
Andrei Pennazio și activitatea sa expoziţională

Andrei Pennazio are 12 ani și provine dintr-o familie mixtă, româno-italiană. 

Prima sa participare la un concurs a fost la vârsta de 6 ani, Italia la Beffana Ferrero, unde

desenul său a fost remarcat și premiat.

Acum urmează cursurile Colegiului de Artă „Octav Băncilă” din Iași, secția arte plastice

unde se  bucură  de  îndrumarea  unor  specialiști  de  seamă,  buni  dascăli  și  profesioniști,  prof.

Grivinca Meia și prof. Tudor Doina.

Prima expoziție de grup la care a participat a fost la Casa Armatei din Iași în anul 2014

unde  tabloul realizat de Andrei, în ulei, a fost apreciat în mod deosebit de domnul pictor Nelu

Grădeanu, care a văzut un talent în Andrei.

Urmează,  în  anul  2016,  două expoziții  personale  în  Italia,  la  Lequio  Berria  și  Alba,

urmate de alte expoziții în Romania, la Onești-Biblioteca Rosetti și la Școala primară Junior, din

Iași.

În anul 2017, în luna mai, expune la Iulius Mall din Iași urmând în iunie la Cluj-Centrul

de Cultura Italian, în iulie la București-Institutul de cultură italian, septembrie Roman-Galeria

Wall of Art, noiembrie Bacău-Galeria Sara Good Art, decembrie expoziția de grup din cadrul

Muzeului de Artă din Roman.

În februarie 2018 a avut expoziția personală la Galați-Teatrul Muzical, tot în februarie

este invitat să participe la expoziția de grup din cadrul Galeriei Wall of Art din Roman, la salonul

de primăvară din cadrul Muzeului de Arta din Roman în luna martie, în această perioadă o parte

din tablourile lui Andrei sunt expuse la Ambasada Italiei la București.

Ca planuri de viitor Andrei se gândește să urmeze în continuare cursurile Colegiului de

Arta „Octav Băncilă” din Iași, să facă alte expoziții personale, să participe  la expoziții de grup,

să devină student la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași.

Daca ar fi să îl întrebi ce ii place răspunde arta, arta în toate formele ei sculptura, pictura,

grafica, ...


