Contempora este un spaţiu expoziţional dedicat exclusiv
tinerilor artişti români din diferite ramuri ale artei.

Contempora se defineşte ca un proiect interdisciplinar,
care îşi propune să promoveze arta tânără românească.
În această expoziţie se regăsesc diverse forme de artă
vizuală: pictură, grafică, ilustraţie, artă urbană,
fotografie, artă video, design, sculptură, sticlă, metal.

Prin demersul său de facilizare a conexiunii inter-arte,
Contempora oferă o viziune unitară asupra artei
contemporane româneşti, aflată într-o reală evoluţie.

Lucrările din expoziţie sunt realizate de către tinerii
artişti români a căror valoare nu a fost încă popularizată
pe scară largă. Aşadar, Contempora aduce aceste lucrări
mai aproape de public, expunându-le în spaţii
neconvenţionale, care nu au întotdeauna destinaţii clar
definite ca săli expoziţionale.

În acest an, Contempora se lansează în Bucureşti, în
Sala Coloanelor din Sala Palatului, pe întrega perioadă a
Festivalului „George Enescu”: 3-23 septembrie 2011.

Plasându-se cu această expoziţie pe teritoriul mediului
muzical, Contempora speră să faciliteze accesul
publicului meloman la cele mai noi practici creative din
diferite categorii ale artelor vizuale. Alăturarea dintre
mediul muzical şi cel vizual va simplifica relaţia dintre
cele două sfere artistice şi va contribui la o mai bună
receptare de către public a tendinţelor artistice actuale.
Contempora prezintă în expoziţia sa din acest an, lucrări
care îşi propun să integreze temele
propuse de artiştii din diferite domenii de exprimare
vizuală, într-o temă unică: arta tânără românească
contemporană.
În susţinerea demersului artistic de străpungere a
barierelor şi a preconcepţiilor, Contempora doreşte ca
principalii săi aliaţi să fie: expresivitatea, naturaleţea şi
originalitatea artei tinere româneşti.
Prin alăturarea a acestor lucrări, Contempora se va
constitui într-un laborator artistic activ
care va promova tinerele valori ale artelor vizuale din
România.
Contempora rămâne un eveniment deschis oricăror
asocieri artistice şi speră, ca prin gestul său, să deschidă
un nou spaţiu propriu dialogului între formele de
limbaj artistic.

