
                                         

 

The first NFT group exhibition in Romania: „This will age really well!” 

Press Release, 1st July 2021 

 

What is a non-fungible token and how is it useful for the artistic community? 

How are digital works impacted by the passing of time compared to the physical ones? 

How does the ebb & flow of crypto markets impact the intrinsic value of a work? 

 

Those are a few of the questions that kicked-off the „This will age well” NFT exhibition, that is 

opening next Thursday, the 8th July, at Leilei Gallery in Bucharest (Aurel Vlaicu, 88-90).  

If you’re ready to hop on the NFT wagon, enthusiastically or critically engaged, Leilei Gallery 

proposes the first NFT group exhibition in which 11 emerging and established artists will present 

their physical and digital works.  

 

Invited artists : 

 

• Laurian Bardoș 

• George Crîngașu 

• Lucian Hrisav 

• IIOANA 

• Bernard Joisten 

• Albert Kaan 

• Nicoleta Mureș 

• Marina Oprea 

• Lost.Optics 

• Dan Perjovschi 

• ZafGod 

 

Curated as a 4 chapters stories, the exhibition will the exhibition will follow the different 

becomings of art works, tracing parallels and intersections between the ever-degrading materiality 

of physical works and their immutable digital counterparts. The curatorial concept plays with the 

physical – digital duality overarched by time, as a force that determines the degradation of a work 

or, on the contrary, facilitates its endurance.  

 

“I started minting in November last year and I have NFTs listed on OpenSea, on Hic et Nunc and 

Rarible. NFTs are a new manner to interact with and index a part or even our entire reality”, 

explained ZafGod / Alexandru Zaharia, one of the artists that curated and implemented the project.  

 

In an economic context that made artists even more precarious, the NFT (non-fungible tokens) 

solution might seem a ray of hope, especially considering the accelerated evolution of this trend. But 

is it truly sustainable? Curious, enthusiasts and critics are invited at the exhibition opening at Leilei 

Gallery to observe the physical works, to discover the digital ones and start off their first NFT 

collection.  

 

„Just think about it, an art gallery doing an NFT exhibition?! Crazy times!“, noticed Lucian 

Hrisav, one of the artists that initiated the project.  

 

--------------------------------------------  

https://www.instagram.com/syntax_____/?hl=fr
https://www.instagram.com/george.cringasu/?hl=fr
https://www.instagram.com/lucianhrisav/?hl=fr
https://www.instagram.com/iioanadoubleye/?hl=fr
https://www.instagram.com/bernardjoisten/?hl=fr
https://www.instagram.com/albert.kaan/?hl=fr
https://www.instagram.com/nicomures/?hl=fr
https://www.marinaoprea.com/
http://lostoptics.ro/
https://www.facebook.com/danperjovschi/
https://foundation.app/@zafgod


                                         

 

Leilei Gallery is a recently inaugurated art gallery in Romania with the goal of promoting 

relevant contemporary and modern work, confident in our mission of adding to and helping foster 

an already vibrant Romanian arts scene. 

 

Imagined and produced by: Lucian Hrisav, Ioana Marșic, Andrei Mateescu, Raluca Țurcanașu, 

Alexandru Zaharia, Leilei Chen. 

 

More details on the curatorial concept and the associated events here. 

 

For press inquiries: office@leileigallery.ro 

      

 

 

(RO) Prima expoziție de grup bazată pe NFT-uri din România : „This will age really well” 

Comunicat de Presă, 1 iulie 2021 

 

Ce este un jeton infungibil și cum poate fi acesta de folos pentru comunitatea artistică ? 

Cum sunt lucrările digitale afectate de trecerea timpului comparativ cu cele fizice ? 

Ce impact are fluxul și refluxul piețelor cripto asupra valorii intrinseci a unei lucrări ? 

 

Iată câteva dintre întrebările pe care se bazează expoziția „This will age really well”, care se va 

deschide joi, 8 iulie, la Leilei Gallery din București (Strada Aurel Vlaicu 88-90). 

 

Dacă ești gata să sari în trendul NFT, fie cu entuziasm fie cu reținere critică, Leilei Gallery 

propune prima expoziție NFT de grup în care 11 artiști emergenți și consacrați își vor prezenta 

lucrările fizice și digitale.  

 

Artiști invitați :  

 

• Laurian Bardoș 

• George Crîngașu 

• Lucian Hrisav 

• IIOANA 

• Bernard Joisten 

• Albert Kaan 

• Nico Mureș 

• Marina Oprea 

• Lost.Optics 

• Dan Perjovschi 

• ZafGod 

 

 

Curatoriată ca poveste în 4 capitole, expoziția va urmări diferitele deveniri ale lucrărilor, 

trasând paralele și intersecții între o materialitate în continuă degradare și o contraparte digitală. 

Conceptul expozițional așază timpul deasupra dualității fizic – digital pentru a urmări modalitățile în 

care acesta determină degradarea unei lucrări sau, dimpotrivă, îi permite anduranța. 

https://www.leileigallery.ro/news/nft-exhibition-leilei-curatorial-statement
mailto:office@leileigallery.ro
https://www.instagram.com/syntax_____/?hl=fr
https://www.instagram.com/george.cringasu/?hl=fr
https://www.instagram.com/lucianhrisav/?hl=fr
https://www.instagram.com/iioanadoubleye/?hl=fr
https://www.instagram.com/bernardjoisten/?hl=fr
https://www.instagram.com/albert.kaan/?hl=fr
https://www.instagram.com/nicomures/?hl=fr
https://www.marinaoprea.com/
http://lostoptics.ro/
https://www.facebook.com/danperjovschi/
https://foundation.app/@zafgod


                                         

 

„Am început să mintez din noiembrie anul trecut și am NFT-uri listate  pe OpenSea, pe Hic et Nunc și 

pe Rarible. NFT-urile sunt un nou mod de a interacționa și indexa o parte dacă nu chiar toată 

realitatea noastră”, a explicat ZafGod / Alexandru Zaharia, unul dintre artiștii care au curatoriat și 

implementat proiectul.  

 

 

Într-un context economic care a precarizat mult artiștii, soluția NFT-urilor (jetoane infungibile) 

poate părea o rază de speranță, mai ales ținând cont evoluției accelerate a acestui trend. Dar este el 

cu adevărat sustenabil ? Curioșii, entuziaștii și criticii sunt așteptați la vernisajul de la Leilei Gallery ca 

să privească obiectele de artă din spațiu, să descopere lucrările digitale și să își înceapă prima 

colecție de NFT-uri. 

 

„Gândește-te, o galerie de artă să facă o expoziție de NFT-uri ? Ce vremuri trăim !” a observat 

Lucian Hrisav, unul dintre artiștii care au inițiat proiectul.  

 

--------------------------------------------  

 

Leilei Gallery este o galerie recent deschisă în București ce își propune să expună artă 

contemporană și modernă, pentru a intriga publicurile locale și internaționale, consolidând și 

susținând astfel scena de artă din România.  

 

Echipă de proiect: Lucian Hrisav, Ioana Marșic, Andrei Mateescu, Raluca Țurcanașu, Alexandru 

Zaharia, Leilei Chen 

 

Pentru eventuale întrebări și informații suplimentare : office@leileigallery.ro  

 

 

mailto:office@leileigallery.ro

