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Danny Schmidt  AG cu Luca Curci, 

 

Mandy Sand (1932 - 2004), s-a născut la 

București în România în 1932,  a murit în 

Israel 29 decembrie 2004 . A absolvit Școala 

de Artă din București în anul 1963.  A 

emigrat în Israel în 1964 și a locuit în orașul 

Nathanya. 

În 1967 s-a căsătorit cu soția sa Agnes care i-

a fost în permanență cel mai apropiat și mai 

bun sprijin.  A fost membru al Asociației 

Pictorilor și Sculptorilor din Israel din 

1979.  Tehnicile sale: ulei, desen, gravură, 

pastel de ulei, asamblare, grafică pe 

calculator și tehnici de mixaj.  

Reportaj  în Televiziunea israeliană 

1983 :  Lucrările lui Mandy Sand sunt o 

combinație de realism și fantezie. Mandy 

Sand este înzestrat cu imaginație și 

creativitate, aceste caracteristici îl ajută să 

își creeze o lume specială, plină de dragostea 

pentru artă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările sale sunt expuse în numeroase 

colecții de artă și muzee din Israel și din 

străinătate, în Italia, Franța, SUA, Canada,  
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Germania, Venezuela, Ungaria, Croația și 

România  

Premii : 1966 Premiul I Concurs de Artă al 

Centrului Cultural din Tel Aviv ZOA House 

 

Danny Schmidt * 

  

* Danny Schmidt (născut la 7 octombrie 

1970) este un cantautor american stabilit în 

Austin, Texas, unde locuiește în prezent 

împreună cu soția sa, colega sa muzician și 

cantautoare Carrie Elkin. 

 

Când am căutat în galeriile de pe internet o 

lucrare care să reprezinte Parables & Primes 

în mod corespunzător, am dat peste lucrarea 

artistului israelian Mandy Sand și am fost 

imediat impresionat. M-am îndrăgostit de 

pictura sa, King David, și am vrut să o 

folosesc ca și copertă pentru album. Avea 

îmbinarea perfectă a mai multor elemente 

contradictorii pe care le găsesc atrăgătoare - 

o eleganță clasică, dar și scene fantastice 

ieșite din comun - un subiect principal 

central statornic, dar cu detalii profunde și 

complicate - un realism literal puternic  

și totuși bogate metafore simbolice 

provocatoare. A avut același ton ca și discul. 

Și era frumos de privit. 

Când i-am scris lui Mandy pentru a-l întreba 

dacă pot folosi tabloul său pe albumul meu, 

am primit un e-mail de la soția sa, Agnes, 

care m-a informat că Mandy murise cu trei 

luni mai devreme. 

Sunt foarte trist că nu am avut niciodată 

ocazia să-i spun personal lui Mandy cât de 

mult m-a impresionat lucrarea sa. Dar sunt 

mândru că Agnes crede că Mandy ar fi vrut 

ca lucrările sale să fie asociate cu ale mele pe 

coperta albumului Parables & Primes. Și  
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înseamnă foarte mult pentru mine să vă pot 

prezenta acum mai multe dintre lucrările 

sale. Restul acestei pagini este plin de doar 

câteva exemple din vastul portofoliu de 

lucrări al lui Mandy. Vă rugăm să răsfoiți și 

să vă bucurați de selecție. 

  

                                        ***  

 Luca Curci - o discuție cu văduva lui 

Mandy Sand, Agnes Sandulovici, în 

cadrul FUTURE LANDSCAPES, a treia 

întâlnire la BORDERS ART FAIR 

2021, la Palazzo Albrizzi-Capello. 

 

Mandy Sand s-a născut la București, în 

noiembrie 1932, sub numele de Mandy 

Sandulovici. La vârsta de 27 de ani, Mandy a 

studiat Artele în București, orașul său natal, 

și s-a întâlnit cu operele de artă clasice care 

se găsesc în muzeele locale. În 1964 a 

absolvit studiile de artă și a început să 

picteze în stil figurativ-decorativ. În acel an 

a emigrat în Israel pentru a începe o nouă 

viață. A experimentat cu stilul artistic 

figurativ în primele sale lucrări, căutând 

totuși să își exprime într-un mod unic 

imaginația sa fructuoasă, aceasta fiind 

esența ființei sale. După ani de muncă 

asiduă, după 1970, și-a dezvoltat propria 

tehnică și propriul stil și a început să își 

semneze lucrările sub numele de Mandy 

Sand (fost Sandulovici). Lucrările lui Sand 

sunt influențate de arta medievală și 

renascentistă, o influență care este profund 

pusă în valoare în lucrările sale. El s-a 

exprimat într-un stil artistic imaginar, 

combinat cu realismul fantastic al 

suprarealismului. Admirația sa pentru 

pictorii flamanzi Hieronymus Bosch și 

Pieter Bruegel cel Bătrân, precum și pentru 

strălucitul artist contemporan Salvador 

Dali, a fost o sursă de inspirație pentru el. 

Schițele din subconștientul primar al lui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mandy Sand s-au transformat în cele din 

urmă în lucrări de obiecte bogate, expresive 

și colorate, care au devenit bijuterii 

valoroase. Există multe asemănări personaje 

ciudate, personaje care nu s-au mai întâlnit 

niciodată, lucruri care nu există, peisaje 

fictive, toate acestea l-au ajutat să creeze o 

lume complexă în care s-a simțit bine. Arta 

sa nu este chiar "avangardistă" sau 

"contemporană"; el a fost ghidat de estetică, 

mister și fascinație care îi conduce opera 

dincolo de înțelegere. Motivația și scopul său 

au fost doar de a crea artă de dragul artei. 

Mandy a fost un perfecționist care a 

practicat tehnici artistice diverse de înaltă 

calitate, stăpânind pictura în ulei, gravura 

(gravură în adâncime, aquatint, combinarea 

diferitelor materiale), pastelul în ulei, 

instalații din carton, o combinație de 

mecanisme de instrumente muzicale în 

desene, ansambluri de diverse obiecte, artă 

digitală pe calculator, inclusiv o combinație 

de scanări de obiecte, fotografii și lucrări pe 

calculator. În ultimii ani de viață, și-a 

îmbogățit repertoriul cu sculpturi din cutii 

de conserve de cupru. Mandy a fost activ și 

creativ până în ultimele sale zile, luptându-

se cu efectele secundare ale bolii sale de 

cancer până când nu și-a mai putut folosi 

brațul drept din cauza metastazelor la cot, 

ceea ce i-a frânt spiritul. În ciuda deteriorării 

stării sale de sănătate, a continuat să creeze 

artă computerizată atât timp cât a putut. 

Mandy a decedat în decembrie 2004, la 

vârsta de 72 de ani, în Natania, Israel. 

*** 

 


