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Sculptorul Nicolae Fleissig se bucură de o 
experienţă artistică vastă construită în ţară și în 
străinătate, de un statut care îi permite să aibă 
perspective cu ochi de acasă și ochi din 
străinătate, să surprindă expresivități arhaice și 
moderne în axialitățile lucrărilor sale. 

Se stabilește în Franța și  începe să 
descopere lumea liberă dincolo de aparențele 
sale, o lume în care trebuie să-și adapteze 
cunoștiințele temeinice acumulate în România, 
la un univers centrat pe alte repere valorice. Doar 
cel care gustă cupa amară a străinătății devine 
capabil să vadă calitațile și defectele celor două 
modele culturale pe care le experimentează, iar 
supraviețuirea sa se centrează inevitabil pe 
cultivarea atitudinii pozitive, a optimismului pe 
care și-l dorește să-l trăiască din plin.

Artistul s-a născut la Târgu Mureș, într-o 
familie germanică din Țara Făgărașului. Copilăria 
și-a petrecut-o la Piatra Neamț, iar sculptorul 
Clement Pompiliu, format în stilul de sinteză a lui 
Oscar Han și Corneliu Medrea, este cel alături de 
care începe să descopere tainele expresivității 
volumetriei sculpturale. La Universitatea de Arte 
din București se specializează cu Vladimir 
Predescu, un făuritor al intercalărilor tactile și cu 
Ion Irimescu, un pasionat al �gurativului 
esențializat, iar sprijinul și încurajările acestor 
maeștri  au rămas peste timp în su�etul 
plasticianului. În 1973, artistul începe efectiv 
munca în arta monumentală, în simpozionele 
din Măgura Buzăului și de la Arcuș, iar expozițiile 
cu Grupul Atelier 35 îl integrează în atitudinea 
emergentă a generației sale, a experimentelor pe 
care noua generație îndrăznea să le a�rme în 
București. Perioada pe care o traversează în 
spațiul cultural românesc îl integrează în 
generația optzeciștilor, iar expozițiile personale 
de la Kalinderu, Galateea și Friedrich Schiller îi 
conturează din vreme voința și originalitatea 
artistică. Atitudinea de nealiniere îl determină în 
1982 să părăsească lagărul estic și să se elibereze 
din mrejele societății paralizate de ideologia 
comunistă.

Vasile Duda

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



The artist was born in Târgu Mureș in 
a Germanic family from Făgăraș County. 
He spent his childhood in Piatra Neamț 
and the sculptor Clement Pompiliu, 
formed in the synthetic style of Oscar Han 
and Corneliu Medrea, is the one with 
whom he begins to discover the secrets 
of the expressiveness of the sculptural 
volumetric analysis. At the University of 
Arts in Bucharest, he specializes with 
Vladimir Predescu, a maker of tactile 
intercalations, and with Ion Irimescu, an 
enthusiast of the essentialized �gurative, 
and the support and encouragement of 
these masters remained over time in the 
soul of the plastic artist. In 1973, during 
the symposia in Măgura Buzăului and 
Arcuș, the artist started the actual work in 
monumental art, and the exhibitions 
t o g e t h e r  w i t h  ”G r u p  At e l i e r  3 5 ” 
integrated him in the emerging attitude 
of his generation, of the experiments that 
the new generation dared to assert in 
Bucharest. The period he is going 
through in the Romanian cultural space 
integrates him in the generation of the 
eighties, and the solo exhibitions from 
Kalinderu, Galateea and Friedrich Schiller 
outline his artistic will and originality 
beforehand. The attitude of non-
alignment causes him to leave the 
eastern camp in 1982 and to set himself 
free from the nets of a society paralyzed 
by the communist ideology.

Vasile Duda

The sculptor Nicolae Fleissig holds a 
vast artistic experience built in the 
country and abroad, a status that allows 
him to gain insights with eyes from home 
and eyes from abroad, to capture archaic 
and modern expressiveness in the 
axialities of his works.

He settles in France and begins to 
discover the free world beyond its 
appearances, a world in which he has to 
a d j u s t  h i s  t h o ro u g h  k n o w l e d g e 
accumulated in Romania, to a universe 
centered on other value references. Only 
he  who  tastes  the  b i t ter  cup  of 
foreignness becomes able to see the 
strengths and weaknesses of the two 
cultural patterns he experiences, and his 
survival inevitably focuses on cultivating 
the positive attitude, the optimism he 
wants to live fully.
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„Pat mic”  l  ”Little bed”
bazalt, 51/23/27 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Pat mic”  l  ”Little bed”
bazalt, 51/23/27 cm



„Echilibru II”  l  ”Equilibrium II”
andezit, 60/60/26 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Echilibru II”  l  ”Equilibrium II”
andezit, 60/60/26 cm



„Bocitoarele   l”   ”The mourners”
andezit, 60/27/27 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Bocitoarele   l”   ”The mourners”
andezit, 60/27/27 cm



„   lArheologia ritmului interior”   ”Archeology of the inner rhytm”
andezit, 23/27/25 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„  Arheologia ritmului interior”
”Archeology of the inner rhytm”
andezit, 23/27/25 cm



„  Amprenta fertilității”
”The imprint of fertility”
marmură, 42/38/17 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„   lAmprenta fertilității”   ”The imprint of fertility”
marmură, 42/38/17 cm



„   lAbisul roșu”   ”The red abyss”
marmură, 23/32/18 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Abisul roșu”, detalii  l  ”The red abyss”, details
marmură, 23/32/18 cm



„   lAmprenta memoriei”   ”The imprint of memory”
marmură, / /1  cm34 28 9

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



2120„   lAmprenta memoriei”   ”The imprint of memory”
marmură, / /1  cm34 28 9



„Imprevizibil”  l  ”Unpredictable”
marmură, 38/50/22 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Imprevizibil”  l  ”Unpredictable”
marmură, 38 50 22/ /  cm



„Echilibru amorf”  l  ”Amorphous balance”
andezit, 45/27/30 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Echilibru amorf”, detaliu  l  ”Amorphous balance”, detail
andezit, 45 27 30/ /  cm



„   l Ritm interior”  ”Inner rhythm”
andezit, 53/17/15 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„   l  Ritm interior” ”Inner rhythm”
andezit, 53/17/15 cm



„Arhitectură II”  l  ”Architecture II”
andezit, 36/24/18 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Arhitectură II”  l  ”Architecture II”
andezit, 36/24/18 cm



„   l Mângâierea gândului”  ”The caress of thought”
andezit, 24/20/24 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„   l  Mângâierea gândului” ”The caress of thought”
andezit, 24/20/24 cm



“Phénixité”  l  ”Phénixité”
andezit, 60/26/30 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



Și totuși, limesurile exterioare sunt vremelnice, dar cele interioare sunt mult mai durabile și cel mai 
greu de învins. Străpungerea ignoranţei, sondarea dincolo de aparenţe, aprofundarea temeinică, sunt 
principii ale �loso�ei cunoașterii, a permanentei descoperiri. Forma și suprafaţa cu aspectele lor 
exterioare primesc un sens dacă miezul are consistenţă, iar arta primește semni�cații dacă ideea din 
spatele formei reușește să-și transmită energia până la privitor. În căutarea acestei consistenţe 
imateriale a materialului, Nicoale Fleissig încearcă permanent să-și însu�eţească sculpturile sale.

Porţile lui Nicolae Fleissig s-au născut din experienţa trăită între Est și Vest, iar masivitatea opacă a 
cortinei separatoare are ferestre cu dinţi care intimidează bucuria scrutării perspectivei. Porţile și 
ferestrele deschise în piatră sau în lemn amintesc de intensitatea sentimentelor celui care devine 
conștient de universul unui prag pe care l-a descoperit dincolo de orizontul pe care îl credea ultima 
frontieră. Cred că în această cheie, arta porţilor lui Nicolae Fleissig și-a găsit un rost extrem de 
contemporan pentru dramaticele clivaje dintre oamenii ideologiilor care încorsetează spiritul și cei ai 
socității eliberate prin gândirea liberă. 

Vasile Duda

Fără să �m adepţii repetitivităţii fataliste a istoriei, constatăm doar că alte praguri și bariere s-au 
descoperit azi la alte frontiere, iar porţile care blocau Europa nu au dispărut, au suferit doar o translaţie, 
o relocare - munca pentru „zidirea barajelor” pare mult mai susţinută faţă de cea a consolidării libertăţii. 
Artistul problematizează nu doar aspectul „deschiderii porţii”, ci chiar și conceptul eliminării 
obstacolului, al demolării ei. 
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And yet, the outer walls are temporary, 
but the inner ones are more durable and 
harder to destroy. Piercing the ignorance, 
searching beyond appearances, thorough 
deepening are principles of knowledge-based 
philosophy and permanent discovery. The 
shape and the surface along with their outer 
aspects receive a meaning if the core has 
consistency, and the art receives meanings 
when the idea behind the shape manages to 
transmit its energy to the viewer. In search of 
this immaterial consistency of the material, 
Nicoale Fleissig is constantly trying to breathe 
life into his sculptures.

Vasile Duda

Without being the followers of the 
fatalistic repetitiveness of history, we �nd only 
that other thresholds and barriers were 
discovered today at other borders, and the 
gates that blocked Europe did not disappear, 
they underwent only a translation, a relocation 
- the work to "build up dams" seems much 
more sustained than the consolidation of 
freedom. The artist questions not only the 
aspect of “opening the gate”, but even the 
concept of removing the obstacle,  of 
demolishing it.

Nicolae Fleissig's gates were born from 
the experience lived between East and West, 
and the opaque massiveness of the separating 
curtain has windows with teeth that intimidate 
the joy of scrutinizing perspective. The gates 
and windows open in stone or wood remind of 
the intensity of the feelings of the one who 
becomes aware of the universe of a threshold 
that he discovered beyond the horizon that he 
believed it was the last border.  I think that in 
this key, the art of Nicolae Fleissig's gates 
found a very contemporary meaning for the 
dramatic cleavages between the people of the 
ideologies that enslave the spirit and those of 
the society liberated through freethinking.

“Fereastra care cheamă privirea”  
”The window that catches the eye”
lemn, metal, 50/20/15 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Fereastra care cheamă privirea”  l  ”The window that catches the eye”
lemn, metal, 50/20/15 cm



“Fereastră dublă”
”Double window”

lemn, metal
80/60/25 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Fereastră dublă”, detaliu  l  ”Double window”, detail
lemn, metal, 80/60/25 cm



“Interior”  l  ”Inner side”
lemn, metal, 87/43/24 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Interior”, detalii  l  ”Inner side”, details
lemn, metal, 87/43/24 cm



“Cavaler”  l  ”Knight”
lemn, 87/43/24 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



“Cavaler”, detalii  l  ”Knight”, detais
lemn, 87/43/24 cm

4140



“Fereastra”  l  ”Window”
lemn, metal, 68/64/17 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Fereastra”, detaliu  l  ”Window”, detail
lemn, metal, 68/64/17 cm



“Ritm”  l  ”Rhytm”
lemn, 91/41/20 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Ritm”, detaliu  l  ”Rhytm”, detail
lemn, 91/41/20 cm



“Cavaler”  l  ”Knight”
lemn, 54/34/32 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Cavaler”  l  ”Knight”
lemn, 54/34/32 cm



“Gravitațional”  l  ”Gravitational”
lemn, 45/90/30 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



4948“Gravitațional”, detaliu  l  ”Gravitational”, detail
lemn, 45/90/30 cm



“Arc”  l  ”Arc”
lemn, metal, 70/30/25 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Arc”, detaliu  l  ”Arc”, detail
lemn, metal, 70/30/25 cm



“Vârtej”  l  ”Whirl”
desen în volum, tehnică mixtă,  170/80 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Piramidal”  l  ”Pyramidal”
desen în volum, tehnică mixtă
200/90/12 cm
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“Ritmic”  l  ”Rhythmic”
desen în volum, tehnică mixtă, 210/110/30 cm



“Spațiu pentru fumători”  l  ”Smoking area”
desen în volum, tehnică mixtă, 160/60/50 cm



5756“Spațiu pentru fumători”, detalii  l  ”Smoking area”, details
desen în volum, tehnică mixtă, 160/60/50 cm



“Arhitectural”  l  ”Architectural”
desen în volum, tehnică mixtă
210/110/30 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“ ”Arhitectural , detalii  l  ”Architectural”, details
desen în volum, tehnică mixtă, 210/110/30 cm
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“Conținut”  l  ”Content”
desen în volum, tehnică mixtă, 30/30 cm

“Fără titlu”  l ” ”Untitled
desen, tehnică mixtă, 80/60 cm



“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 40/30 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



6362“Mastaba”  l  ”Mastaba”
desen, tehnică mixtă, 40/30 cm



“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 50/40 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



6564

“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 50/40 cm



“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 50/40 cm



6766“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 50/40 cm



“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 50/40 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Fără titlu”  l  ”Untitled”
desen, tehnică mixtă, 50/40 cm



Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”

N u  e s t e  d o a r  o 
aventură, ci și o cercetare 
asupra sculpturii, este un 
călător care caută să 
învețe despre viață, care 
răspunde la această viață 
prin lucrările sale și căruia 
îi place acest mod de 
viață, construcțiile sale 
monumentale care nu 
cunosc limitele re�ectă 
acestă putere pe care el o 
poartă în adâncurile lui.

Nesrin Karacan

Nicolae Fleissig este 
un călător al timpului 
nostru,  aventura  lu i 
începe din România, 
trece prin Franța și se 
răspândește în întreaga 
lume. 
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Dimitrie Grama

Cum poți să descrii esența sau frumu-
sețea, misterul sau sentimentele create de 
„ceva” care, așa din senin, te oprește din goana 
nebună a propriei existențe și te lasă cu gura 
căscată? Te lasă mut și te golește de orice 
altceva, iar atunci când pleci mai departe duci 
cu tine acel moment, acea revelație. O porți cu 
tine pentru totdeauna. O porți pentru că nu o 
poți uita! Așa îl port eu pe Nicolae Fleissig de 
vreo treizeci de ani încoace. Eu, afonul, nu 
criticul de artă, și eu, chirurgul care sculptează 
su�et de om, îl văd pe Fleissig, nu om, ci piatră, 
granit. Nu piatră, granit, ci su�etul pietrei din 
care el se naște ca un hibrid al unei memorii 
cosmice uitată de omul de rând care vede 
doar suprafețe și forme. Eu văd (sau așa cred), 
în �ecare sculptură a lui Fleissig, su�etul lui 
zdrobind miezul granitului și bucatele mici de 
inimă încă caldă și însângerată ce dau viață 
pietrei!

Nicolae Florin

Nicolae Fleissig ne conduce mereu şi mereu, ca un 
ghid nevăzut, la descoperirea sculpturilor sale, multe 
monumentale – adică peste 120 de lucrări risipite în 
întreaga lume – care sunt adevărate puncte de intersecţie 
semiotică. Acolo stau ascunse semnele esenţiale, 
amprentele particulare, emblemele fundamentale ale 
artei sale: aspiraţia de a împiedica zborul ireparabil al 
Timpului, dorinţa de a �xa memoria în căuşul operei şi 
râvna de a contopi trecutul cu prezentul, prin confrun-
tarea dinamică între tensiune şi conivenţă.

Cu discul sau cu dalta în mână, Nicolae modelează 
lemnul, sparge piatra, rostuieşte fante, deschide ferestre, 
construieşte arhitecturi bizare, compune echilibre, ridică 
stranii locuinţe eoliene, toate ritmate de micile şi 
inconfundabilele „petits carrés” colorate în roşu. Altfel spus, 
investeşte năprasnic, dar nu mai puţin gingaş, în materie. 

Sculptura sa – ce trebuie percepută doar ca un 
fulgurant moment al tranziţiei formei către viziunea �nită, 
imaginată de orice demiurg – trăieşte suspendată între 
vacuitatea simbolului şi greutatea materiei.
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With the disc or with the chisel in his hand, Nicolae shapes the wood, breaks the stone, �lls the 
voids, opens windows, builds bizarre architectures, composes balances, creates uncanny wind houses, 
all rhythmized by the small and the unique "petite carrés" painted in red. In other words, he sculpts in an 
impetuous but tender way.

Nicolae Fleissig is a traveler of our time, his adventure begins with Romania, passes through 
France and spreads to the whole world. It is not just an adventure but also a research on sculpture, he is 
a traveler who seeks to learn about life, who responds to this life through his works and takes great 
pleasure in this way of life, his monumental buildings without borders re�ecting the power he carries 
within him.

Nesrin Karacan

How to describe the essence or the beauty, the mystery or the feelings created by ”something” 
that, out of the blue, stops you from the crazy rush of your own existence and leaves you speechless? It 
leaves you speechless and empties you of everything else, and when you move on you take that 
moment, that revelation with you. You carry it with you forever. You carry it because you can't forget it! 
This is how I have been carrying Nicolae Fleissig with me for about thirty years. I, the tone-deaf one, not 
the art critic, and I, the surgeon who sculpts the human soul, I see Fleissig, not as a human, but as stone, 
as granite. Not the actual stone or granite, but the soul of the stone from which he is born as a hybrid of 
a cosmic memory forgotten by the common man who sees only surfaces and shapes. In every 
sculpture of Fleissig I see (or so I believe) his soul crushing the core of the granite and the small pieces of 
warm and still bloody heart that give life to the stone!

Dimitrie Grama

Nicolae Fleissig leads us always as an unseen guide towards the discovery of his sculptures, many 
of them are monumental sculptures - over 120 works of art scattered all over the world - actual semiotic 
intersection points. There are hidden the essential signs, the particular imprints, the fundamental 
emblems of his art: the aspiration to prevent the irreparable �ight of Time, the desire to imbed the 
memory in the scoop of his work and the desire to merge the past with the present, through the 
dynamic confrontation between tension and connivance.

His sculpture - which should be perceived only as a �ashing moment of the transition of the form 
to the �nite vision, imagined by any demiurge - lives suspended between the emptiness of the symbol 
and the weight of the matter.

Nicolae Florin



“Zbor utopic”  l  ”Utopian �ying”
lemn, 67/183/32 cm 

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Inocența unei inimi care vibrează”  l  ”The innocence of a vibrating heart”
lemn, 34/35/74 cm 

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Inocența unei inimi care vibrează”  l  ”The innocence of a vibrating heart”
lemn, 34/35/74 cm 



“Migrația �uturilor de aur”
”The migration

of the golden butter�ies”
lemn, 109/74/39 cm

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Poarta orașului”  l  ”City gate”
beton, 500/520/200 cm, Turcia, 2006 

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Comprimare”  l  ”Compression”
marmură, granit, metal, 340/120/120 cm, Spania, 2004 

“Poarta mare”  l  ”Large gate”
granit, 340/110/110cm, Belgia, 1998



„Salină” l ”Saline”
marmură, bazalt
500/120/100 cm

Spania, 2005

„Uniunea primordială”
”Primordial union”

beton, 700/350/350 cm
Turcia, 2003

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



8382
“Puri�carea apelor”  l  ”Water puri�cation”
marmură, metal, 600/120/120 cm, Spania, 2006



„Tectonic”  l  ”Tectonic”
marmură, bazalt, 800/150/120 cm, Spania, 2005 

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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“Poarta orașului”
”City gate”
granit, 250/250/100 cm
Spania, 2004



“Sarcofag”  l  ”Sarcophagus”
marmură, 300/120/150 cm, Franța, 2006

“Adam și Eva”  l  ”Adam and Eve”
marmură, 450/200/150 cm, Brazilia, 2007

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”
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„Articulație”  l  ”Articulation”
piatră, 320/120/150 cm, Franța, 2010



“Giruetă”  l  ”Weathervane”
granit, 250/300/80 cm, Franța, 2006

“Amprentă”  l  ”Stamp”
calcar, 250/300/80cm, Romania, 2003

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



8988

„Cămașă de apă”  l  ”Water shirt”
granit, bazalt, 250/250/100 cm, Spania, 2006

„Portret”  l  ”Portait”
granit, 150/100/100 cm, Danemarca, 2004 



„Camera secretă”  l  ”The secret chamber”
granit 1500/1000/300 cm, Egipt, 2011, 



9190

„Balans”  l  ”Balance”
andezit, 225/160/90 cm, România, 2015



„Cămașă”  l  ”The shirt”
marmură, metal, 500/300/150 cm

Turcia, 2013

Nicolae Fleissig  l  “Reîntâlnire”



9392„Cavaler”  l  ”Knight”
granit 300/200/160 cm, China, 2015, 



2010 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2009 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2014 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2008 - Galeria de Artă, Peyrre�tte, Franța 

2017 - Galeria „La Porte d'Amont”, Franța

2013 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2009 - Le Lézard Bleu, Roquefort de Corbières, Franța 

2002 - Van, Turcia

2006 - Le Lézard Bleu, Roquefort de Corbières, Franța 

2010 - „Galerie d'art”, Mirepoix, Franța 

2014 - Toques et Clocher, Franța

2005 - Galeria „Gomer”, Fuerteventura, Spania 

2006 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2015 - Muzeul de Artă,  Bistrița-Năsăud, România 

2003 - Galeria „Gomer”, Fuerteventura, Spania 

2013 - Galeria „La Porte d'Amont”, Franța

2002 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania

2006 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2008 - Le Lézard Bleu, Roquefort de Corbières, Franța 

2007 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2006 - Espace'Arts, Peyre�tte du Razès, Franța 

2004 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg 

2015 - Casa memorială „George Apostu”, România

2014 - „Passage à l'Art”, Cherbourg, Franța

2011 - „Galerie d'art”, Mirepoix, Franța 
2011 - Comblain au port, Belgia

2010 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2017 - Muzeul de Artă, Târgu Jiu, România

2015 - Muzeul de Artă, Piatra-Neamț, România

2008 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2008 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2006 - Cinéma „Casino”, Lavelanet, Franța 

2004 - Galeria „Gomer”, Fuerteventura, Spania 

2003 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2002 - Mersin, Turcia

2002 - Comblain au port, Belgia

Nicolae Fleissig s-a născut în România, la Târgu-Mureș, în 1948. În 1973, 
a absolvit Universitatea de Arte din Bucureşti, secția sculptură. Trăiește 
în Franța, din anul 1982. 

2020 - Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău, România

A debutat cu o expoziție individuală în București, în 1973. Au urmat 
apoi, în cei 47 de ani de activitate, aproape 90 de expoziții individuale, 
în 11 țări (Franța, Luxemburg, Andorra, Spania, Belgia, Turcia, Germania, 
Japonia, Danemarca, SUA și România), participarea la expoziții 
colective și simpozioane de sculptură în 25 de țări. Peste 120 de 
sculpturi monumentale pot � admirate în toate colțurile lumii. 

1973 - Bursa „Freberik Stork” pentru sculptură, București, România

2017 - Premiul „Constantin Brâncuși”, România.

Expoziții personale

2019 - „Porți deschise”, Atelier Nicolae Fleissig, Franța
2018 - Hôtel de la Cité, Carcassonne, Franța

1974 - Bursa Uniunii Artiștilor Plastici pentru sculptură, România
1973 - Premil II pentru tineret, România

Premii și burse

1986 - Premiul Inter, Galeria „L'Aura”, Franța
1997 - Premil II pentru sculptură, Israel

2018 - „La maison des arts”, Lavelanet, Franța
2018 - Galeria „La Porte d'Amont”, Franța
2018 - L'espace, Puivert, Franța
2017 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg
2017 - Galeria „Christian Jacques”, Franța

2020 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2000 - Galeria „Askéo”, Paris, Franța 

1995 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg
1995 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 

2001 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg
2001 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 

2000 - Galeria „Les Punxes”, Barcelona, Spania 
1999 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg
1999 - Galeria „Pilar Riberaygua”, Andorra 
1998 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 
1997 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg
1997 - Galeria „Les Punxes”, Barcelona, Spania 
1996 - Galeria „Gérard Laubie”, Paris, Franța 

1995 - „Co�exip”, Paris, Franța

1995 - Nagoya Art Fair, Galeria „Naïto”, Nagoya, Japonia 
1995 - „Kulturamt Treptow”, Studio „Bildende Kunst”, Berlin, Germania 

1994 - La Maison du Chevalier, Carcassonne, Franța 

1988 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

Expoziții colective

1990 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 

1987 - „Espace Croix Baragnon”, Toulouse, Franța 

1984 - Galeria „Gérard Laubie”, Paris, Franța 
1983 - Galeria „Damier”, Franța 

2002 - „Hommage à Pilar Riberaygua”, Galeria „Les Punxes”, Barcelona, 
Spania 

1988 - Galeria „D. M. Sarver”, Paris, Franța 

1989 - Galeria „Le Cheval de Sable”, Paris, Franța 

1992 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 

1993 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1988 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 

1985 - „Le Portail à Roulettes”, Saises, Franța 
1984 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1990 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1990 - „MAC 2000”, Grand Palais, Paris, Franța 

1992 - Le Lézard Bleu, Roquefort de Corbières, Franța 

1990 - „Espace Gauthier”, Narbonne, Franța 

1986 - „Espace Gambetta”, Carcassonne, Franța  
1986 - Rennes les Bains, Franța 

1982 - Chocorua, New Hampshire, USA 

1977 - Sala „Friedrich Schiller”, București, România 

1992 – „MAC 2000”, Grand Palais, Paris, Franța 

1982 - St. Laurent du Pont, Franța 

1980 - Constanța, România 

1990 - Odense, Danemarca 

1983 - „Gabinet Levine & Okoshken”, Paris, Franța 

1975 - Galeria „Galateea”, București, România 
1973 - Sala „Kalinderu”, București, România

1981 - Pitești, România 

1994 - Galeria „Naïto”, Nagoya, Japonia 

2017 - Muzeul de Artă, Piatra-Neamț, România
2012 - Galeria „La Porte d'Amont”, Mirepoix, Franța 
2011 - Galeria „La Porte d'Amont”, Mirepoix, Franța
2005 - Bahia Real, Coralejo, Fuerteventura, Spania 

1998 - „Parc de Sculptures pur enfants”, Sorral, Escaldes, Engordany, 
Andorra 
1998 - Concurs international „Ciudades de Arucas”, Insulele Canare, 
Spania 

1997 - „Trajets et Convergences”, Salle d'expositions „Luis de Ajuria”/ 
Fondation Caja-Vital/ Vitoria, Spania 

1996 - „Pièces Uniques”, „La Galeria”, Paris, Franța 
1996 - Galeria „Michèle Guerin”, Franța  

2000 - Galeria „Les Punxes”, Barcelona, Spania 

1996 - „Traversée des dimensions”, Abbaye de Lagrasse, Franța 

1997 - Galeria „Gala Alzone”, Franța 

1996 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

2002 - „Hommage à Pilar Riberaygua”, Galeria „Pilar Riberaygua”, 
Andorra 

1998 - „Porți deschise”, Centrul de Artă Contemporană, St. Colombe / 
l'Hers, Franța 

NICOLAE FLESSIG
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1974 - „Grup Atelier 35”, București, România.

2015 - Sângeorz-Băi, România

2014 - Maalot, Israel

2017 - Sângeorz-Băi, România

2015 - Timișoara, România

2020 - Arabia Saudită

Simpozioane de sculptură 

2018 - Hurghada, Egipt

2016 - Târgu-Jiu, România

2015 - Changsa, China

1976 - „Artă și �ori”, Berlin, Germania 

2019 - Bacău, România

2017 - Rustavi, Georgia 

1975 - „Femeia în arta plastică”, București, România

2016 - Girne, Cipru de Nord

2016 - Mumbai, India

1976 - „Artă românească contemporană”, Moscova, Rusia 

1996 - Galeria „Mic'Art”, Lille, Franța 
1996 - Galeria „UTA”, Goppelsroder, Germania 

1994 - „El Roser & Sant Joan”, Lleida, Spania 

1988 – „Espace Gambetta”, Carcassonne, Franța 

1992 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1986 – „Figuration critique”, Paris, Franța 

1985 - „Sculptures d'animaux”, Galeria D. M. Sarver, Paris, Franța 

1984 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1983 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1991 - Galeria „Les Punxes”, Barcelone, Spania 
1991 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 

1990 - Collioure, Franța 

1980 - Berna, Elveția 

1993 - Galeria „Maeght”, Barcelona, Spania 

1993 - Galeria „Simoncini”, Luxemburg

1994 - Galeria „Les Punxes”, Barcelona, Spania 

1992 - Galeria „Pestalozzi”, Berlin, Germania 

1990 - Galeria „Era Bauró”, Andorra 

1986 – „Grandes et jeunes d'aujourd'hui”, Paris, Franța 

1990 - Marsillargues, Franța 

1987 – „MAC 2000”, Grande Palais, Paris, Franța 

1995 - „Trajets et Convergences”, Sala Guvernului, Andorra 
1995 - „Trajets et Convergences”, „Tec la Salla”, Barcelona, Spania 

1993 - „ARCO & Galeria Era Bauró”, Madrid, Spania 

1995 - „Nagoya Art Fair”, Galeria „Naïto”, Nagoya, Japonia 

1990 - Carcassonne, Franța 

1989 - „Villa Eterso”, Cannes, Franța 
1988 - Peyrepertuse, Franța 

1992 - „Porți deschise”, Centrul de Artă Contemporană, St. Colombe 
/l'Hers, Franța 

1990 - Narbonne, Franța 

1991 - Nimes, Franța 

1994 - „Trajets et Convergences”, Saises, Franța 

1995 - „3 Sculpteurs”, Sala „Gaspar”, Barcelona, Spania 

1988 - „Jardin des Sculptures”, Châteauvert, Franța 
1988 - „Toromania”, Marsillargues, Franța 

1986 - „Le Portail à Roulettes”, Saises, Franța 
1986 - „Sculptures de corps”, Galeria D. M. Sarver, Paris, Franța 
1985 - „Les têtes de l'art”, Paris, Franța 

1984 - „Les roumains en Franța”, Paris, Franța 

1984 - AURA, Toulouse, Franța 

1983 - Galeria „Gérard Laubie”, Paris, Franța 

1983 - Château Nantelle, Franța 
1982 - „Corpul uman”, România 

1983 - Musée de Belfort, Franța 

1979 - Galeria „Orizont”, București, România 
1979 - Galeria „ Friedrich Schiller”, București, România
1979 - „Contre la guerre”, Maidanek, Polonia 
1978 - Galeria „Orizont”, București, România 
1978 - Galeria „ Friedrich Schiller”, București, România
1977 - Pitești, România 
1976 - „Sportul în arta plastică”, Barcelona, Spania 

2004 - Braming, Danemarca 

1991 - Cannet en Roussillon, Franța 

2003 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania 

2003 - Soliknogonsk, Rusia 

2004 - Cerisy la Forêt, Franța 

2002 - Van, Turcia 

2005 - Bistrița-Năsăud, România 

2002 - Comblain au Port, Belgia 

2002 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania 

2004 - Baia-Mare, România 

2000 - Turcia 
1999 - Grecia 

2002 - Mersin, Turquie 

1997 - Belgia 
1993 - Carcassonne, Franța 
1993 - Auxerre, Franța 

2004 - Fuerteventura, Insulele Canare, Spania 

2003 - Tudela del Duero, Spania 

1997 - Israel 

2001 - Ichon, Coreea de Sud 

1992 - Cauterets, Franța 

2005 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania 

2002 - Brusque, Brazilia 

1991 - Gueugnon, Franța 

2005 - Aubazine, Franța 

2002 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania 

1991 - Musée de Lavelanet, Franța 
1991 - Biarritz, Franța 

1988 - Collioure, Franța 
1983 - New Hampshire, USA 
1982 - New Hampshire, USA 

1978 - Sângeorz-Băi, România 
1977 - Medgidia, România 

1976 - „Arcuș”, România 

1973 - Măgura, Buzău, România.

1980 - Burgas, Bulgaria 
1979 - Piatra-Neamț, România 

1990 - Montréal, Franța

1977 - Hoyeswerder, Germania 

1975 - Prilep, Iugoslavia

2010 - Aswan, Egipt

2012 - Sângeorz-Băi, România

2009 - Marrakech, Maroc 

2011 - Mercin, Turcia 

2008 - Drama, Grecia 

2007 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania 

2012 - Penza, Rusia

2013 - Caransebeș, România
2013 - Iskenderum, Turcia 

2011 - Carsa, Albania 

2011 - Sângeorz-Băi, România
2010 - Timișoara, România 
2010 - Sângeorz-Băi, România

2013 - Penza, Rusia

2010 - Guatemala City, Guatemala 

2009 - Sângeorz-Băi, România
2009 - Aubazine, Franța 
2009 - Istanbul, Turcia 
2009 - Brusce, Brazilia

2009 - Sângeorz-Băi, România
2009 - Aswan, Egipt 
2008 - Sângeorz-Băi, România 
2008 - Moscova, Rusia 
2008 - Asturia, Spania 

2008 - Fuerteventura, Coralego, Spania 

2006 - Cerisy la Forêt, Franța 
2006 - Saint Plantère, Franța 
2006 - La Hague, Franța 
2006 - Fuerteventura, Puerto del Rosario, Spania 
2006 - Bodrun, Turcia



Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”
instituţie publică de cultură de importanță națională, în�inţată în anul 1990, a�ată în subordinea Ministerului Culturii din 
România. Centrul contribuie activ la promovarea şi valori�carea patrimoniului cultural şi stimularea creativităţii 
contemporane prin diseminarea fenomenului cultural şi derularea de proiecte şi programe culturale în concepţie 
integratoare şi pluridisciplinară.

Ansamblul cultural cuprinde:

l Parcul Grădina cu statui  sau , cu sculpturi monumentale din lemn, piatră şi marmură realizate, în decursul timpului, de artişti 
reprezentativi din ţară şi din străinătate;

l Decernarea Marelui Premiu „George Apostu”;

l Revista „Vitraliu” editată de Centru re�ectă periodic sinteza interferenţei artelor şi caracterul pluralist al activităţii Centrului;

l Simpozionul Internațional „Cucuteni - 5000 Redivivus” (2017) – Centrul de Cultură „George Apostu” a fost partener, alături de 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi și Universitatea Tehnică a Moldovei, la Simpozionul Internaţional: „CUCUTENI – 5000 
Redivivus: știinţe exacte şi mai puţin exacte”. Evenimentul reunește în �ecare an academicieni, profesori universitari, poeti, scriitori, 
muzicieni, artiști și oameni de cultură de pe cele două maluri ale Prutului;

l S.C.P.I.T. (Studioul de Cercetare, Inovare și Practică Teatrală), în cadrul căruia s-au realizat numeroase spectacole, dintre care amintim „O 
rugăciune de prisos” de George Astaloș, regia Mircea Marin (Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Teatrelor din Moldova 
Mare, Botoșani, 1992) și „Victimele datoriei”, de Eugen Ionescu;

l Hotelul estaurantul şi r , menite să asigure cele mai bune condiţii de cazare atât artiştilor, cât şi vizitatorilor.

l Centrul de Cultură „George Apostu” este unul dintre inițiatorii programului cultural „Saloanele Moldovei” (1991 – prezent) organizat 
împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în parteneriat cu Uniunea 
Artiştilor Plastici din România,  Filiala U.A.P. Bacău, şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău;

l Programul „Rezidența Internațională de Sculptură – Albastru” (2017-2019), la care au participat artiști renumiți din țară și străinătate 
(România, Spania, Japonia, Bulgaria, Serbia, Taiwan, Franța).

l Sala de marmură , situată în clădirea principală a Centrului, este destinată, de asemenea, evenimentelor culturale: spectacole, 
concerte, întruniri, reprezentaţii, simpozioane etc.;

l Reprezentaţii teatrale, literare, muzicale, coregra�ce;

l Concerte de muzică clasică şi contemporană;

l Muzeul de Artă Contemporană care, pe lângă numeroase expoziţii temporare, găzduieşte o bibliotecă publică cuprinzând peste 
15.000 de volume de artă şi beletristică;

Activitatea culturală a Centrului cuprinde o gamă largă de manifestări artistice:

l Programul de rezidenţă artistică „ArtistNe(s)t” pentru tineri interpreţi şi coregra� din domeniul dans contemporan;

l Proiect cultural „Mirabila Sămânță” (2018) – proiect desfășurat între Bacău şi Chişinău, în cadrul căruia Centrul de Cultură „George 
Apostu” Bacău, în calitate de leader de proiect, alături de Muzeul Național de Artă al Moldovei și Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-
Băi, a realizat expoziția de artă contemporană „Acum și în veac”, care a reunit lucrările artiștilor Maxim Dumitraș - sculptură și Mihai Perca - 
pictură;

l Programul „Rezidențe Artistice – Albastru”, care vizează susținerea activităților din domeniul artelor spectacolului, în cadrul căruia se 
derulează proiectul „Rezidența Internațională de Teatru” cu artiștii români și străini; la �nalul anului 2019, Centrul a organizat Rezidența 
Internațională de Teatru „America de-Acasă” (2019) la care au participat actori români din regiunile istorice în care se mai vorbește încă 
limba română (Republica Moldova, Republica Serbia), alături de actori din țară și conaționali ce trăiesc în Republica Austria.

l Simpozioane pe cele mai complexe teme, expoziţii de pictură, gra�că, sculptură, fotogra�e, arte decorative;

Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” este membru al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM), e înscris în 
Registrul Artelor Spectacolului şi este membru fondator al Asociaţiei ArtistNe(s)t, Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti din 
România.



l The Park, or The Garden with Statues, which houses the monumental sculptures in wood, stone and marble made, over time, by 
Romanian and foreign representative artists; 

l The Hotel and the Restaurant of the Centre, providing unforgettable residence and leisure for artists and visitors.

l Classical and contemporary concerts;

public cultural institution of national importance, founded in 1990, subordinated to the Romanian Ministry of Culture. The Center actively 
contributes to the promotion and valorization of the cultural heritage and the stimulation of contemporary creativity by means of 
dissemination of the cultural phenomenon and implementation of cultural projects and programs in an integrative and multidisciplinary 
view.

l The Museum of Contemporary Art, which besides numerous temporary exhibitions, houses a public library containing over 15,000 
volumes of art and literature;

George Apostu International Culture and Arts Center 

l The ”George Apostu” Cultural Centre is one of the initiators of the Moldova Galleries Cultural Program (1991 - present) organized together 
with The Union of Visual Artists from the Republic of Moldova and the Museum Complex  ”Iulian Antonescu”  Bacau , in partnership with the 
Union of Plastic Artists from Romania, the U.A.P. Branch Bacau, and the National Museum of Art of Moldova, Chisinau.

l “The Blue” - International Sculpture Residency Program, organized by The “George Apostu” Cultural Centre with the participation of well-
known Romanian and foreign sculptors (Romania, Spain, Japan, Bulgaria, Serbia, Taiwan, France).

l The cultural ensemble consists of:

l Symposia on the most complex issues, painting exhibitions, graphics, sculpture, photography, decorative arts;

l The Marble Hall in the main building of the Centre is intended to cultural events: shows, performances, meetings, plays, concerts, symposia 
etc.;

The cultural activity of the Centre includes a wide range of artistic events:
l Theatrical shows, literary, musical and dance performances;

l ArtistNe(s)t, the artistic residency program for young performers and choreographers of contemporary dance;
l The “Vitraliu” magazine, edited by the Centre, periodically re�ects the synthesis of arts' interference, as well as the pluralist character of its 
cultural activity;
l Cultural project „Mirabila Sămânță”(2018) - project developed between Bacau and Chisinau, within which The „George Apostu” Cultural 
Center Bacau, as co-organizer, together with the National Museum of Art of Moldova and the Museum of Comparative Art from Sangeorz-Bai, 
created "Acum și în Veac" contemporary art exhibition which brought together the works of artists Maxim Dumitraș - sculpture and Mihai 
Perca - painting;

l The awarding ceremony: The George Apostu Great Award;

l The Cucuteni International Symposium - 5000 Redivivus (2017) – The ”George Apostu” Cultural Centre, as a partner, together with the 
”Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi and the Technical University of Moldova took part in the International Symposium ”CUCUTENI - 
5000 Redivivus: exact and less exact sciences”. Every year, the event brings together academics, university professors, poets, writers, musicians, 
artists and people of culture from the two sides of the Prut River.

l The “Blue” Artistic Residencies Program which is intended to support activities in the �eld of performing arts, within which the “International 
Theater Residency” project is implemented with the participation of Romanian and foreign artists; at the end of 2019, the Centre organized 
the International Theater Residency "America de-Acasă" (2019) attended by Romanian actors from the historical regions where the Romanian 
language is still spoken (Republic of Moldova, Republic of Serbia), together with actors from our country and compatriots living in the 
Republic of Austria.

l S.C.P.I.T. (Studio for Research, Innovation and Theatrical Practice), within this program there were performed numerous productions 
including "O rugăciune de prisos" by George Astaloș, directed by Mircea Marin (The Award for Best Performance at the Festival of Theaters in 
Moldova Mare, Botosani, 1992) and “Victimele datoriei”, by Eugen Ionescu;

The “George Apostu” International Culture and Arts Centre Is member of the International Council of Museums (ICOM), is registered in 
the Register of Performing Arts and is a founding member of the ArtistNe(s)t Association, Network of Artists-in-Residence Centres in Romania.
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