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:B A R I L vă invită la vernisajul celei  de-a treia expoziții personale pe care Maxim Liulca o deschide în 
spațiul galeriei. Cu această ocazie va fi lansat catalogul Maxim Liulca, publicat la editura Distanz 
Berlin, la inceputul anului. Expoziția va fi deschisă intre 9 august si 10 Septembrie 2018. 

Mi-e destul de clar cum trebuie să arate o pictură, am un set anume de preferințe estetice. Nu fac 
pictură de proces, pictura se dezvoltă - în proces - pentru un scop final, obiectul. Sînt niște forme care 
au culori sau culori care au forme; ele au o istorie în estetică, iar în arta occidentală (care este una de 
natură competitivă) s-au tot schimbat de-a lungul timpului. Nu mă interesează nici această schimbare, 
evoluția istorică a formei și a culorii, picturile mele nu sînt formaliste, pentru că nu au ca scop forma și 
culoarea; eventual, doar la nivel fizic, nivel oricum limitat, deci superficial. Există doar niște preferințe 
(de ce anume unele și nu altele? nu facem psihanaliză aici, nici n-are sens) legate de exterior, de fizic, 
și mai există semnătura fiecăruia... Eu mă semnez în limba pe care o cunosc, atunci nu poate fi 
parodie. Semnătura nu poate fi parodică. Ea este și limitată și infinită în același timp: limitată ca 
secvență a repetiției, infinită datorită existenței acestei repetiții. (Maxim Liulca) 

Născut în 1987 la Tighina (Bender), Moldova, Maxim Liulca a studiat  între anii 2005 si 2010, 
Universitatea de Artă și Design din Cluj–Napoca. Dintre expozițiile personale amintim Flags în 2016 la 
Nicodim Gallery, Los Angeles (USA), Was Sich Bezweit, Bedtritt Sich în 2015 and Paintings în 2013 
la   : B A R I L, Cluj–Napoca (RO), În 2015, Poilitica unghiului drept la Anexa MNAC București (RO) și în 
2014, Bloom la Spazio A Gallery, Pistoia (IT). A fost deasemenea parte din expoziții de grup precum 
Layers in 2016 la Galeria Nicodim, București (RO), Aparență și Esență la ediția din 2015 a bienalei Art 
Encounters, Timisoara (RO), apoi în 2014 The Go–Between la Museo Capodimonte, Napoli (IT) și A 
Few Grams of Red, Yellow, and Blue la Ujazdowsky Castle, Warsaw (PL). 

[EN] 

: B A R I L proudly presents the third solo show of Maxim Liulca in our venue. With this occasion, we'll 
launch the Maxim Liulca artist catalog, issued by Distanz Verlag Berlin, by the beginning of the year. 
The exhibition will be opened between 9th of August and 10th of September 2018.  

 It is fairly clear to me how a painting should look; I have a particular set of aesthetic preferences. I 
don’t do process painting; a painting develops – is in process – for a final purpose, the object. There 
are forms that have colour and colours that have form; they have a history in aesthetics, and in 
western art (which is competitive in nature) they have changed over time. This change doesn’t 
interest me either, the historical evolution of form and colour; my paintings are not formalist, since 
form and colour are not their purpose; or merely at the physical level, which is limited anyway, 
therefore superficial. There are just certain preferences (why some and not others? there’s no point in 
psychoanalysing here) regarding the external, the physical, then there’s everyone’s signature… my 
signature in the language I know, then it can’t be parodic. A signature can’t be parodic. It too is 
limited and infinite at the same time: limited as a sequence of repetition, infinite because of the 
existence of this repetition.(Maxim Liulca) 

Born in 1987 in Tighina (Bender), Moldova, Maxim Liulca studied at the University of Art and Design in 
Cluj–Napoca from 2005 to 2010. Among his latest solo shows are Flags in 2016 at Nicodim Gallery, 
Los Angeles (USA), Was Sich Bezweit, Bedtritt Sich in 2015 and Paintings in 2013 at Baril Gallery, 
Cluj–Napoca (RO). In 2015, The right angle policy at Anexa MNAC Bucharest (RO) and 
in 2014, Bloom at Spazio A Gallery, Pistoia (IT). He has taken part in several group exhibitions, such as 
Layers, in 2016 at Nicodim Gallery, Bucharest (RO), Appearance and Essence at the 2015 Art 
Encounters Biennale, Timisoara (RO). In 2014 The Go–Between at Museo Capodimonte, Napoli (IT) 
and A Few Grams of Red, Yellow, and Blue at Ujazdowsky Castle, Warsaw (PL).


