozitii-si-

proiecte-noi/ 

*comunicat de presă 

 

https://cluju.ro/incepe-sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-din-cluj-17-expozitii-si-proiecte-noi/
https://cluju.ro/incepe-sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-din-cluj-17-expozitii-si-proiecte-noi/
https://cluju.ro/incepe-sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-din-cluj-17-expozitii-si-proiecte-noi/
https://cluju.ro/incepe-sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-din-cluj-17-expozitii-si-proiecte-noi/
https://cluju.ro/incepe-sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-din-cluj-17-expozitii-si-proiecte-noi/
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Cluj Life 

 

Link 

https://www.clujlife.com/2020

/09/07/centrul-de-interes-

verniseaza-noul-sezon-

expozitional-in-data-de-11-

septembrie/ 

*comunicat de presă 

 

 

https://www.clujlife.com/2020/09/07/centrul-de-interes-verniseaza-noul-sezon-expozitional-in-data-de-11-septembrie/
https://www.clujlife.com/2020/09/07/centrul-de-interes-verniseaza-noul-sezon-expozitional-in-data-de-11-septembrie/
https://www.clujlife.com/2020/09/07/centrul-de-interes-verniseaza-noul-sezon-expozitional-in-data-de-11-septembrie/
https://www.clujlife.com/2020/09/07/centrul-de-interes-verniseaza-noul-sezon-expozitional-in-data-de-11-septembrie/
https://www.clujlife.com/2020/09/07/centrul-de-interes-verniseaza-noul-sezon-expozitional-in-data-de-11-septembrie/
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Cluj Today 

 

Link 

https://clujtoday.ro/trei-artisti-

internationali-expun-la-centrul-

de-interes/ 

*comunicat de presă 

 

https://clujtoday.ro/trei-artisti-internationali-expun-la-centrul-de-interes/
https://clujtoday.ro/trei-artisti-internationali-expun-la-centrul-de-interes/
https://clujtoday.ro/trei-artisti-internationali-expun-la-centrul-de-interes/
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Zile și Nopți 

 

Link 

https://www.zilesinopti.ro/arti

cole/29513/sezonul-

expozitional-de-toamna-la-

centrul-de-interes-17-expozitii-

si-proiecte-noi-3-artisti-

internationali-expun-in-

premiera-la-cluj 

*comunicat de presă 

 

https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
https://www.zilesinopti.ro/articole/29513/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj
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Clujul Cultural 

 

Link 

https://www.clujulcultural.ro/a

rtisti-internationali-la-centrul-

de-interes/ 

*comunicat de presă 

 

https://www.clujulcultural.ro/artisti-internationali-la-centrul-de-interes/
https://www.clujulcultural.ro/artisti-internationali-la-centrul-de-interes/
https://www.clujulcultural.ro/artisti-internationali-la-centrul-de-interes/
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Maszol.ro 

 

Link 

https://www.maszol.ro/index.p

hp/kultura/131816-17-kortars-

m-veszeti-kiallitassal-kezd-dik-

az-sz-kolozsvaron 

*comunicat de presă 

 

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131816-17-kortars-m-veszeti-kiallitassal-kezd-dik-az-sz-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131816-17-kortars-m-veszeti-kiallitassal-kezd-dik-az-sz-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131816-17-kortars-m-veszeti-kiallitassal-kezd-dik-az-sz-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131816-17-kortars-m-veszeti-kiallitassal-kezd-dik-az-sz-kolozsvaron
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LiterNet.ro 

 

Link 

https://agenda.liternet.ro/artic

ol/24857/Comunicat-de-

presa/Sezonul-expozitional-de-

toamna-la-Centrul-de-Interes-

17-expozitii-si-proiecte-noi-3-

artisti-internationali-expun-in-

premiera-la-Cluj.html 

*comunicat de presă 

 

https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
https://agenda.liternet.ro/articol/24857/Comunicat-de-presa/Sezonul-expozitional-de-toamna-la-Centrul-de-Interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-Cluj.html
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Modernism.ro 

 

Link 

https://www.modernism.ro/20

20/09/08/sezonul-expozitional-

de-toamna-la-centrul-de-

interes-17-expozitii-si-proiecte-

noi-3-artisti-internationali-

expun-in-premiera-la-cluj/ 

*recomandare eveniment 

 

https://www.modernism.ro/2020/09/08/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.modernism.ro/2020/09/08/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.modernism.ro/2020/09/08/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.modernism.ro/2020/09/08/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.modernism.ro/2020/09/08/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://www.modernism.ro/2020/09/08/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/


20 
 

Cluj.com 

 

Link 

https://cluj.com/evenimente/cl

uj-art-it-up-fall-2020-season-at-

centrul-de-interes/ 

*recomandare eveniment 

 

https://cluj.com/evenimente/cluj-art-it-up-fall-2020-season-at-centrul-de-interes/
https://cluj.com/evenimente/cluj-art-it-up-fall-2020-season-at-centrul-de-interes/
https://cluj.com/evenimente/cluj-art-it-up-fall-2020-season-at-centrul-de-interes/
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Clujescu 

 

Link 

https://clujescu.ro/2020/09/10

/debuteaza-noul-sezon-

expozitional-de-toamna/  

*comunicat de presă 

 

https://clujescu.ro/2020/09/10/debuteaza-noul-sezon-expozitional-de-toamna/
https://clujescu.ro/2020/09/10/debuteaza-noul-sezon-expozitional-de-toamna/
https://clujescu.ro/2020/09/10/debuteaza-noul-sezon-expozitional-de-toamna/
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Clujul de buzunar 

 

Link 

http://clujuldebuzunar.ro/centr

ul-de-interes-verniseaza-

sezonul-expozitional-de-

toamna/ 

*comunicat de presă 

 

http://clujuldebuzunar.ro/centrul-de-interes-verniseaza-sezonul-expozitional-de-toamna/
http://clujuldebuzunar.ro/centrul-de-interes-verniseaza-sezonul-expozitional-de-toamna/
http://clujuldebuzunar.ro/centrul-de-interes-verniseaza-sezonul-expozitional-de-toamna/
http://clujuldebuzunar.ro/centrul-de-interes-verniseaza-sezonul-expozitional-de-toamna/
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CREDIDAM 

(Centrul Român pentru 

Administrarea Drepturilor 

Artiștilor Interpreți) 

 

Link 

https://credidam.ro/wp/sezon

ul-expozitional-de-toamna-la-

centrul-de-interes-17-expozitii-

si-proiecte-noi-3-artisti-

internationali-expun-in-

premiera-la-cluj-2/ 

*comunicat de presă 

 

https://credidam.ro/wp/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-2/
https://credidam.ro/wp/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-2/
https://credidam.ro/wp/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-2/
https://credidam.ro/wp/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-2/
https://credidam.ro/wp/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-2/
https://credidam.ro/wp/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj-2/
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Cluj pro & contra 

 

Link 

https://cluj.pro/arta/ 

*articol 

 

https://cluj.pro/arta/
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I Like Cluj 

 

Link 

https://ilikecluj.ro/sezonul-

expozitional-de-toamna-la-

centrul-de-interes-17-expozitii-

si-proiecte-noi-3-artisti-

internationali-expun-in-

premiera-la-cluj/ 

*comunicat de presă 

 

https://ilikecluj.ro/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://ilikecluj.ro/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://ilikecluj.ro/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://ilikecluj.ro/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://ilikecluj.ro/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
https://ilikecluj.ro/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
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Agenția de carte 

 

Link 

http://www.agentiadecarte.ro/

2020/09/sezonul-expozitional-

de-toamna-la-centrul-de-

interes-17-expozitii-si-proiecte-

noi-3-artisti-internationali-

expun-in-premiera-la-cluj/ 

*comunicat de presă 

 

http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
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România Pozitivă 

 

Link 

http://www.romaniapozitiva.ro

/romania-pozitiva/sezonul-

expozitional-de-toamna-la-

centrul-de-interes-17-expozitii-

si-proiecte-noi-3-artisti-

internationali-expun-in-

premiera-la-cluj/ 

*comunicat de presă 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/sezonul-expozitional-de-toamna-la-centrul-de-interes-17-expozitii-si-proiecte-noi-3-artisti-internationali-expun-in-premiera-la-cluj/


28 
 

Librarius.hu 

(publicație maghiară) 

 

Link 

https://librarius.hu/2020/09/0

9/szucs-attila-kiallitasa-

transzhuman-etudok/ 

*recomandarea expoziției 

personale a pictorului Szucs 

Attila, din cadrul Sezonului 

Expozițional de Toamnă 2020 

 

https://librarius.hu/2020/09/09/szucs-attila-kiallitasa-transzhuman-etudok/
https://librarius.hu/2020/09/09/szucs-attila-kiallitasa-transzhuman-etudok/
https://librarius.hu/2020/09/09/szucs-attila-kiallitasa-transzhuman-etudok/
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Prae.hu 

(publicație maghiară) 

 

Link 

https://www.prae.hu/news/37

261-kolozsvaron-nyilik-szucs-

attila-kiallitasa/ 

*recomandarea expoziției 

personale a pictorului Szucs 

Attila, din cadrul Sezonului 

Expozițional de Toamnă 2020 

 

https://www.prae.hu/news/37261-kolozsvaron-nyilik-szucs-attila-kiallitasa/
https://www.prae.hu/news/37261-kolozsvaron-nyilik-szucs-attila-kiallitasa/
https://www.prae.hu/news/37261-kolozsvaron-nyilik-szucs-attila-kiallitasa/


30 
 

Kulter.hu 

(publicație maghiară) 

 

Link 

http://kulter.hu/2020/09/szucs

-attila-a-transzhumanrol-

kolozsvaron/ 

*recomandarea expoziției 

personale a pictorului Szucs 

Attila, din cadrul Sezonului 

Expozițional de Toamnă 2020 

 

http://kulter.hu/2020/09/szucs-attila-a-transzhumanrol-kolozsvaron/
http://kulter.hu/2020/09/szucs-attila-a-transzhumanrol-kolozsvaron/
http://kulter.hu/2020/09/szucs-attila-a-transzhumanrol-kolozsvaron/


31 
 

Magyar 

Kepzomuveszeti 

Egyetem 

(publicație maghiară) 

 

Link 

http://www.mke.hu/node/401

71 

*recomandarea expoziției 

personale a pictorului Szucs 

Attila, din cadrul Sezonului 

Expozițional de Toamnă 2020 

 

http://www.mke.hu/node/40171
http://www.mke.hu/node/40171
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Banca Transilvania 

 

Link 

https://www.facebook.com/Ba

ncaTransilvania/posts/3840290

172653346 

*recomandarea evenimentului 

printr-o postare distribuită pe 

canalul oficial de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BancaTransilvania/posts/3840290172653346
https://www.facebook.com/BancaTransilvania/posts/3840290172653346
https://www.facebook.com/BancaTransilvania/posts/3840290172653346


33 
 

Visit Cluj 

 

Link 

https://www.facebook.com/vis

itclujnapoca/posts/370006465

3346738 

*recomandarea evenimentului 

printr-o postare distribuită pe 

canalul oficial de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/visitclujnapoca/posts/3700064653346738
https://www.facebook.com/visitclujnapoca/posts/3700064653346738
https://www.facebook.com/visitclujnapoca/posts/3700064653346738
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TRAFIC GENERAL 

 

Evenimentul a fost promovat pe pagina de facebook Centrul de Interes în perioada 6 - 12 septembrie 

2020. 

În intervalul menționat au fost distribuite 24 de postări, 3 video-uri și 1 event.  

Conținutul distribuit în perioada menționată a generat un reach de 18.750 (vezi grafic 1). Reach-ul indică 

totalitatea de vizitatori unici (urmăritori ai paginii sau prieteni ai celor care urmăresc pagina) care au fost 

expuși postărilor distribuite pe pagina Centrul de Interes. 

 

*grafic 1 

 

În perioada amintită, datorită conținutului distribuit, numărul de like-uri al paginii de facebook a crescut 

cu 97 (vezi grafic 2), în prezent însumând 6.511 like-uri. 

 

*grafic 2 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centruldeinteres/
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EVENT 

*link event 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICE REACH ȘI REACȚII 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/316730492749612
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STATISTICI DEMOGRAFICE 
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SELECȚIE POSTĂRI 

Data: 6 septembrie 2020 

Link: https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4383195001753405 
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Data: 7 septembrie 2020 

Link: https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4372325496173689 
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Data: 8 septembrie 2020 

Link: https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4392709324135306 
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Data: 9 septembrie 2020 

Link: https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4392337380839167 
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Data: 10 septembrie 2020 

Link: https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4402934943112744 
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Data: 11 septembrie 2020 

Link: https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4398909293515309 
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Evenimentul a avut loc în data de 11 septembrie 2020, 
în intervalul orar 16:00-20:00, 
la Centrul de Interes – strada Fabricii de Chibrituri, nr. 9 – etajele 1, 3, 4 și 5.  
 

 

❶ La vernisajul sezonului expozițional de toamnă au participat 450 de persoane. 

❷ Programul FOCUS ITALIA, care include două expoziții din sezonul expozițional de toamnă, se 

desfășoară sub patronajul Consulatului Republicii Italia la Cluj-Napoca. 

❸ Evenimentul a atras participarea domnului Massimo Novali, Consulul onorific al Italiei 
la Cluj. 

❹ Comunicatul de presă a generat 28 de apariții în presa locală, națională și 

internațională. 

❺ Evenimentul a fost semnalat în publicații internaționale de prestigiu din Italia și 

Ungaria, precum: Artribune, Exibart, Prae.hu sau Librarius.hu. 

❻ Evenimentul a fost promovat și pe canalele unor instituții de importanță din Cluj, precum 

Banca Transilvania sau Universitatea de Artă și Design - departamentul pictură.  

❼ Numărul de urmăritori ai paginii de Facebook a crescut cu 97, respectiv de la 6.414 la 6.511 

de urmăritori. 

❽ În perioada de promovare a evenimentului, la conținutul distribuit pe pagina de Facebook au 

reacționat în mod direct 11.409 de utilizatori (prin like-uri, comment-uri, share-uri sau altele). 

❾ La evenimentul creat pe pagina de Facebook au răspuns 1.002 utilizatori și a fost distribuit 

(share) de 28 de utilizatori. 

❿ Numărul de urmăritori ai contului de Instagram a crescut cu 75, respectiv de la 2.079 la 

2.154 de urmăritori. 
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LINK 

https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts

/4408487972557441  

 

LINK 

https://www.facebook.com/centruldeinteres/pos

ts/4398277500245155  

 

LINK 

https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts

/4392709324135306  

 

 

https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4408487972557441
https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4408487972557441
https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4398277500245155
https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4398277500245155
https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4392709324135306
https://www.facebook.com/centruldeinteres/posts/4392709324135306

