


Kinestezie-CinetiCă-MeCaniCă 
în artele vizuale

(„Simptome” de mechanical arts și (re)formulări vizuale)



Mulțumiri: Marilena Preda-Sânc, Veronica Demenescu, Răzvan-Constantin Caratănase, 
Mihai Plămădeală, editura Eurostampa

______________
Prefață
Mihai Plămădeală
______________
Colaboratori
Răzvan-Constantin Caratănase
Marilena Preda-Sânc
______________
Viziune grafică
Răzvan Dragoș
______________
Tehnoredactare / DTP
Răzvan Dragoș
______________
Corector
Mihai Plămădeală

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DRAGOŞ, RĂZVAN-PETRIŞOR
    Kinestezie - cinetică - mecanică în artele vizuale : ("simptome" 
de mechanical arts şi (re)formulări vizuale) / Răzvan-Petrişor 
Dragoş. - Timişoara : Eurostampa, 2022
    Conţine bibliografie
    ISBN 978-606-32-1189-8

73

Editura Eurostampa
Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 26

Tel.: 0256-204816
edituraeurostampa@gmail.com

office@eurostampa.ro
www.eurostampa.ro

Tipărit la Eurostampa

© 2022, Răzvan-Petrişor Dragoş

ISBN E-book 978-606-32-1192-8

Editura Eurostampa
Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 26
Tel.: 0256-204816
edituraeurostampa@gmail.com
office@eurostampa.ro
www.eurostampa.ro
Tipărit la Eurostampa



Kinestezie-CinetiCă-MeCaniCă 
în artele vizuale

(„Simptome” de mechanical arts și (re)formulări vizuale)

Răzvan-Petrișor DRAGOȘ

Timișoara, 2022



Unul dintre cei mai surprinzători graficieni români contemporani este, în viziune 
personală, Răzvan Dragoș. O caracterizare a sa bazată pe enumerarea a doar câteva atri-
bute ar arăta astfel: inconfundabil prin subiecte, abordare, manieră, concepție, artist care 
lucrează limpede, ordonat, curat, logic. Tinerețea lui relativă l-ar putea recomanda drept 
pariu câștigător, dar arta, așa cum nu este știință ori simplă profesie, nu reprezintă nici 
vreun pariu. Artistul se bazează pe muncă, pe talent, pe răbdare, pe alegeri și pe curaj în 
depășirea problemelor inerente. Cu siguranță, cititorul a surprins ideea că preambulul pe 
care tocmai îl parcurge se constituie în argument al ideii în care a fost redactată prefața, 
aceea că arta este cu totul altceva decâ profeție ori pronostic. 

Acest prim volum al seriei de autor, una pe care o dorim cât mai cuprinzătoare, 
prezintă artele mecanice, cineticul în artă și mecanismele folosite ca instrumente în sco-
pul producerii de artă (sau producției artistice), din Neolitic și până în prezent. Abordarea 
este una de sorginte teoretică și se bazează pe o vastă cercetare personală. Practicianul 
metamorfozat în teoretician a căutat, a identificat și a analizat cele mai interesante și im-
portante aspecte ale subiectului abordat, care este, în același timp, temă majoră în creația sa. 

De obicei, pe literați îi găsim în biblioteci, iar pe artiști în ateliere. Cele două lumi 
par a nu avea nimic în comun. Trecând peste simplificarea voită a raporturilor dintre teo-
rie și practică, surprinzătoare la Răzvan Dragoș este continuitatea dintre cercetare și prac-
tică. Spre lauda sa, tânărul grafician a înțeles de timpuriu importanța școlii, ca instituție, 
a continuității, a relației maestru-discipol și a culturii, privite drept condiție necesară și 
insuficientă a artistului. Pornind de la premisa că în artă nimic nu este pură întâmplare, 
voi raporta munca lui Răzvan Dragoș la însăși școala românească de grafică.  

O observație punctuală este aceea că se poate vorbi despre o a patra generație de 
graficieni veritabili în România ultimelor șapte decenii. Istoria propusă începe, fără doar 
și poate, cu Vasile Kazar, Ion State și Octav Grigorescu; continuă pe o rută distinctă prin 
Mircia Dumitrescu, Dan Erceanu, Ion Panaitescu, Ion Delamare Atanasiu, Ion Cuciurcă, 
Aurel Bulacu, Antal Vásárhelyi sau Nicolae Alexi; pe o alta cu Anca Boieriu, Dragoș 
Pătrașcu, Ovidiu Petca, Casia Csehi sau Florin Stoiciu; și, în fine, întâlnește prezentul prin 
generația reprezentată magistral de artiști precum Zuzu Caratănase sau Răzvan Dragoș. 
Aceștia din urmă, asemenea majorității celor amintiți anterior, contribuie în mod instituțional 
la perpetuarea bunelor tradiții în domeniu, fiind în momentul scrierii acestor rânduri, lector, 
respectiv, asistent la două prestigioase universități de artă din România (Universitatea de 
Arte „George Enescu” Iași și Facultatea de Arte - Universitatea „Ovidius”, Constanța). 

Prefață



Listele sunt însă pur orientative. Din fericire, artiștii de marcă de la noi din țară 
transcend, grație muncii lor, posibilele note de subsol din cărțile de specialitate, la pro-
priu și la figurat vorbind. Prin enumerarea selectivă de mai sus am dorit să subliniez 
tradiția și continuitatea din grafica autohtonă. Numitor comun al celor citați este temeini-
cia meșteșugului. Lucrul bine făcut, pornind de la desen și până la transferul de imagine, 
în cazul gravurii și a subramurilor conexe, sunt piatră de temelie pentru toți cei în cauză. 

Revenind, lucrarea prefațată este ingenuă din două motive îngemănate: pentru că 
este rodul cercetării teoretice a unui artist, nu a unui istoric și teoretician de artă și pen-
tru că este vorba despre un artist pe care semnatarul își asumă să afirme că este valoros. 
Lecturând paginile propuse de Răzvan Dragoș, dincolo de a îi înțelege munca artistică 
și motivațiile, luăm cunoștință de cele mai importante studii de caz (pe tema aleasă) din 
întreaga istorie a lumii. Nimic din ceea ce este relevant nu pare a îi fi trecut neobservat 
graficianului – cercetător. O lucrare savuroasă, la baza căreia stau o teză de licență, una 
de studii aprofundate de master și una de doctorat.

Fiecare artist are, sau cel puțin așa ar trebui, o zonă a sa și numai a sa în care 
se manifestă la cotele lui maxime. Nu este vorba atât despre abilități, cât despre spirit 
creator, altfel spus, despre eliberarea în cea mai mare măsură posibilă de condiționări 
externe. La nivelul de interpretare enunțat, totul se raportează la voință artistică și lupta 
cu limitele personale, fie ele conceptuale ori tehnice. Acestea nu trebuie privite în sens 
peiorativ, ca lipsuri, ci mai degrabă ca hotare aflate în continuă expansiune, ca obstacole 
menite să fie depășite. 

Identitatea reprezintă, în contextul dat, bunul cel mai de preț al unui act de creație. 
Pentru artistul vizual și nu numai, faptul de a fi recunoscut prin opera sau lucrările sale 
este suprema formă de împlinire profesională, o confirmare (cumva obiectivă în subiecti-
vismul său) a activității întreprinse, iar această recunoaștere nu se poate instaura în afara 
unor repere culturale solide. Prin munca sa artistică și de cercetare, Răzvan Dragoș ne 
amintește că așa cum, în conformitate cu Metafizica lui Aristotel, omul este înzestrat cu 
dorința de a ști, de a cunoaște, tot așa, cunoașterea înseamnă putere.  

Dr. Mihai Plămădeală, critic de artă



6 5

 1. Argument
 
 De la princepsul simptom al sintagmei de 

„mechanical arts” și până la justa extensie în climatul 
modern, apoi urmat de cel contemporan, vom etala suc-
cint principalele considerente ale prezentei cercetări.

 
 Identificarea principalelor atribute de ordin 

kinesthésique-cinétique-mécanique abordate și apro-
fundate în parametrii artei vizuale, cu pluritatea 
semnificațiilor din câmpul concepției perceptuale, în 
mod gradual par să determine funcțiile valorice de la 
nivelul morfologiei și cel al sintaxei.

 Desigur, că o astfel de pledoarie asupra concep-
tului de „Artes Mechanicae” circumscris și redijat în 
„galaxia” elementelor-componentelor mecanice care pot 
constitui în felurite chipuri, noi și noi conformații/struc-
turi mecanomorfe. 

 Un anume tip de angrenaj (din subordinea inte-
lectului) permite în mod categoric instituirea unui nou 
tip de raționament având ca fundament segmentul cultu-
ral și componenta meșteșugărească într-o perfectă sim-
bioză cu sfera inginerească. 

 Juxtapunerea celor două deziderate supreme de 
sorginte creativă și ingenioasă vor „proclama o revoluție” 
de ordin conceptual-comprehensibil.

 În creațiile sale, mulți artiști moderni și contem-
porani vor reliefa „cosmosul mecanomorf” într-un mod 
augmentativ și productiv și astfel se impune să amintim 
succint structura tezei prin conturarea următoarele idei-
directive:

 I. princeps „simptom” mecanic. Pledoarie pentru 
trinomul kinesthésique-cinétique-mécanique. Conside-
rente și circumspecții în „galaxia mecanomorfă”

 II. perceptul și funcția semiotică a tandemului 
frangere & dettaglio. Disertații de Daniel Arase (1944-
2003), Omar Calabrese (1949-2012) și Georges Didi-Huberman 
(n. 1953). Procedee de cizelare a fragmentelor

 III. fundamente de plenitudine și completitudine 
în câmpul mecanomorf și mecanotehnic

 IV. constituent morfologic la nivel de sintaxă. 
Cutting-ul și/sau Montage-ul/Collage-ul. Corp decelabil 

Fig. 1. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes 
Mechanicae I / tehnica: acvaforte, acvatinta 
/ dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 
cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală

Fig. 2. Detaliu
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și anasamblu unitar. Paleta vastă de gesturi retezate
 V. traiectoria elementului industrial în 

circumstanță „fertilă”. Itinerariul componentei mecanice 
luată ca citat cultural

 VI. cartografierea și fuzionarea ambianțelor per-
spectivale. Edificarea spațiului contingentis. Augmen-
tarea prin caracterizare a conceptelor geometrice (ana-
litice și sintetice) distincte. Clasificarea și orânduirea 
referențială în concomitență cu înregistrarea figurilor de 
tip geometric (plan sau volumetric). Coordonatele punc-
telor de reper în vederea sporirii reprezentării grafice a 
totalității de forme extrase din realitatea dată.

 VII. paradigmă, sinestezie și eteroclit postmo-
dernist: Anti-Art; Anti-Anti-Art; Classificatory disputes 
about Art; Cyborg Art; Electronic Art; Experiments in 
Art and Technology; Gaze; Late Modernism; Modern 
Art; Modernist Project; Neo-Minimalism; Net.Art; New 
European Painting; New Media Art; Post-Conceptual; 
Superflat; Superstroke; Remodernism; Irving Sandler; 
Virtual Art

 VIII. elemente antagonice: pars destruens vs. 
pars construens. Factori indispensabili de coeziune și 
inexorabili de coliziune

 IX. funcți metonimice și hermeneutice ale între-
gului. Deziderat și atribut „antromecanomorfologic”

 X. (meta)narațiunile vizuale în edificarea 
enunțului plastic. Fluxul și refluxul anamorfozelor și 
metamorfozelor. Prosperitatea segmentului analogic, 
alegoric și anecdotic

 XI. „clasicizantul” binom „om-robot” sau cyborg 
în arta vizuală și arta cinematografică. Sintagma, percep-
tul și conceptul.

 XII. identificarea, cuantificarea și legitimarea 
d’apres-urilor, parafrazelor, prelevărilor și reangrenărilor

 XIII. dislocări (arogate) paradoxale și dezmem-
brări asumate. Elipsă și sincopă de ordin mecanomorfo-
tehnic

 XIV. registrele entropice ale (a)bioticului și deco-
dificări simbolice-empatice în demersul personal „Artes 
Mechanicae”. Coagularea imagisticii prin paleta amplă 
de elemente recognoscibile. Contextualizare, decontex-
tualizare și recontextualizare

 XV. arpegiul stilistic prin diferite modalități de 
exprimare și expresivizare inclusiv „partitura” de rigori 
tehnice utilizate

Fig. 3. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes 
Mechanicae II / tehnica: acvaforte, acvatinta 
/ dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 
50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție per-
sonală

Fig. 4. Detaliu
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 Această cercetare este constituită din partea 
introductivă, patru capitole, concluziile cercetării și nu 
în ultimă instanță anexe (texte înregistrate în cadrul unor 
importante sesiuni de comunicări științifice). Abordarea 
și aprofundarea ecuației kinesthésique-cinétique-
mécanique pe tronsonul modern și contemporan al 
artei vizuale, augmentează un deziderat sistematizat și 
comprehensibil și totodată o convergentă în climatul 
mecanomorf. 
 Primul capitol exploatează princepsul simptom 
al registrului Mechanical Arts într-o perspectivă istorică 
plecând de la antichitate, traversând evul mediu și apoi în 
speță epoca modernă și imediat contemporană. În relie-
farea acestei idei, au co-participat patru rute/direcții. Pa-
leta de tehnologii înnoitoare, de mașinării revoluționare 
și cuantumul proiecțiilor de ordin métonymique. Aici 
s-a urmărit atât rostul funcționabilității cât și demersul 
creativității dar și corelarea acestora. Un alt segment in-
contestabil este „Artes Mechanicae” arondat pe două 
direcții precise și determinante precum: „d’après” Le-
onardo da Vinci și celălalt segment al decontextualizării, 
contextualizării și recontextualizării conceptului în zona 
modernismului și postmodernismului. Și nu în ultimul 
rând importanța fenomenului socio-cultural (mechanical 
printing) - „resortul Gutenberg”.
 Cel de-al doilea capitol se definește prin distri-
buirea elementelor date în structura compozițională. 
Diverse mecanisme de a formula și a reformula enunțul 
plastic/vizual. La baza acestei arondări a elementelor 
definite sunt prezentate aspecte sau părți care sunt în 
subsidiarul cadrului de a compune/ a descompune/ a re-
compune. Desigur, merită analizate cele două binoame, 
și anume: „om-robot” (metamorfoză de tip exhaustiv) și 
collage-montage prin eficienta operaționalizare a planu-
lui deductiv și al decelării collage-ului. 
 În cea de-a treia parte a cercetării prezentarea pla-
nului antropo-mecanomorf de natură etică și estetică, va 
demara intransigent pe trei rute. Prima rută se raportează 
la tipurile de prelevări, parafrazări și asamblări deopo-
trivă. Perceptibilitatea și substanța artei „cleptomane”. 
Cea de-a doua rută aduce în atenție valorificarea concep-
tului „partial figure” dar totodată expune și o constantă 
retorică. Tot la această rută au fost exemplificate câteva 
creații cinematografice pentru a reliefa nota reverberan-
tă. 
Și ce-a de-a treia notă unde sunt invocate studiile de caz 

Fig. 5. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes 
Mechanicae III / tehnica: acvaforte, acvatinta / 
dimensiune: 40 × 25 cm (matrița) 70 × 50 cm 
(stampa) / anul: 2015 / colecție personală

Fig. 6. Detaliu
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din peisajul artistic românesc (modern și contemporan),  
fie că sunt prezentări sumare ale bi și tridimensionalului .
 Ultimul capitol al acestei cercetări, aduce în 
atenție o gamă variată de conotații ale metanarațiunii în 
cercetarea vizuală proprie. Instituirea conceptului „Artes 
Mechanicae” este catalogat ca având doar valoare de 
citat cultural, în concomitență cu o notă introspectivă 
parțială. Demers personal este constituit din trei părți 
și astfel le vom enumera. Prima parte se identifică prin 
exercitarea arpegiului stilistic/imagistic prin diverse 
metode de exprimare/expresivizare. În ce-a de-a doua 
parte este adusă în atenție o reală cuantificare și legitimare 
a setului de rigurozități (de ordin tehnic). Fără drept de 
echivoc, închegarea unui ansamblu/demers personal este 
efectuat printr-un expozeu amplu constituit din elemente 
recognoscibile atribuite și redefinite. Iar cea de-a treia 
parte aduce în dezbatere „cosmosul mecanomorf” cu 
rost augmentativ și progresiv. 
 Se cuvine ca în regim adițional să atingem alte 
trei coordonate (cercetări), urmărind câteva aspecte re-
cognoscibile în teza prezentă dintr-o perspectivă sin-
gulară sau dualistă. Interesul major în ceea ce privește 
modul de cizelare a imaginii dată de doleanța socială. 
Menirea artei militante și al comunicării artistice este 
prezentată metodic în cele câteva circumstanțe istorice. 
Un alt palier de cercetare a singularității și dezvoltării 
elementelor de ordin stroboscopic în tărâmul artei vizu-
ale (parțial și al cinematografiei). Și nu în ultimul rând, 
vom grefa și ansamblul de elemente ce se substituie ci-
neticii și câmpului mecanomorf din spațiul artei vizu-
ale. Există două dintre cele mai proeminente exemple 
„Automata” și „Métamatics”, exercitându-și  în forță atât 
paradigma cât și retorica asupra acestor incomensurabile 
concepte. 
 
 Prezenta cercetare a elaborat mai multe 
segmente specifice acestei direcții (fie ele prezentate 
sub semnul singularității sau al sincronismului), 
elemente ce au edificat întregul și complexul areal 
al chinesteziei, al cineticii și mecanicii filtrate prin 
intuitivele și raționamentele artistice. Platforma și 
contextul „antromecanomorfologic” a dat naștere 
în mod necontenit unor deziderate și atribute de 
plenitudine și completitudine a registrelor mecanomorfe 
și mecanotehnice și până la funcțiile metonimice și 
hermeneutice. 

Fig. 7. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes 
Mechanicae IV / tehnica: digitală / anul: 
2016 / colecție personală

Fig. 8. Detaliu





Cap I.

De la primele „simptome” de mechanical arts și până la 
formele propriu-zise pe axul Antichitate–Evul mediu–

Epocă modernă în diferitele culturi ale lumii

 I.1. De la registrul tehnologiilor inovatoare și a 
mașinăriilor revoluționare și până la proiecțiile metonimice. 
De la funcționabilitate la creativitate
 I.2. Artes Mechanicae - (de)contextualizarea conceptului 
medieval în câmpul (post)modernismului
 I.3. „Artes Mechanicae” „d’après” Leonardo da Vinci
 I.4. Mechanical printing ca fenomen socio-cultural 
(Pledoarie succintă a „galaxiei” Gutenberg)
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	 I.1.	De	la	registrul	tehnologiilor	inovatoare	și	
a	mașinăriilor	revoluționare	și	până	la	proiecțiile	me-
tonimice.	De	la	funcționalitate	la	creativitate

	 În	genere,	conceptul	de	„artă	plastică”	a	îmbrăcat	
multiple	sensuri	de	la	epocă	la	epocă.	Fie	că	avem	de-a	
face	cu	raportări	din	prisma	breslei	sau	dintr-un	alt	unghi	
de	vedere,	 indiferent	de	conotația	sa	(ritualică,	biblică,	
istorică,	propagandistică,	socială,	moralistă,	etică,	esteti-
că,	de	ordin	interior	al	trăirilor	sau	chiar	de	tip	manifest),	
arta	plastică	a	marcat	semnificativ	existența	noastră.	
	 Adesea	 este	 considerată	 ca	 fiind	 o	 extensie	 a	
sufletului	 sau	 chiar	 un	 fundament	 existențial-filosofic,	
manifestându-se	 în	 funcție	 de	 trăirile,	 experiențele,	
emoțiile,	 gândurile	 noastre	 și	 nu	 numai.	 Aceste	
elemente	 de	 natură	 interioară	 însoțite	 de	 apetitul	
pentru	 „frumos”	 determină	 o	 premisă	 socio-culturală,	
o	 imagine	 de	 ansamblu	 bine	 structurată	 și	 definitorie	
în	 câmpul	 percepției	 noastre.	 Indiferent	 de	 epoca	 și/
sau	coordonatele	geografice,	cultura	unei	civilizații	și-a	
lăsat	puternic	amprenta	și	asupra	practicii	artistice	(ex:	
decorațiunile	 de	 pe	 amforele	 din	 perioada	 elenistică,	
ornamentația	de	pe	vestimentația	monarhală	europeană,	
desenele	 gravate	 și	 picturile	 murale	 ale	 templelor	 din	
Orientul	Îndepărtat),	astfel	că	de-a	lungul	istoriei	putem	
observa	nenumărate	interpretări	ce	diferă	de	la	o	cultură	
la	 alta	 asupra	 tematicii,	 stilului,	metodelor	de	execuție	
ș.a.m.d.	

	 Dintr-o	 paletă	 vastă	 de	 exemplificări,	 ne-am	
putea	 opri	 parțial	 atenția	 asupra	 civilizației	 egiptene,	
aducând	în	discuție	un	tip	de	artă	dominată	de	ideologiile	
monarhice	 și	 religioase.	 Una	 din	 puținele	 civilizații	
care	au	știut	să-și	conserve	cu	multă	atenție,	onestitate	
și	puritate	caracteristicile	sale	fără	a	avea	vreun	aspect	
ostentativ.	 Creatorului/meșteșugarului	 egiptean	 din	
Antichitate	 îi	 erau	 impuse	 o	 serie	 de	 canoane	 în	 care	
trebuia	 să	 se	 încadreze	 (vezi	fig.	 1).	Printre	 acestea	 se	
numără	și	cele	care	țin	de	creația	sa	personală,	care	trebuia	

Fig.	1.	Autor:	pictorul	camerei	funerare	
din	 Sennedjem	 /	 titlul:	Scena fermierului 
cu plug /	 tehnica	utilizată:	artă	murală	pe	
perete	/	dimensiunea:	17	×	24	cm

Fig.	2.	Detaliu

	 Descriere:	Arta	murală	practicată	
de	 meșteșugarii	 civilizației	 egiptene	 din	
antichitate	 se	 concentra	 pe	 simbolistica	
mesajului	 și	 nu	 pe	 transmiterea	 directă.	
Hieroglifele	 ce	 sunt	 compuse	 prin	 repre-
zentări	ale	obiectelor	și	 formelor	naturale	
pot	fi	descifrate	în	mai	multe	sensuri,	dar	
ideea	de	bază	rămâne	aceeași.	În	cele	mai	
multe	 cazuri	 mesajul	 real	 era	 ascuns.	 În	
imaginea	prezenta,	prima	coloană	din	față	
poate	 fi	 tradusă	 ca:	 „Priviți” - „arat de 
mână - (pământ), în casa lui Osiris - Două 
pământuri”.	 Pe	 a	 doua	 coloana	 scrie:	
„Sennedjem, ... adevărul vocii”1

_____________________

 1	Steven	C.	Hause,	William	Maltby, Western Civilization: 
A History of European Society Volumul al-II-lea, Editura	Thomson	
Wadsworth,	Londra,	2004,	p.	24
_____________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	1.	https://www.crystalinks.com/egyptagriculture.html
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să	 fie	 în	 conformitate	 cu	 practicile	 artistice	 specifice	
modelului	 cultural.	 Arta	 egipteană	 antică	 are	 o	 notă	
distinctivă	și	unică	între	toate	celelalte	culturi/civilizații,	
pentru	 că	 tipul	 de	 viziune	 poate	 fi	 considerat	 unul	 de	
factură	 modernă	 în	 ceea	 ce	 privește	 concepția	 asupra	
formei,	a	volumetriei	și	a	tipologiei	compoziționale.	Ea	
se	identifică	și	se	legitimează	prin	parametrii	solitudinii	
raportate	la	canoanele	civilizației2.	La	celălalt	pol,	stilul	
abordat	și	aprofundat	de	anticii	greci	poate	fi	catalogat	
ca	un	eventual	precursor	 în	materie	de	stilistică	pentru	
alte	culturi	în	perspectivă	istorică.

	 Inserarea	 conceptului	 de	 „mecanism”	 în	 circu-
itul	 creativ	 al	 civilizațiilor	 străvechi,	 creionează	 într-o	
oarecare	măsură	 noi	 tipuri	 de	 idei	 și	 concepte	 în	 timp	
(vezi	fig.	3,4),	 iar	 traversarea	epocilor	până	 la	peisajul	
contemporan	artistic,	nu	 fac	altceva	decât	 să	fie	o	 rea-
lă	și	permanentă	demonstrație	(de	pildă,	pe	continentul	
european	avem	înșiruirea	principalelor	curente	precum	
Antichitate,	 Renaștere,	 Baroc,	 Clasicism,	 Romantism,	
Realism,	 Impresionism,	 Post-impresionism,	 Cubism,	
Suprarealism).	 Se	 cuvine	 să	 avem	 în	 atenția	 noastră	
această	 tematică	 atât	 prin	 prisma	 aplicativității,	 cât	 și	
prin	prisma	percepției,	fapt	pentru	care	îl	vom	dezvolta	
în	urmăroarele	capitole.	Trebuie	adăugat	că	acest	termen	
poate	căpăta	mai	multe	sensuri	în	funcție	de	contextul	în	
care	este	folosit3.

	 Dacă	 privim	 „mecanismul”	 dintr-o	 anume	 per-
spectivă	filosofică	ca	fiind	un	ansamblu	de	elemente	ce	
pun	în	funcțiune	un	anumit	tip	de	dinamică	(repetitivă),	

_____________________

  2	Christina	Riggs,	Ancient Egyptian Art and Arhitecture, 
A Very Short Introduction,	Editura	Oxford	University	Press,	Marea	
Britanie,	2014,	pp.	1-3	
 3	 Accepțiunea	 termenului	 de	 „mecanism”	 poate	 căpăta	
o	serie	de	sensuri	 în	 funcție	de	contextul	dat.	Acesta	 se	poate	 re-
feri	 la	mecanismul	minții,	 al	 gândirii,	mecanismul	 ce	 stă	 la	 baza	
funcționării	vitale,	biologice	al	organismului	viu,	mecanismul	cos-
mic,	cel	care	pune	în	mișcare	întreg	universul	sau	se	poate	referi	la	
simplu	mecanism	compus	din	mai	multe	componente	ce	au	ca	rol	
îndeplinirea	unei	sarcini.	
_____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	3.	https://www.metmuseum.org/art/collection/sear-
ch/49404
	 Fig.	4.	https://en.wikipedia.org/wiki/Tabar_(axe)#/media/
File:Indian_(Sind)_tabar_2.jpg	Sursa	imaginii

Fig.	3.	Cap	de	topor	din	dinastia	Shang	a	
chinei	antice	 (circa	1600-1046	 î.H)	 /	ma-
terialul	 folosit:	 bronz	 /	 dimensiunea	 24,9	
×	16,2	cm	/	colecția:	Muzeul	Metropolitan	
de	Artă	 din	 New	York,	 Statele	 Unite	 ale	
Americii

	 Descriere:	 Toporul	 indian	 speci-
fic	 provinciei	 pachistaneze	 Sindth	 cunos-
cut	și	ca	Tabar	este	un	exemplu	de	unealtă	
de	 luptă	 în	 formă	de	 semilună	 cu	un	 cap	
dublu	(o	parte	topor,	o	parte	ciocan)	ce	are	
pe	suprafața	sa	gravate	diverse	motive	de-
corative.

Fig.	 4.	 Topor	 de	 luptă Tabar	 /	 perioada	
execuției:	secolul	al	XVIII-lea	/	materialul	
folosit:	 oțel	 /	 dimensiunea	 lamei	 de	 12,7	
cm,	dimensiunea	mânerului:	55,8	cm
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atunci	am	putea	sesiza	că	unele	dintre	sensurile	pe	care	
le	capătă	acest	termen/concept	artistic,	au	coexistat	încă	
din	perioada	antică,	chiar	de	la	apariția	primelor	obiec-
te.	 Procesul	 de	 confecționare	 al	 unei	 unelte	 necesită	 o	
anume	ordine	a	etapelor	de	lucru	care,	dacă	nu	va	fi	res-
pectată,	 va	 conduce	 spre	 eșec.	Ordinea	 aceasta	 practi-
cată	 în	mod	 recurent	 de	 om	 este	 chiar	mecanismul	 de	
funcționare	 ce	 are	 ca	 rezultat	 producerea	 unui	 anumit	
tip	 de	 instrument.	Diferența	 față	 de	 percepția	 contem-
porană	 este	 că	 în	 trecut,	 conceptul	 de	 „mecanism”	 nu	
era	 înțeles	 în	perspectivă	 integrală.	Deși	 în	Antichitate	
erau	 utilizate	 diverse	metode	 tehnice	 pentru	 exercitare	
și	facilitarea	muncii	(vezi	fig.	5),	nu	putem	susține	ipo-
teza	că	oamenii	erau	conștienți	de	acest	proces	ca	fiind	
unul	de	ordin	strict	tehnico-mecanic.	Pentru	ei	factorul	
de	 funcționare	era	privit	 ca	un	ajutor	utilizat	 în	planul	
agriculturii,	construcțiilor	sau	al	ingineriei	militare.	
 
	 Schimbând	 coordonatele	 geografice,	 vom	 face	
o	scurtă	referință	la	unele	dintre	cele	mai	semnificative	
exemplificări,	și	anume:	vasele	ceramice	din	civilizația	
antică	(Cucuteni)	poartă	o	caracteristică	unică,	dacă	ar	fi	
să	ne	raportăm	la	celelalte	descoperiri	arheologice	de	pe	
teritoriul	Europei.	Cu	toate	că	își	păstrează	utilitatea,	for-
ma	unică	și	elementele	decorative	ce	îmbracă	suprafața	
au	 totuși	 un	 caracter	 autentic,	 distinct	 față	 de	modelul	
civilizațiilor	asiatice4.	(Vezi	fig.	6)

	 De	cele	mai	multe	ori,	arta	a	înglobat	o	serie	de	
valori,	 principii,	 axiome,	 canoane,	 reguli,	 cerințe	 etc.	
Altminteri,	putem	afirma	că	cele	două	domenii,	arta	și	
tehnologia,	au	coexistat	și	au	traversat	istoria	printr-un	
deziderat	 comun,	 prin	 accepțiunea	 sintagmei	 de	 „artă	
utilitară”.	 „(...) utilitatea echivalează totdeauna, prin 
ea însăși, cu o anumită frumusețe. Această frumusețe se 
schimbă când într-o satisfacție a inteligenței care consi-
deră obiectul drept bine adaptat scopului său, când într-

_____________________

 4	 Hubert	 Schmidt,	 Cucuteni din Moldova-România. 
Așezarea fortificată cu ceramică pictată, din Epoca Pietrei și 
Cuprului și până în apogeul Epocii Bronzului,	Editura	Tehnopress,	
Iași,	2007,	p.	I
_____________________
 
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	5.	http://www.darwincountry.org/explore/021714.htm
l?ImageID=20668&Page=42#Gallery
	 Fig.	6.	https://en.wikipedia.org/wiki/Cucuteni–Trypillia_
culture

Fig.	 6.	 Castron	 cu	 suport,	 vas	 cu	 suport	
și	 amforă	 ce	 aparțin	 civilizației	 antice	
Cucuteni /	anul	execuției:	circa	4300-4000	
î.H	/	colecția:	Complexul	Muzeal	Național	
din	Moldova	/	locația	descoperirii:	comuna	
Scânteia,	județul	Iași,	România

Fig.	 5.	Găleată	 romană	 /	material	 folosit:	
lemn	și	fier	/	colecția:	Muzeu	din	Shrewsbury,	
Anglia

	 Descriere:	 Sursa	 artei	 utilitare	
este	 reprezentată	 de	 scopul	 pe	 care	 îl	 ca-
pătă	un	obiect.	Găleata	pe	care	o	utilizau	
romanii	 din	 antichitate,	 asemănătoare	 cu	
ciutura	de	la	fântânile	cu	cumpănă	întâlnite	
la	satele	românești	este	un	exemplu	ce	de-
monstrează	raportul	artei	utilitare	la	scopul	
utilitar.	Funcția	găleții	de	a	suporta	o	gre-
utate	semnificativă	fără	să	se	destabilizeze	
nu	permite	o	atitudine	a	formei	care	să	fie	
delicată	sau	fragilă.	Estetica	ei	se	identifi-
că	prin	elementele	ce	conferă	o	funcționare	
mai	 practică.	Mânerul	 dublat	 în	 dimensi-
une	 în	 zona	de	 care	 se	 ține	 pentru	 o	mai	
bună	 stabilitate	 și	 toarta	din	fier	 prezentă	
pe	marginea	superioră	sunt	elemente	ce	au	
o	dublă	atribuție:	estetică	și	practică.
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o satisfacție a sensibilității care apreciază și se bucură că 
scopul este agreabil. Farmecul utilului se află deci con-
comitent în caracterul său ingenios și mereu plăcut .”5 
	 Poate	că	această	diversitate	a	tematicilor	abordate	
și	a	tehnicilor	aplicate	din	diferitele	culturi	ale	lumii,	au	
întruchipat	o	imagine	globală	(Imago Mundi)	a	popoare-
lor.	Așadar,	identificăm	o	varietate	de	expresii	cu	valori	
etice	și	estetice	ce	sunt	poziționate	în	jurul	formulelor	de	
funcționalitate,	dar	și	în	circumstanțele	filosofice.

	 Din	punct	 de	vedere	 etimologic,	 termenii	 „teh-
nologie”	şi	„artă”	provin	din	aceeași	 familie.	Cuvântul	
„artă”,	la	origine	derivă	din	termenul	grecesc	„ars”,	iar	
tehnologie	din	„tekhnologia”, aceasta	din	urmă	consti-
tuind	o	asociere	dintre	„tekhne”	și	„logos”.	Semnifica-
ţia	termenului	„tehnică”	în	Grecia	antică	era	similară	cu	
cea	 pe	 care	 o	 avea	 arta,	 ambele	 referindu-se	 la	 noţiu-
nea	de	abilitate	asociată	cu	meşteşugul.	Sistematizarea	
percepțiilor	 atribuite	 anumitor	 practici	 din	Antichitate	
sunt	direct	proporționale	cu	funcțiile	pe	care	acestea	le	
însușesc.	

	 Indiferent	 de	 sorgintea	 „mecanismului”	 în	
domeniul	de	resort,	raționamentul	a	oscilat	mereu	între	
inventivitate	 și	 ingeniozitate	 (vezi	fig.	7-9)	declanșând	
astfel	noi	factori	evolutivi.	Unul	dintre	cele	mai	relevante	
exemple	este	 cazul	 lui	Leonardo	da	Vinci,	 artist,	 poet,	
arhitect,	 inventator,	 inginer	 de	 tehnică	 militară	 etc.	
Ne-am	 oprit	 succint	 atenția	 asupra	 ilustrului	 personaj	
renascentist	 amintind	doar	câteva	dintre	 invențiile	 sale	
ingenioase,	 cum	 ar	 fi:	 mecansimul	 cu	 auto-propulsie,	

_____________________

 5	 Jean-Marle	Guyau,	Problemele esteticii contemporane, 
Editura	Meridiane,	București,	1990,	p.	28	
_____________________

	 Descriere	fig.	 7,	 8,	 9:	Multe	 din	 proiectele	 lui	Leonardo	
da	Vinci	 în	materie	de	 invenție	 s-au	 raportat	 la	 studierea	ființelor	
vii.	Pentru	a	înțelege	fenomenul	de	zbor	la	păsări,	acesta	a	obser-
vat	fiecare	caracteristică	și	funcție	a	mușchilor,	oaselor	și	structurii	
anatomice	care	sunt	implicate	în	proces.	Forma	și	structura	aripilor	
prezente	la	mecanismele	de	zbor	din	schițele	artistului	sunt	preluate	
tot	de	la	diferite	tipuri	de	animale	zburătaore.
_____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	7.	https://www.rct.uk/collection/912656/the-bones-
and-muscles-of-a-birds-wing
	 Fig.	8.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/c/c5/Leonardo_Design_for_a_Flying_Machine%2C_c._1488.jpg
	 Fig.	9.	https://ro.pinterest.com/pin/212865519864265724
/?lp=true

Fig. 8. Autor: Leonardo da Vinci (1452-
1519) / titlul lucrării: Design pentru mașină 
de zbor / tehnică abordată: desen pe hârtie 
/ anul execuției: circa 1488

Fig.	 7.	Autor:	 Leonardo	 da	Vinci	 (1452-
1519)	 /	 titlul	 lucrării:	 Oasele și mușchii  
unei aripi de pasăre	 /	 tehnică	 abordată:	
cărbune	și	peniță	cu	tuș	pe	hârtie	/	dimen-
siunea:	 22,2	 ×	 20,4	 cm	 /	 anul	 execuției:	
circa	1512-1513

Fig.	 9.	Autor:	 Leonardo	 da	Vinci	 (1452-
1519)	/	titlul	lucrării:	Studiul unei aripi de 
pasăre	/	tehnică	abordată:	grafit,	cărbune	și	
peniță	cu	tuș	pe	hârtie	
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tunul	cu	multiple	țevi,	aparatele	și	mecanismele	dedicate	
zborului	 precum	 planorul	 sau	 șurubul	 aerian,	 podul	
rabatabil,	 costumul	 de	 scafandru,	 primul	 concept	 și	
model	 de	 tanc	 (vehicul	 blindat),	 modele	 de	 parașută,	
diverse	variante	de	roboți,	mitraliera,	viola	organistă.

	 Fiecare	invenţie	face	posibilă	o	serie	de	alte	in-
venţii	 (vezi	fig.	10)	prevestind	noi	 tehnologii	de	factu-
ră	manuală,	mecanică,	 automată	 sau	 electrică.	Această	
exercitare	 permanentă	 a	 minții	 a	 declanșat	 un	 anume	
proces	de	conștiință	în	materie	de	tehnică	și	tehnologie,	
grefând	totodată	importanța	în	climatul	social	a	pache-
tului	de	cercetări	ample	și	prodigioase.	„Caracterul de 
lege al evoluţiei funcţionale este recunoscut de mult; 
cercetarea modalităţilor acestei legi, încă empirice la 
majoritatea corpurilor de tehnici, a parvenit în cazul al-
tora la stadiul prospectării sistematice; marina, aviaţia, 
astronautica sunt deschise căutării unor forme de o efi-
cacitate deosebită.”6 
	 Datorită	legăturii	transcendente	pe	care	o	are	omul	

_____________________

 6	Andre	Leroy-Gourhan,	Gestul şi cuvântul vol.	II,	Editura	
Meridian,	Bucureşti,	1983,	p.	108
_____________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	10.	https://www.irishtimes.com/news/science/stud
y-reveals-stone-age-gourmets-favoured-spicy-food-1.1503508

Fig.	10.	Desen	executat	după	opera	artistului	francez	Émile	Bayard	(1837-1891)	/	titlul	lucrării:	Oameni preistorici ce 
fabricau unelte din cremene	/	tehnica:	xilogravură	(gravură	în	lemn)	/	perioada	execuției:	secolul	al	XIX-lea

Fig.	11.	Detaliu
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cu	mediul	înconjurător,	majoritatea	cercetărilor	noastre	
în	materie	de	inventică	s-au	raportat	în	mod	exclusiv	la	
elementele	din	natură.	Cunoașterea	avansată	a	sistemelor	
de	funcționare	biologică	(viețuitoarele	acvatice,	aeriene	
sau	terestre)	reprezintă	în	speță	o	mare	parte	a	atributelor	
ce	 vizează	 evoluția	 tehnologică.	 Mereu	 intrigat,	 omul	
a	 fost	 captivat	 în	 genere	 de	 fenomene	 naturale	 ca	 de	
pildă:	aparatul	locomotor	din	regnul	animal,	contribuția	
elementelor	vegetale	asupra	corpului	uman	și	nu	numai;	
o	reală	și	frumoasă	pledoarie	pentru	evoluția	speciei.	

	 Climatul	științific	în	concomitență	cu	cel	artistic	
a	declanșat	și	a	amplificat	în	permanență	noi	concepții,	
evidențiind	cercetările	cu	rol	determinant	în	domeniul	de	
resort.
 De-a	lungul	existenței	umane	au	fost	înregistrate	
numeroase	tentative	de	a	substitui	sistemul	biotic	cu	cel	
abiotic.	Aceste	 tematici	 abordate	 neîncetat	 în	 creațiile	
vizuale	au	augumentat	câmpul	stilistic	și	totodată	au	am-
prentat	viitoarele	concepții	asupra	binomului	om-robot.	
Aducem	 în	 atenție	 un	 exemplu	 de	 sorginte	mitologică	
din	peisajul	elenistic	-	Talos7.
 Ilustrul	 arheolog	 francez	André	 Leroi-Gourhan	
avansase	o	ipoteză	temeinică:„Etapele de dezvoltare ale 
_____________________

 7	În	Grecia	Antică	ideea	ce	vizează	existența	„mecanisme-
lor	umane”	nu	era	deloc	străină.	Un	exemplu	esențial	în	susținerea	
acestei	idei	este	personajul	„mecanic”	din	legendele	religioase	ale	
civilizației	elenistice.	Talos	cunoscut	și	ca	Talus	 sau	Talon	afirmă	
prezența	unui	„obiect”	mitic	ce	are	atribuite	caracteristici	omenești.	
În	mitologiile	 grecești	 apariția	 personajului	 antropomorf	 este	 ac-
ceptată	din	două	 ipostaze:	prima	 se	 referă	 la	 faptul	 că	Talos	 ar	fi		
fost	construit	de	către	Hephaistos	(zeul	metalurgiei,	metalelor,	focu-
lui,	sculpturilor,	materialelor,	bronzului	etc.)	pentru	primul	rege	al	
Cretei,	Minos.	În	cea	de-a	doua	variantă,	Talos	este	un	cadou	făcut	
Europei	de	către	Zeus	(zeul	cerurilor).	În	ambele	variante	rolul	era	
acela	de	a	apăra	plajele	cretane	de	invadatori	și	pirați.	(vezi	fig.	12)
	 În	epopeea	greacă	Argonautica,	Talos	ne	este	prezentat	ca	
fiind	cel	care	asalta	cu	roci	de	mari	dimensiuni	vasul	Argos,	în	care	
căpitanul	Jason	(fiul	regelui	Iolcos	și	soțul	vrăjitoarei	Medeea)	îm-
preună	cu	soldații	Argonauts,	erau	în	căutarea	„Lânei de Aur”.	
	 Structura	de	construcție	a	„personajului	din	bronz”	este	una	
cu	caracter	„mecanomorf”.	Funcționabilitatea	lui	constă	în	conecta-
rea	componentelor	metalice	din	care	era	alcătuit	la	o	venă	de	sânge	
ce	circula	de	la	zona	gâtului	până	la	încheietura	piciorului.	Conexi-
unea	celor	două	elemente	era	asigurată	de	un	singur	cui	din	bronz.	
	 Legenda	spune	că	Talos	ar	fi	fost	doborât	după	ce	vrăjitoa-
rea	Medeea	l-ar	fi	fermecat	prin	diferite	metode	și	i-ar	fi	spus	că	prin	
detașarea	cuiului	din	bronz	acesta	ar	deveni	nemuritor.	(vezi	fig.13)
	 Sursa:	Apollonios	Rhodios,	 Peter	Green,	The Argonautika: 
Apollonios Rhodios.	Editura	University	of	California	Press,	Berkeley,	
California,	2007,	pp.	355-360
____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	12.	http://artincambridge.blogspot.com/2013/02/ta-
los-is-this-ugliest-statue-in.html
	 Fig.	13.	https://en.wikipedia.org/wiki/Talos#/media/File:
Medeia_and_Talus.png

Fig.	13.	Autor:	Sybil	Tawse	/	titlul:	Medeea 
și Talus	/	anul	execuției:	1920	

Fig.	 12.	 Autor:	 Michael	 Ayrton	 (1921-
1975)	 /	 titlul:	Talos, omul din bronz, apă-
rătorul Cretei, prima civilizație din Europa 
/	 anul	 execuției:	 1973	 /	 locația	 actuală:	
strada	Guildhall,	Curtea	Leului	din	centrul	
universității	Cambridge,	Marea	Britanie
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umanității sunt strict legate de fenomenele ce vizează 
capacitatea de evoluţie superioară a creierului şi a sis-
temului nervos.”8	Dacă	 luăm	 în	 calcul	 intervalul	de	 la	
cele	mai	străvechi	perioade	și	până	în	Epoca	Bronzului,	
vom	constata	că	pentru	orice	necesitate	a	omului	au	fost	
mereu	proiectate	ustensile	ce	aveau	ca	menire	facilitarea	
lucrului	cu	elemente	din	lemn,	piatră,	fier	etc.,	utilizate	
în	vânat,	agricultură,	edificii,	inginerie	militară,	sculptu-
ră,	ceramică,	pictură,	gravură,	grafică	etc.
	 Focul	și	roata	sunt	socotite	ca	fiind	unele	dintre	
cele	mai	 semnificative	 invenții,	 iar	acestea	au	stat	 fără	
echivoc	 la	 baza	 progresului	 tehnologic	 de-a	 lungul	
existenței	umane.
  
	 Utilitatea	 roții	 este	 întâlnită	 încă	 din	Neoliticul	
Târziu	și	poate	fi	considerată	ca	fiind	una	din	principa-
lele	componente	multifuncționale	ce	au	constituit	funda-
mentul	pentru	diverse	rute	ce	au	avut	ca	principiu	siste-
mul	de	rotire.
	 Unele	 dintre	 cele	 mai	 vechi	 dovezi	 (desene)	
indo-europene	ale	utilizării	roții	au	fost	cele	sumeriene,	
identificate	cu	cea	dintâi	perioadă	istorică,	respectiv	cu	
cea	mai	veche	civilizație	regională.	Sumerul,	care	se	afla	
la	 sudul	Mesopotamiei	 (vezi	 fig.	 14)	 a	 profitat	 deopo-
trivă	de	cele	mai	mari	dezvoltări	tehnologice,	culturale	
și	 artistice	 din	 perioada	 respectivă.	 Încă	 din	 secolul	 al	
IV-lea	î.e.n.,	se	cunoșteau	practici	ca:	domesticirea	ani-
malelor,	utilizarea	uneltelor	și	a	mecanismelor	agricole9, 
practicarea	olăritului,	țesutului	și	întrebuințarea	tehnici-
lor	de	modelare	a	aramei	(care	ulterior	era	prelucrată	în	
unelte	și	obiecte).	

_____________________
 
 8	Andre	Leroy-Gourhan,	Gestul şi cuvântul,	vol.	II,	Editura	
Meridiane,	Bucureşti,	1983,	p.	30
 9	Deși	primul	model	de	plug	a	fost	descoperit	pe	Valea	
Indusului,	varianta	celui	utilizat	de	către	civilizațiile	mesopotamiene	este	
mult	mai	complexă.	Mecanismului	de	funcționare	i	s-au	atribuit	în	
acest	caz	două	sarcini:	cea	de	a	ara	și	cea	de	a	semăna	pământul.	Po-
sibilitatea	acestui	factor	a	fost	datorat	rezervorului	cu	semințe	ce	era	
atașat	de	mecanism.	Prin	conectarea	rezervorului	la	un	anumit	tip	de	
pâlnie	acesta	permitea	o	curgere	treptată,	controlată	a	semințelor	pe	
pământul	proaspăt	arat	de	plug.	
	 Sursa:	 Daniel	 T.	 Potts,	Mesopotamian Civilization: The 
Material Foudation,	 Editura	 Crnell	 University	 Press,	 New	York,	
1997,	pp.	77-79
_____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	14.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/7/7d/Ur_chariot.jpg
	 Fig.	16.	http://www.usgennet.org/usa/topic/preservation/
science/moments/chpt1.htm

Fig.	16.	Autor:	Charles	R.	Knight	 (1874-
1953)	/	titlul:	Omul de Cro-Magnon cunos-
cut și ca Homo sapuens fosillis în peștera 
Font de Gaume	 /	 colecția:	Gallery	of	
Frescoes,	Paris,	Franța

Fig.	 14.	 Ilustrația	 unei	 căruțe	 trasă	 de	
cai	 ce	 transportă	 materialele	 necesare	
confecționării	 unei	 catapulte	 de	 luptă	 /	
proveniența:	 Orașul	 Ur	 din	 civilizația	
mesopotamiană	/	perioada	execuției:	circa	
2500	î.Hr.

Fig.	15.	Detaliu
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	 Descoperirea	 și	 folosirea	 focului	 a	 fost	 un	 alt	
punct	forte	în	evoluția	mecanismelor.	Meșteșugurile	afe-
rente	 au	permis	modelarea	metalelor10,	 arderea	 lutului,	
a	ceramicii,	prepararea	hranei	etc.	Deși	cultura	asiatică	
avea	o	tehnologie	avansată,	epoca	fierului	a	apărut	des-
tul	de	târziu	comparativ	cu	celelalte	civilizații	antice,	pe	
teritoriul	Chinei	de	astăzi	au	fost		practicate	intensiv	me-
todele	de	turnare	în	bronz.

Relevant	 este	 faptul	 că	 în	 China	 Antică	 a	 fost	
atestată	pentru	prima	dată	în	istorie	folosirea	fontei.	Cu	
ajutorul	acestui	proces	prin	care	aliajele	erau	amesteca-
te	și	 turnate	 împreună	în	procesul	de	obținere	a	fontei,	
China	Antică	 a	 deschis	 un	nou	 traseu	 evolutiv	privind	
prepararea	 și	 modelarea	 materialelor	 feroase.	 Dovada	
meșteșugului	iscusit	de	care	această	civilizație	dispunea	
a	constat	în	impresionanta	varietate	de	forme	turnate	în	
diverse	dimensiuni.	S-au	descoperit	fabrici	de	prelucrare	
a	metalului:	 artefacte	 din	metal,	 unelte,	 bijuterii,	 arme	
obiecte	de	uz	casnic	sau	cu	conotații	religioase11	etc.

	 Egiptul	Antic	a	fost	una	dintre	cele	mai	prolifice	
civilizații	în	materie	de	construcție,	iar	aici	putem	face	
o	 referință	 sumară	 la	 faptul	 că	dispunea	de	o	 cantitate	
enormă	 de	 piatră.	 Principalele	 activități	 practicate	 de	
egipteni	au	fost	gestionarea	și	remodelarea	materialului.	
Prin	modelarea	diferitelor	tipuri	de	piatră (calcar,	bazalt,	

_____________________

 10	În	urmă	cu	circa	4000	de	ani,	meșteșugarii	babilonieni	
confecționau	încuietori	pentru	uși	cu	chei	ce	erau	făcute	de	obicei	
din	bronz	sau	alamă,	iar	în	primul	mileniu	din	înaintea	erei	noastre,	
în	Asir,	se	prepara	pasta	de	sticlă	opacă,	teracota	smălțuită	utilizate	
în	decorațiuni	și/sau	ornamente	în	mozaic.
	 Copacii	ce	erau	tăiați	de	popoarele	mesopotamiene	aveau	
un	caracter	divin.	Aceștia	erau	denumiți	ca	fiind	„Copacii Vieții” de-
oarece	întrebuințarea	lor	era	considerată	ca	fiind	una	de	ordin	sacru:	
întreținerea	 focului	 utilizat	 pentru	 forje	 și	 a	 cuptoarelor	de	olărit.	
Denumirile	 se	pot	 întâlni	 la	 sigiliile	 simbolice	 sumero-akkadiene.
	 11	Una	din	cele	mai	semnificative	descoperiri,	rămâne	o	ve-
selă	utilizată	la	diferite	ritualuri	pentru	sacrificii.	Artefactul	din	bronz	
cântărește	875	kg	și	a	fost	descoperit	(în	orașul	Anyang)	în	anul	1939.	
Pe	suprafața	obiectului	se	pot	identifica	trei	semne	gravate	(„Si Mu 
Wu”)	ce	semnifică	„Regina Mamă Wu”.	Acest	artefact	este	conside-
rat	a	fi	cel	mai	mare	obiect	turnat	în	bronz	din	perioada	Antichității.	
(vezi	 fig.	 18).	 Sursa:	 Chen	 (Joseph)	 Cheng-Yih,	 Science And 
Technology In Chinese Civilisation, Editura	 World	 Scientific	
Publishing	Company,	Marea	Britanie,	1987,	pp.	225-228	
 12	Brian	A.	Brown;	Marian	H.	Feldman,	Critical Approaches 
to Ancient Near Eastern Art,	 Editura	Walter	 de	 Gruyter,	 Berlin,	
2013,	p.	304
_____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	17.	https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cylinder_seal_
king_Louvre_AO6620.jpg
	 Fig.	18.	https://en.wikipedia.org/wiki/Houmuwu_ding#/
media/File:HouMuWuDingFullView.jpg

	 Descriere	(fig.	17):	Sigiliul	cilin-
dric	este	una	dintre	cele	mai	vechi	 forme	
ale	gravurii	universale	și	totodată	cea	care	
a	influențat	direct	tipul	de	scriere	cuenifor-
mă.	De	dimensiuni	reduse,	întâlnite	în	cele	
mai	multe	 cazuri	 cu	 lungimi	 între	 2	 și	 3	
cm,	aceste	cilindre	au	gravate	pe	suprafața	
lor	 anumite	 scene,	 scrieri,	 semne,	 simbo-
luri	 ritualice,	 semnificații	 etc.	Materialele	
din	care	sunt	alcătuite	matrițele	sunt	piatra	
sau	lemnul	făcând	astfel	conținutul	imagis-
tic	ce	era	greu	de	controlat	cu	atât	mai	mult	
că	acesta	trebuia	să	fie	în	relief	negativ	și	
„în	 oglindă”	 pentru	 a	 putea	 fi	 imprimat.	
Primele	 forme	 de	 cilindrii	 au	 fost	 desco-
perite	pe	 teritoriul	 orașului	Uruk	unde	 se	
presupune	că	au	 fost	 și	 inventate	 în	 jurul	
anului	 3500	 î.e.n.	 	Aplicarea	 lor	 se	 reali-
za	pe	accesorii,	 tablete	din	clei,	cărămizi,	
veșminte,	scrisori	și	plicuri,	pe	suprafețele	
ușilor,	pe	componentele	obiectelor	fabrica-
te	ș.a.m.d.12

Fig.	 17.	Regele-Preotul și acolitul său 
ce hrănesc cireada regală	 /	 Sigiliu	 ci-
lindric	 din	 orașul	 antic	 Uruk	 /	 perioada	
provenienței:	circa	3200	î.Hr.	/	materialul	
din	care	matrița	este	confecționată:	calcar	
alb	 /	materialul	 imprimării:	 lut	 /	 colecția:	
Muzeul	Antichităților	din	Berlin,	Germania

Fig.	18.	Denumirea	obiectului:	Simuwu 
Ding (Veselă	 pentru	 sacrificiu)	 	 /	 perioada	
provenienței:	 dinastia	 Shang	 (1400-1046	
î.Hr.)	 /	 dimensiune:	 133	 ×	 100	 ×	 78	 cm	 /	
colecția:	Muzeul	Național	din	China
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gresie,	alabastru,	onix,	cuarț	roșu,	porfir,	granit	de	culoa-
re	roz,	neagră	sau	cenușie,	dar	și	alte	materiale)	egiptenii	
antici	au	excelat	 în	construcții,	agricultură13,	navigație,	
diverse	forme	de	artă	etc.	Aceștia	au	lăsat	în	urmă	o	serie	
de	monumente	din	piatră	precum	Marile	Piramide,	Sfinxul,	
obeliscuri,	dar	și	o	bogată	colecție	de	sculpturi.
	 Edificiile	 acestei	 splendide	 culturi	 sunt	 înregis-
trate	ca	fiind	o	permanentă	enigmă	pentru	omul	modern	
plecând	de	la	diverse	premise,	teorii	și	speculații	în	ma-
terie	de	ridicare	a	construcțiilor.

Cunoaştem	faptul	că	în	Grecia	şi	Roma	Antică	se	
punea	accentul	pe	studierea	materialelor	de	construcţie	
şi	a	tehnologiilor	aferente,	iar	proiectele	arhitecturale	re-
prezentau	priorităţi	ale	societăţii,	astfel	că	cei	ce	proiec-
tau	monumentele	de	for	public	erau	bine	recompensați.	
Tehnicile	de	construcție,	arta	și	meșteșugul	erau	catalo-
gate	ca	făcând	parte	din	același	domeniu.	„În Grecia şi 
Roma antică termenii tekhne şi ars au fost deseori întâl-
_____________________

 13	Cultivarea	plantelor	și	creșterea	animalelor	au	fost	din	
totdeauna	 principalele	 preocupări	 ale	 omului.	 Agricultura	 fiind	
de	 altfel	 domeniul	 fundamental	 al	 procurării	 hranei.	 Primele	 teh-
nologii	 utilizate	 în	 acest	 scop	 aveau	misiunea	 să	 asigure	 irigarea	
corespunzătoare	 a	 pământului	 și	 protejarea	 culturilor	 agricole	 de	
pericolele	venite	din	partea	animalelor	sălbatice	sau	din	partea	in-
vadatorilor	străini.	Proprietățile	pe	care	le	capătă	„mecanismul”	de	
funcționabilitate	din	spațiul	agricol	sunt	în	concordanță	cu	gestiona-
rea	corectă	a	factorilor	naturali.

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	19.	https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/
build-the-pyramids-coloured-engraving-by-heinrich-leutemann-
news-photo/526177502

Fig.	19.	Autor:	Heinrich	Leutemann	(1824-1905)	/	titlul:	Construiți Piramidele /	tehnica:	xilogravură	cololartă	/	
anul	execuției:	circa	1880	/	colecție:	Institutul	Arhive	de	Colecție	pentru	Artă	și	Istorie,	Berlin,	Germania

Fig.	20.	Detaliu
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niţi în descrierile activităţilor ce includeau fabricarea 
durabilă a obiectelor de către oamenii vremii respecti-
ve. De la pictori la cizmari, de la arhitecţii templelor 
greceşti, la constructorii de coșterețe, cu toţii apelau 
la conceptele ars şi techne așa cum erau ele înțelese în 
acea perioadă. Aceasta nu înseamnă că cetăţenii epocii 
respective nu puteau deosebi estetica de utilitate. A fost 
sarcina practicianului care trebuia să asigure rezultatul 
dorit.”14

De	 pildă,	 din	 Roma	Antică15	 ne-au	 rămas	 urme	
(clădiri)	ale	acestei	civilizații	cum	ar	fi:	Colosseumul	sau	
Columna	lui	Traian	(vezi	fig.	22).

Materialele	 folosite	 în	 construcţii	 erau	 în	 mare	
parte	din	 lemn	şi	piatră.	Datorită	 tehnologiei	avansate,	
prelucrarea	materialului	brut	era	posibilă	astfel	că	prin	
fabricare,	 aceştia	 beneficiau	de	 elemente	 precum	cără-
mida	sau	cimentul.

Una	 dintre	 cele	 mai	 semnificative	 invenţii	 din	
cadrul	 arhitecturii	 și	 comerțului	 antic,	 raportate	 la	
mecanism,	 este	 braţul	 de	 macara.	 Această	 tehnologie	
își	 are	 originile	 în	 primele	 teorii	 și	 utilizări	 ale	
contrabalansării	 greutății.	 Semnele	 grafice	 lăsate	 de	
egipteni	 încă	din	perioada	Regatului	Vechi	au	 ilustrate	
imagini	cu	utilizarea	balanței	în	comerț	sau	a	cumpenei	
pentru	 scoaterea	 apei	 folosită	pentru	 irigații.	Brațul	de	
macara	în	cea	mai	simplă	definiție	reprezintă	o	serie	de	
elemente	conectate	mecanic,	ce	formează	un		dispozitiv	

Fig.	21.	Autor:	Giovanni	Battista	Piranesi	
(1720-1778)	/	titlul:	Rămășițele apeducte-
lor ale lui Nero / dimensiunea:	49,1	×	70,7	
cm	 /	 tehnica:	 acvaforte	 /	 anul	 execuției:	
circa	 1750-1778	 /	 colecția:	 The	 Baillieu	
Library	 Print	 Collection,	 Universitatea	
Melbourne

Fig.	22.	Columna lui Traian	/	anul	execu-
ției:	aprox.	113	/	dimensiune:	40	m	/	mate-
rialul	utilizat:	marmură	de	Carrara

_____________________

 14	Alison	 Burford,	Craftmen in Greek and Roman society, 
Editura	Cornell	University	Press,	New	York,	1972,	pp.	13-14
 15 Pentru civilizația romană agricultura era socotită ca fi-
ind una dintre cele mai prestigioase ocupații. În ciuda solului nefa-
vorabil romanii din Peninsula Apenniană au reușit să-și valorifice 
tipul de climă prin diversitatea plantelor pe care aceștia le cultivau 
(mărul, smochina, scorușul, para, migdala, cireșul (din Asia Mică), 
gutuiul (din Spania), rodia (din Africa), piersicul și nucul (din Per-
sia) etc. Multe din aceste plante creșteau datorită tehnicilor și teh-
nologiilor împrumutate de la etrusci ce vizau metode de cultivare 
a solului pe perioade (culturile alternate) pentru a fi mai fertil, sau 
chiar utilizarea diferitelor pluguri cu brăzdare de fier detașabile în 
funcție de natura solului. Acest „mecanism” utilizat pentru tratarea 
pământului a avut și un oarecare segment estetic. În Imperiul Roman 
au apărut primele grădini ce aveau rol decorativ, astfel avem primele 
forme-modele de aranjamente de ordin peisagistice amenajate în 
curțile nobilimii romane. Sursa:	Kevin	Greene,	The Arheology of 
the Roman Economy,	Editura	University	of	California	Press,	Marea	
Britanie,	1990,	pp.	67-80	
_____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	21.	https://www.thecultureconcept.com/wp-content/
uploads/2014/02/xl-piranesi2.jpg
	 Fig.	 22.	 http://transilvaniareporter.ro/reportaj/19-secole-
de-istorie-columna-lui-traian/
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folosit	 pentru	 ridicarea	 sau	 coborârea	 greutăţilor.	
Descoperirile	arheologice	ne	arată	că	în	Antichitate	s-au	
folosit	 diferite	 modalităţi	 de	 cuplare	 a	 materialului	 la	
macara.	Dovezile	s-au	găsit	pe	suprafeţele	blocurilor	de	
piatră	cu	care	erau	construite	templele	greceşti.	Aceştia	
foloseau	diverse	metode	de	prindere,	precum	sculptarea	
şanţurilor	pe	marginile	blocurilor	de	piatră,	construcţia	
protuberanţelor	 care	 susţineau	 greutatea	 sau	 folosirea	
metodei	denumite	ulterior	Lewisson16.

_____________________
 
 16	 Metoda	 Lewisson	 este	 una	 dintre	 tehnicile	 efectuate	
pentru	ridicarea	greutăţilor.	Atunci	când	nu	este	posibilă	utilizarea	
lanţurilor	sau	a	sforilor,	constructorii	din	antichitate	fixau	pe	partea	
superioară	a	greutăților	„o	ureche”	metalică.	Elementul	era	situat	în	
zona	de	echilibru	al	greutății	astfel	încât	nu	se	producea	o	dezechi-
librare	a	greutății.	După	ce	este	atașată,	constructorii	antici	cuplau	
brațul	macaralei	de	greutatea	prin	acea	„ureche”	pentru	a	putea	fi	
manevrată	(vezi	fig.	24).
_____________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	 23.	 https://www.sciencesource.com/archive/Ancient-
Egyptian-Scales--14th-Century-BC-SS2550664.html
	 Fig	 24.	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chain_
Lewis.JPG

Fig.	23.	Autor:	necnunoscut	/	titlul:	Egiptean din perioada antică ce cântărește inele din aur	/	tehnica:	pictură	pe	
pereți	/	perioada	execuției:	secolul	XIV	î.Hr.	/	locația:	Mormântul	Thebes	

Fig.	24.	Lanț	de	legătură	Lewisson	ce	cu-
plează	greutatea	de	brațul	macaralei	
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 I.2. Artes Mechanicae	 -	 (de)contextualizarea	
conceptului	medieval	în	câmpul	(post)mordernismului

	 Factorii	de	percepție	 asupra	 societății	 și	 ai	me-
diului	înconjurător	diferă	de	la	o	epocă	la	alta.	Conștiința	
noastră	 se	 află	 într-o	 permanentă	 (re)descoperire	 iden-
tificându-se	 cu	 un	 anumit	 sistem	 referențial	 ce	 are	 ca	
fundament:	 principiul,	 axioma,	 valoarea,	 experiența,	
informația,	metoda,	tehnica,	tehnologia	s.a.m.d.	pe	care	
le	identificăm	în	timpul	existenței	noastre.	Putem	pleca	
de	la	premisa	că	segmentul	creației	plastice/vizuale	este	
determinat	 într-o	 anumită	măsură	 de	 cerințele	 sociale,	
materializându-se	în	diverse	circumstanțe	socio-cultura-
le,	dar	și	în	diverse	conjuncturi	industriale,	economice,	
politice,	religioase	etc.	În	perspectivă	istorică	arta	plas-
tică	a	avut	mereu	un	 rol	 semnificativ	 în	„mecanismul”	
social,	izbutind	să	se	plieze	în	funcție	de	dezideratul	și	
necesitatea	epocii	respective.	De	pildă,	 în	perioada	ne-
oliticului	creația	artistică	a	 însemnat	un	gest	 ancestral,	
exercitându-și	rolul	de	ritual	(vezi	fig.	1).	În	Antichitate	
(ruta	 elenistică)	 concepția	 artistică	 era	 determinată	 de	
natura	 mitologică,	 dar	 totodată	 și	 de	 pledoaria	 pentru	
înfrumusețarea	„climatului”	urbanistic17	(vezi	fig.	2,	3).
	 Un	deziderat	de	prim		ordin	și	în	același	timp	vital	
pentru	 existența	 noastră	 a	 fost	 planul	 estetic.	Această	

Fig.	1.	Reprezentări	ale	mâinilor	pe	supra-
fețele	pereților	grotei	Altamira,	Spania

Fig.	 2.	 Autorul:	 Philippe	 Galle	 (1537-
1612)	 /	 titlul:	O reproducere a Statuii lui 
Zeus construită de Phidias după desenul 
lui Maarten van Heemskerck (1498-1574) 
/	tehnica:	gravură	în	dăltiță	/	anul	execuției:	
1572	

Fig.	 3.	 Victoria din Samothrace	 /	 perio-
ada	execuției:	circa	200-190	 î.Hr.	 /	mate-
rialul	utilizat:	marmură	de	Paros	/	colecția:	
Muzeul	Louvre	din	Paris

_____________________
 
 17	Dintre	cele	mai	importante	monumente	ale	epocii	elenisti-
ce,	amintim	câteva	din	sculpturile	lui	Phidias	sau	chiar	celebra	sculp-
tură	Victoria din Samothrace.	Din	vasta	operă	artistică	a	sculptorului,	
pictorului	 și	 arhitectului	 Phidias	 (circa	 480-430	 î.e.n.)	 amintim	 cele	
două	statui	dedicate	măreței	zeițe	a	înțelepciunii,	Atena:	Parhenos	(situ-
at	în	interiorul	Partenonului)	și	Promachos	(situat	între	Partenon	
și	Propylaea).	Un	alt	exemplu	este	reprezentarea	Statuii	lui	Zeus	care	
a	fost	declarată	una	dintre	cele	șapte	minuni	ale	lumii	antice.	Statuia	lui	
Zeus	a	fost	construită	în	jurul	anului	435	î.e.n.	din	piatră	împodobită	
cu	materiale	prețioase	 (plăci	din	fildeș	 sau	aur,	pietre	 semiprețioase,	
abanos	 etc.)	 	 cu	 o	 înălțime	 de	 aproximativ	 12,4	m	 (Sursa:	 Janette	
McWilliam,	Sonia	Puttock,	Tom	Stevenson,	Rashna	Taraporewalla,	
The Statue of Zeus at Olympia: New Aproaches,	Editura	Cambridge	
Scholars	Publishing,	Marea	Britanie,	2011,	pp.	16-17)
	 Statuia	intitulată	„Victoria	din	Samothrace”	reprezintă	una	
dintre	 cele	mai	 semnificative	 sculpturi	 ce	 a	 rezistat	 din	 perioada	
civilizației	elenistice.	Opera	de	artă	a	fost	descoperită	în	anul	1863	
și	a	parcurs	de-a	lungul	timpului	diferite	interpretări	referitoare	la	
proveniența	 și	 semnificația	 sa.	Aceasta	 se	 încadrează	 între	 eveni-
mentele	din	anul	306	î.Hr.	-	Bătălia	de	la	Salamis	și	până	la	31	î.Hr.	-	
Bătălia	de	la	Actium.	(Sursa:	Roland	Ralph	Redfern	Smith,	Hellenistic 
Sculpture: A Handbook, Editura	Thames	&	Hudson,	Londra,	1991,	p.	78)
_____________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	1.	http://www.mixdecultura.ro/2012/11/grota-din-
altamira/
	 Fig.	 2.	 https://www.amazon.com/Competing-Engraving-Di-
versarum-Speculativarum-Published/dp/B07D68784Q
	 Fig.	3.	https://fi.wikipedia.org/wiki/Samothraken_Nike#/me-
dia/Tiedosto:Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369_n4.jpg
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_____________________

 18 Simfonia a V-a în Do minor opus 67	de	Ludwig	van	Betho-
ven	(1770-1827),	cunoscută	ca	„Simfonia destinului” a	fost	auzită	
pentru	prima	dată	în	data	de	22	decembrie	1808. A	fost	compusă	într-
o	etapă	dificilă	din	viața	artistului,	ea	reprezentând	una	dintre	cele	
mai	importante	opere	clasice	din	istoria	muzicii.	Ritmul	pe	care	îl	
creează	primele	patru	tonuri	din	opera	clasică,	a	ajuns	celebru	printre	
altele	și	datorită	comentariului	pe	care	artistul	l-a	facut	public:„Așa 
bate destinul la poartă”,	 dar	 cu	 trecerea	 timpului	 s-a	 dovedit	 că	
acest	 text	a	aparținut	biografului	său	A.	Schindler.	(Robert	Haven	
Schauffler,	Beethoven: Omul care a eliberat muzica,	Editura	Doran	
&	 Company	 Garden	 City,	 New	York:	 Doubleday,	 1933,	 p.	 211)
 19 „Visul unei nopți de vară”	 aparținând	 lui	 William	
Shakespeare	 (1564-1616)	 reprezintă	 o	 capodoperă	 teatrală	 ce	
încropește	 relația	dintre	 cupluri	de	oameni	 și	personaje	 fantastice	
precum	spiridușii	de	pădure	prezentată	într-o	atmosferă	feerică	sub	
clar	de	lună.	(sursa:	website:	https://www.hutchinsonarts.org/a-mid-
summer-nights-dream-synopsis/)
 20	Romanul	„În căutarea timpului pierdut”	scris	și	publicat	
de	Marcel	 Proust	 (1871-1922)	 (în	 șapte	 volume,	 scrise	 între	 anii	
1913	-	1917)	este	una	dintre	cele	mai	celebre	opere	universale	ale	
secolului	XX	ce	are	ca	și	conținut	prezentarea	detaliată	a	ascendenței	
omului	în	înalta	societate,	prezentată	ca	un	monolog.	(sursa:	https://
www.britannica.com/topic/In-Search-of-Lost-Time)
 21	Maurizia	Tazartes,	Viața și opera lui Rembrandt,	Editura
	Adevărul	Holding,	București,	2009,	p.	92
 22	Constantin	Aslam,	Paradigme în istoria esteticii filoso-
fice (I) Din Antichitate până în Renaştere,	Editura	 Institutul	Euro-
pean,	București,	2013,	p.	16.
_____________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 4.	 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/
media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpg
	 Fig.	6.	https://en.wikipedia.org/wiki/A_Midsummer_Nigh
t%27s_Dream#/media/File:Oberon,_Titania_and_Puck_with_Fai-
ries_Dancing._William_Blake._c.1786.jpg

Fig.	 4.	 Autor:	 Rembrandt	 Harmenszoon	
van	 Rijn	 (1606-1669)	 /	 titlul:	Rondul de 
noapte	 /	 tehnica	 abordată:	 ulei	 pe	 pân-
ză	 /	 dimensiunea:	 363	 ×	 437	 cm	 /	 anul	
execuției:	1642	/	colecția:	Muzeul	Național	
Rijksmuseum	din	Amsterdam,	Olanda

	 Descriere	 (fig.	 4):	 „Rondul de 
noapte”	este	una	dintre	cele	mai	cunoscu-
te	 creații	 artistice	 dar	 totodată	 una	 dintre	
cele	mai	controversate.	Opera	de	mari	di-
mensiuni	reprezintă	una	din	comenzile	pe	
care	breasla	mușchetarilor	olandezi	a	dat-
o	 artiștilor	 pentru	 decorarea	 noii	 săli	 din	
cartierul	general,	cu	ocazia	sosirii	Reginei	
Maria	 de	Medici	 la	Amsterdam	 în	 1638.	
Deși	titlul	și	stilul	de	execuție	nu	corespun-
de	conținutului,	această	operă	a	fost	printre	
cele	mai	apreciate	lucrări	ale	vremii.21

Fig.	6.	Autor:	William	Blake	(1757-1827)	
/	 titlul:	Oberon, Titania și Puck	 /	 tehnica	
abordată:	 acuarelă	 și	grafit	pe	hârtie	 /	 di-
mensiunea:	47,5	×	67,5	cm	 /	anul	execu-
ției:	circa	1786	/	colecția:	Tate	Britain	din	
Londra,	Marea	Britanie

Fig.	5.	Detaliu

necesitate	 de	 a	 accesa	 „frumosul”	 a	 fost	 și	 va	 rămâne	
un	 concept	 indispensabil	 pentru	 evoluția	umană	având	
mereu	în	atenție	pe	de	o	parte	demersul	conceptualizării	
„frumosul	artificial”	(tot	ceea	ce	este	creat	om:	o	operă	
de	 artă	 plastică	 -	 „Rondul de noapte” semnată	 de	
Rembrandt	(vezi	fig.	4),	o	simfonie	-	„Simfonia a V-a” 
de	Ludwig	van	Beethoven18,	o	piesă	de	 teatru	 -	„Visul 
unei nopți de vară”19		de	Shakespeare,	un	roman	-	„În 
căutarea timpului pierdut”20, de	Marcel	Proust	ș.a.m.d.) 

iar	 pe	 de	 altă	 parte,	 dimensiunea	 „frumosului	 natural”	
(de	pildă,	un	peisaj	în	care	avem	un	răsărit	de	soare).
	 Din	 punct	 de	 vedere	 etimologic,	 termenul	 „es-
tetică”	 provine	 din	 cuvântul	 grecesc	 „aisthesis”	 şi	 se	
referă	la	percepţia,	senzaţia	şi	simțul	pe	care	sufletul	o	
are	asupra	lumii	interioare	şi	exterioare.	„Atitudinea es-
tetică este o specie a atitudinii umane în genere, văzu-
tă ca un complex mental de credinţe, valori şi dispoziţii 
prezente în orice act comportamental, complex pus în 
corelaţie cu obiectele şi faptele ce posedă o anumită în-
cărcătură emoţională (artistică) şi care sunt trăite într-o 
experienţă personală şi individuală.” 22	Această	atitudi-
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_____________________

 23	 În	 epoca	medievală	 creștină,	 ca	 și	 în	 cea	 a	 antichității	
grecești,	nu	se	poate	vorbi	despre	o	asociere	reală	a	frumosului	cu	
arta	plastică.	Ideea	de	frumos	a	fost	asociată	cu	perfecțiunea,	factor	
ce	aparține	divinității.	Desigur	că	putem	combate	această	afirmație	
prin	 susținerea	 că	 tot	 ce	 este	 lăsat	 pe	 pământ	 aparține	 divinității.	
Desigur,	că	și	arta	poate	căpăta	semnificații-corespondențe	ce	sunt	
în	compatibilitate	cu	noțiunea	de	„frumos”.
____________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	7	și	8	https://www.alamy.com/reconstruction-of-a-clep-
sydra-water-clock-invented-by-ctesibius-of-image8372479.html

ne	se	raportează	în	cele	mai	multe	cazuri	la	artă.	Datorită	
evantaiului	 extins	de	modalităţi	de	exprimare	artistică,	
omul	reuşeşte	să	comunice	stări,	gesturi,	trăiri,	gânduri	
etc.	Fiecare	dintre	noi	are	o	anume	sensibilitate	pentru	
un	gen	aparte.	„Aisthesis”	este	modalitatea	de	cunoaş-
tere	datorită	căreia	fiinţa	umană	capătă	 în	mod	natural	
reprezentări	ale	lumii	interioare	şi	exterioare.

	 Cunoaștem	 faptul	 că	noțiunea	pe	 care	o	 capătă	
tehnologia	Epocii	Medievale	se	referea	strict	la	progre-
sul	 dobândit	 în	 domeniile	 sociale	 (agricultură,	 comerț,	
construcții	etc.)	fără	vreo	asociere	cu	concepția	artistică.	
Ca	și	 în	cazul	perioadei	Antichității,	nu	se	poate	vorbi	
despre	o	estetică	a	mecanismelor	din	Evul	Mediu23.		

	 Prima	legătură	directă	pe	care	mecanismul	a	sta-
bilit-o	cu	vizunea	artistică	s-a	raportat	la	punerea	în	scenă	
a	unui	anume	tip	de	angrenaj	ce	avea	ca	rost	soluționarea	
elementelor	din	ansamblul	scenografic.	Dacă	facem	re-
ferire	la	dispozitivele	dedicate	pieselor	de	teatru	sau	ale	
mecanismelor	de	tip	„automata” din	intervalul	de	timp	
cuprins	între	sfârșitul	Antichității	și	Evul	Mediu,	aceste	
forme	 de	 reprezentare	mecanică	 s-au	 constituit	 într-un	
preambul	al	artelor	vizuale.	Se	cunoaște	faptul	că	omul	
din	 perioada	 respectivă	 nu	 a	 catalogat	 ansamblul	 teh-
nologic	ca	fiind	ad litteram	o	operă	de	artă.	La	vremea	
respectivă	 întregul	 mecanism	 s-a	 rezumat	 la	 impactul	
colosal	 asupra	 percepției	 umane,	 pentru	 că	 la	 nivel	 de	
paradigmă	medievală,	conștiința	epocii	nu	era	obișnuită	
ca	un	anume	ansamblu	(format	din	elemente	tehnice)	de	
diferite	dimensiuni	să	fie	pus	în	mișcare	de	o	„forță	in-
vizibilă”.	Omul	medieval	era	atât	de	fascinat	și	intrigat	
deopotrivă	de	acest	fenomen	încât	nu	mai	lua	în	calcul	
formulele	de	compunere,	tipul	de	mecanism	sau	știința	
ce	stă	la	baza	elementelor	în	dinamică	prin	absenteismul	
uman.
	 Ce	îl	frapa	la	aceste	dispozitive	ținea	de	capaci-

Fig.	7.	Autor:	Ctesibius	sau	Tesibius	(285-
222	 î.Hr.)	 /	 titlul:	Ceasul hidraulic al lui 
Tesibius în viziunea arhitectului francez 
Claude Perrault (I)	 /	 perioada	 execuției:	
sec.	al	XVII-lea

Fig.	8.	Autor:	Ctesibius	sau	Tesibius	(285-
222	 î.Hr.)	 /	 titlul:	Ceasul hidraulic al lui 
Tesibius în viziunea arhitectului francez 
Claude Perrault (II)	 /	perioada	execuției:	
sec.	al	XVII-lea
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tatea	mecanismului	de	simulare	a	unui	demers	biologic	
cunoscut.	Rezultatul	mișcării	„kinestezice”	pe	care	an-
grenajul	 elementelor	mecanice	 îl	 efectua	 și	 transmitea	
observatorului	era	o	anume	stare	de	contemplare	a	feno-
menului	natural	(re)descoperit.	

	 Altminteri,	Biblioteca	din	Alexandria	(Bibliotheca 
Alexandrina24)	cea	mai	semnificativă	citadelă	a	civilizației	
greco-romane	a	fost,	fără	drept	de	tăgadă,	cel	mai	impor-
tant	 punct	 informațional	 al	 lumii,	 considerat	 „leagănul	
științelor”	pentru	că	cele	peste	900.000	de	pergamente	
însemnau	cuantumul	total	al	informațiilor	asimilate	până	
la	acea	vreme.
	 Dintre	 cele	 mai	 importante	 descoperiri	 ale	

____________________

 24	Roy	MacLeod,	The Library of Alexandria: Centre of 
Learning in the Ancient World, Editura	 I.B.	 Tauris	 Publishers,	
Londra,	2000,	pp.	1-15
 25	 James	 M.	 Russell,	 Plato’s Alarm Clock: And Other 
Amazing Ancient Inventions,	Editura	Michael	O’Mara	Books,	Marea	
Britanie,	2018,	pp.	4-5
____________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	9.	http://www.ancientpages.com/2016/05/06/ancient
-greeks-invented-alarm-clocks/
	 Fig.	10.	http://www.historyofinformation.com/image.php?
id=3851

Fig.	9.	Variante	de	ceasuri	hidraulice	din	antichitate	cu	alarmă	in-
ventat	de	Plato	(428-348	î.Hr.)	și	Tesibius	(285-222	î.Hr.)

	 Descriere	 (fig.	 9):	 Varianta	 de	
ceas	cu	alarmă	a	lui	Plato,	era	compusă	din	
recipiente	care	își	distribuiau	cantitățile	de	
apă.	 Funcționabilitatea	 era	 asigurată	 de	
conectarea	 componentelor	 ce	 mențineau	
apa	prin	diferite	metode	tehnice.	Prin	scur-
gerea	treptată	a	apei,	Plato	putea	controla	
intervalul	de	timp	necesar	pentru	umplerea	
vasului.	Apa,	ajungând	în	timp	la	capacita-
tea	maximă	a	recipientului,	apoi	era	scur-
să	 printr-un	 tub	 ce	 avea	 rolul	 unui	 sifon.		
Odată	 cu	 începerea	 procesului,	 cantitatea	
strânsă	în	primul	vas	era	vărsată	prin	tubul	
de	metal	în	cel	de-al	doilea	recipient.	Din	
presiunea	apei	ce	era	scursă	se	realiza	su-
netul	de	alarmă25.		

Fig.	 10.	 Descrierea	 unui	 mecanism	 „au-
tomata”	 care	 îl	 prezintă	 pe	 Bachus	 dis-
tribuind	 vin	 și	 lapte	 într-un	mic	 templu	 /	
Proveniența:	Codexul	lui	Hero	„Pneûma”
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Antichității	în	materie	de	mecanică,	le	putem	menționa	
pe	cele	ale	 lui	Hero	care	au	determinat	 inventarea	me-
canismelor	 hidraulice	 sau	 a	 mecanismelor	 care	 erau	
acționate	de	vânt	pe	care	acestea	le-a	numit	„Pneûma”. 
Acestea	au	devenit	referinţele	fundamentale	ale	perioa-
dei	antice,	iar	mai	târziu	aveau	să	fie	redescoperite,	ju-
când	un	rol	important	în	evoluţia	tehnologică	din	epoca	
renascentistă.	
	 Contribuţia	 pe	 care	 a	 adus-o	Hero	 în	domeniul	
artei	din	prisma	 formulelor	mecanice	este	una	 imensă.	
Din	manuscrisele	lăsate	în	urmă,	aflăm	că	acesta	a	ma-
terializat	conceptul	de	utilizare	a	dispozitivelor	abiotice	
ce	serveau	scopurilor	de	divertisment	în	spectacolele	de	
teatru.	Inspirat	de	cercetările	lui	Arhimede36	,	mai	precis	
la	teoria	mecanică	ce	face	referire	la	utilizarea	scripeţilor	
folosiți	la	ridicărea	şi	coborârea	greutăţilor,	Hero	a	con-

____________________ 

 26	Arhimede	 (circa	 287-212	 î.H)	 este	 considerat	 ca	 fiind	
printre	cele	mai	 semnificative	nume	ale	antichității	din	domeniile	
ce	țin	de	cercetările	științifice	și	unul	dintre	cei	mai	importanți	ma-
tematicieni	din	istoria	lumii.	Cu	o	vastă	și	continuă	activitate	în	do-
menii	precum	matematica,	fizica,	ingineria,	astronomia	etc.,	acesta	
a	reușit	să	concluzioneze	o	serie	de	teorii	știițifice	ce	depășeau	cu	
mult	capacitățile	de	percepție	ale	perioadei	din	care	făcea	parte.	Din	
seriile	 de	 teorii	 le	 amintim	 pe	 următoarele:	 calculele	matematice	
prin	metode	moderne	de	analiză,	aplicarea	conceptelor	de	numere	
infinite-zimale,	aplicarea	și	soluționarea	a	diferite	teorii	geometrice	
ce	au	dus	către	demonstrarea	ariei	cercului,	demonstrarea	suprafeței	
și	al	volumului	al	unei	sfere,	identificarea	volumului	unui	obiect	cu	
o	formă	iregulată,	determinarea	suprafeței	dedesubtul	unei	parabole	
și	multe	altele.	
	 Tot	Arhimede	a	 fost	 cel	 care	a	aplicat	pentru	prima	dată	
ipoteze	și	formule	matematice	asupra	fenomenelor	fizice	rezultând	
bazele	fundamentale	ale	staticii	și	hidrostaticii,	 incluzând	în	acest	
segment	și	principiile	de	echilibru	ale	pârghiei.
	 Bogata	sa	activitate	știițifică	s-a	perindat	și	în	domeniul	in-
venticii	inginerești	unde	putem	identifica	creații	tehnice	precum	ce-
lebrul	șurub	al	lui	Arhimede	(„Șurubul	fără	sfârșit”),	diverși	scripeți	
utilizați	 pentru	 ridicarea	greutăților,	 o	 serie	de	 tehnologii	militare	
etc.	Din	manuscrisele	istorice	aflăm	că	multe	din	mecanismele	pro-
iectate	de	Arhimede	erau	dedicate	sistemelor	de	apărare	ale	orașului	
său	natal	Siracuza	situat	pe	insula	Siciliană	(utilizarea	principiilor	de	
redirecționare	a	luminii	prin	utilizarea	oglinzilor	pentru	a	arde	vasele	
ce	invadau	orașul,	o	serie	de	teorii	aplicate	pentru	un	mai	puternic	și	
mai	precis	impact	asupra	proiectilului	lansat	de	catapulte	ș.a.m.d.).	
	 Din	 seria	 de	 invenții	 se	 face	 remarcată	 corabia	 numi-
tă	Syracusia	pe	care	regele	Hieron	al	 II-lea	(308-215	 î.Hr.)	 i-ar	fi	
comandat	să	o	proiecteze.	Catalogată	ca	fiind	una	dintre	cele	mai	
spațioase	(putea	transporta	peste	600	de	soldați	împreună	cu	diferite	
decorațiuni)	vase	din	Antichitate,	distinsa	corabie,	printre	altele	a	
servit	și	ca	navă	de	război	în	timpul	celui	de-al	Doilea	Război	Punic	
(218-202	 î.Hr.).	 Pentru	 o	 funcționabilitate	 coerentă,	 modalitățile	
de	scurgere	a	cantităților	mari	de	apă	acumulate,	erau	asigurate	de	
principiile	 șurubului	 lui	Arhimede	ce	 funcționa	precum	o	pompă.		
(Valeriu	V.	Jinescu,	De la șurubul lui Arhimede la mașinile moderne 
cu elemente elicoidale,	Editura	Agir,	București,	2012,	p.	57)
____________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	11.	https://www.ancient.eu/image/2136/archimedes-by-fetti/
	 Fig.	12.	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes-
Mirror_by_Giulio_Parigi.jpg

Fig.	12.	Autor:	Giulio	Parigi	(1571-1635)	
/	titlul:	Greek mathematician Archimedes’ 
mirror being used to burn Roman military 
ships /	perioada	execuției:	circa	1599	/	teh-
nica:	pictură	murală	/	colecția:	Uffizi	Gallery,	
Florența	/	Italia

Fig.	 11.	Autor:	 Domenico	 Fetti	 (1589-
1624)	/	titlul:	Archimedes Thoughtful	/anul	
execuției:	 1620	 /	 tehnica:	 ulei	 pe	 pânză	
/	 dimensiunea:	 98	 ×	 73,5	 cm	 /	 colecția:	
Gemäldegalerie	Alte	Meister	-	Staatliche	
Kunstsammlungen	 Dresden,	 Dresden	 /	
Germania

Fig.	13.	Detaliu
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ceput	o	serie	de	mecanisme	ce	se	constituiau	în	obiecte	
generatoare	de	spectacol.	Tot	din	documentele	ce	au	su-
pravieţuit	peste	2.000	de	ani,	cunoaştem	faptul	că	Hero	
din	Alexandria	a	descris	în	amănunt	o	serie	de	aplicaţii	
practice	complexe	ce	implicau	utilizarea	mecanismelor	
de	macara,	a	preselor	ce	au	la	bază	rotația,	a	sistemelor	
precise	 şi	 sigure	 folosite	 pentru	 ridicarea	 şi	 coborârea	
elementelor	 etc.	 ce	 serveau	 la	 practicile	 spectacolelor	
artistice	(câmpul	scenografic).	În	acea	perioadă,	automa-
tica	 şi	 conceptul	 de	mecanism	 erau	 percepute	 ca	 fiind	
fenomene	străine.	
 Hero27	s-a	prevalat	de	acest	aspect	pentru	a	ino-
cula	în	mintea	spectatorului	acel	tip	de	iluzie	mistică,	cu	
____________________

 27	Heron	ho	Alexandreus	cunoscut	și	ca	Heron	sau	Hero	din	
Alexandria	(circa	10-70	d.Hr.)	este	considerat	ca	fiind	unul	dintre	
cele	mai	semnificative	nume	ale	Antichității	din	zona	mecanicii	ex-
perimentale.	Matematician	și	inginer	de	profesie,	Hero	a	dezvoltat	
multiple	 serii	 de	 invenții	 tehnice	 bazate	 pe	 principiile	 celor	 două	
categorii	ale	mecanicii:	statice	(cele	care	exercită	o	forță	fără	să	își	
modifice	poziția.	Scripeții,	manivela,	șurubul	etc.)	și	cinetice	(me-
canismele	 care	 au	componente	deplasabile,	 în	dinamică).	 În	 jurul	
anului	62	d.Hr.	în	orașul	Alexandria	din	Egipt,	acesta	activa	ca	cer-
cetător	știițific	atunci	când	prin	teoriile	sale	aprofundate,	s-a	folosit	
de	o	eclipsă	solară	pentru	a	măsura	distanța	de	la	Alexandria	până	la	
Constantinopol.
	 O	mare	parte	din	cercetările	sale	au	supraviețuit	 trece-
rii	 anilor,	 astfel	 că	 lucrări	 precum:	 în	matematică	 (Geometria, 
Stereometria, Katametrisis, Peri ton geometrias ke streometrias 
onomaton, comentarii	la	Elementele lui Euclid	ce	aparțin	secolului	
al	 III-lea	 î.e.n.),	 în	 știință	 (Peri automatoponytikon),	 în	 geografie	
(Geoponika,	ce	presupunea	studierea	unei	metode	pentru	a	determi-
na	distanța	dintre	două	puncte),	în	optică	(Katoptrika),	în	mecanică	
(Mihanika	ce	vizează	principiile	mecanicii,	proprietățile	unui	para-
lelogram	de	strângere	a	forțelor	sau	deplasarea	pe	un	plan	oblic)	etc.
	 Printre	cele	mai	cunoscute	lucrări	care	s-au	păstrat	rămân	
celebrele	texte	în	limba	greacă:	„În construirea Automata”,	(în	spe-
cial	mecanismele	tehnice	dedicate	templelor),	„Pneumatica” unde 
putem	întâlni	mecanisme	mecanice	ce	au	la	bază	principiile	fizice	
bazate	pe	utilizarea	presiunii	apei	(sifoane	cu	presiune	utilizate	la	
fântâni	sau	turbine	cu	aburi), Belopoeȉca ce	se	referea	la	tehnologia	
militară,	Catoptrica ce	 face	 referire	metodele	 de	 redirecționare	 a	
luminii	cu	ajutorul	oglinzilor	plane	sau	curbe.
	 Hero	 din	Alexandria,	 denumit	 de	 Grecii	Antici	 ca	 fiind	
„mechanikos”, s-a	folosit	de	teorii	și	aplicații	matematice	precum	
predecesorul	său	Arhimede	pentru	a	inventa	diferite	dispozitive	și	
tehnologii	mecanice	precum:	prima	variantă	de	aparat	automat	co-
mercial	 (mecanismul	confecționat	de	Hero	avea	proprietatea	de	a	
distribui	o	cantitate	limitată	de	apă	sfințită	în	momentul	în	care	era	
introdusă	o	monedă	în	aparat),	pompa	refulată	(una	din	atribuțiile	
acestui	mecanism	era	pentru	stingerea	incendiilor),	moara	de	vânt	
ce	opera	o	orgă	(primul	mecanism	eolian	din	istorie),	seringa	și	prin-
cipiile	 sale	 catalogate	 de	Hero	 ca	fiind	 o	metodă	 de	 distribuire	 a	
aerului	sau	a	 lichidelor,	primere	principii	ale	reflexiei	și	 refracției	
luminii,	Fântâna	lui	Hero	(o	fântână	automată	ce	este	alimentată	de	
energie	hidrostatică	autonomă)	etc.	(Judith	McKenzie,	The Architecture 
of Alexandria and Egypt, C. 300 B.C. to A.D. 700,	Editura	Yale	
University	Press,	New	Haven	și	Londra,	2007,	pp.	323-328)
____________________
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	14.	https://historycollection.co/hero-of-alexandria-chan-
ged-the-world-with-this-invention-much-earlier-than-many-thought/2/
	 Fig.	15.	https://curiosity.com/topics/the-worlds-first-vending-
machine-is-2000-years-old-curiosity/

Fig.	 14.	 Autor:	 Francis	 Rolt-Wheeler	
(1876	-1960),	„Heron’s Eolipile”	Ilustrație	
din	 cartea	 „The Science-History of the 
Universe”,	editura:	The	Current	Literature	
Publishing	Company,	New	York,	1910

Fig	15.	 Ilustrație	pentru „Aparatul meca-
nic de distribuire a apei sfințite prin intro-
ducerea unei monede”
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caracter	magic,	respectiv	creații	de	pe	un	tărâm	himeric.	
Acesta	masca	partea	tehnică	(cu	automatismele	aferente)	
și	 lăsa	 spectatorul	 să	 urmărească	doar	firul	 epic	 al	 ac-
ţiunii.	Dimensiunile	dispozitivelor	nu	erau	foarte	mari,	
tocmai	pentru	a	putea	fi	uşor	de	ascuns,	iar	oamenii	ce	le	
puneau	în	funcţiune	erau	feriţi	de	ochii	publicului.	Hero	
miza	 foarte	 mult	 pe	 introducerea	 spectatorilor	 într-un	
climat	fantasmagonic.

	 De	pildă,	sistemul	mobil	(elementele	de	angrenaj	
erau	încastrate	într-un	volum	compact)	se	socotește	a	fi	
contribuţia	sa	specială	la	obiectele	dedicate	spectacole-
lor	de	teatru	(vezi	fig.	10).	
	 Din	manuscrisele	sale	cu	referire	la	acest	dispo-
zitiv	aflăm	că	rezultatul	acţiunii	este	mai	important	decât	
procesul	de	funcţionare,	cu	toate	că	descrierea	acestuia	
din	punct	de	vedere	tehnic	este	prezentată	și	păstrată	în	
notă	detaliată.	Rolul	dispozitivului	era	de	a	executa	auto-
mat	mișcarea.	Procesul	de	funcționare	al	mecanismului	
era	dat	de	o	greutate	 cuplată	 la	două	 roţi	 conectate	 cu	
sfori	ce	era	plasată	 într-o	grămadă	de	boabe	de	muştar	
sau	de	grâu.	Ca	în	cazul	unui	siloz,	boabele	erau	lăsate	
să	cadă	încet	printr-o	gaură	de	mici	dimensiuni	într-un	
recipient	 gol.	 Pe	măsură	 ce	 se	 golea,	 greutatea	 cobora	
încet,	punând	în	funcţiune	sistemul	de	roţi.28

	 O	schimbare	semnificativă	la	nivel	de	percepție	
s-a	produs	odată	cu	zorii	modernității,	deoarece	progresul	
tehnologic	 a	 fost	 cel	 care	 a	 declanșat	 ideologiile	
moderniste	 şi	 totdată	 a	 înlocuit	 mediul	 tradiționalist.	
Michel	Foucault	(1926-1984)	pleacă	de	la	concepția	pe	
care	o	are	scriitorul	 francez	Charles	Baudelaire	 (1821-
1867)	 despre	 „omul	 nou”.	 În	 viziunea	 scriitorului,	
conceptul	 de	 „om	modern”	nu	 este	 cel	 care	 realizează	
descoperirea	 de	 sine, ci această descoperire constă în 
cuantumul tainelor sale în concomitență cu adevărul 
nedescoperit.29 
____________________

 28	Sylvia	Berryman,	The Mechanical Hypothesis in Ancient 
Greek Natural Philosophy,	 Editura	 Cambridge	 University	 Press,	
Marea	Britanie,	2009,	pp.	134-143
 29	P.	Rabinow,	What is Enlightenment?,	Editura:	Foucault	
Reader,	New	York,	Pantheon	Books,	1984,	pp.	41-43
____________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	16.		https://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_
sonoros01/aracil/aracil_04.htm
	 Fig.	17.	http://www.historyofinformation.com/image.php?
id=3852

Fig.	 16.	Autor:	Bernardino	Baldi	 (1553-
1617)	 /	 Reconstrucție a mecanismului 
Automata ce aparținea lui Hero din 
Alexandria / translator	 al	 tratatului	 des-
pre	 automatică	 al	 lui	 Hero	 „Di Herone 
Alessandrino De gli Automati, overo machine 
se moventi”,	Veneția/Italia,	1589

Fig.	 17.	 Autor:	 Hero	 din	 Alexandria	 /
Ilustrație	a	mecanismului	hidraulic	din	ci-
clul „Pneumatica” ce	înfățișează	modali-
tatea	de	funcționare	a	păsărilor	ciripitoare	
mecanice	/	Colecția:	Biblioteca	Marciana,	
Veneția/Italia
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	 Ascensiunea	 industrializării	 şi	 a	comercializării	
au	 schimbat	 percepțiile	 asupra	 existenței.	 Principalele	
caracteristici	nu	mai	erau	în	conformitate	cu	respectarea	
canoanelor	religioase,	acestea	tindeau	spre	un	anume	tip		
de	imaginație	şi	tehnologie,	asigurând	expresia	libertății	
fără	ca	aceasta	 să	fie	 îngrădită.	Modernitatea30	 târzie	a	
fost	socotită	drept	o	negare	a	mijloacelor	și	a	regulilor	
din	 trecut,	ca	pe	o	posibilitate	de	evadare	din	 stilul	de	
viață	„nociv”	(din	trecut).
	 Răspunsul	 la	 toată	 această	 tranziție	 a	 fost	
valorificarea	 tehnologică,	 iar	 mecanismul	 din	 epoca	
modernă	 a	 devenit	 un	 factor	 indispensabil	 ce	 a	 ghidat	
demersul	nostru	evolutiv.	Noii	artişti	plastici	au	avansat	
__________________

 30	Modernitatea	istorică	a	avut	două	episoade	majore.	Cea	
de	început	care	cuprinde	perioada	situată	între	Evul	Mediu	și	înce-
putul	Epocii	Industriale	(circa	1500-1800)	și	cea	târzie	(1750-1914).	
	 Prima	etapă	a	modernizării	poate	fi	caracterizată	printr-o	
serie	de	constituenți	politici	și	sociali,	majoritatea	schimbărilor	pro-
duse	fiind	în	conformitate	cu	securizarea	drepturilor	civice,	introdu-
cerea	economiei	capitaliste	și	o	accelerare	a	progresului	științific	și	
tehnologic	al	societății.	
	 În	 perioada	 celei	 de-a	 doua	 etape	 a	 modernizării	 putem	
identificica	nenumărate	revoluții	la	nivel	planetar	(Revoluția	Americană	
1775-1783,	Revoluția	Franceză	1789-1799,	Revoluția	Haitiană	1791-
1804,	Rebeliunea	 Irlandezilor	Uniți	 1798,	Revoluția	 Sârbă	 1804-
1835,	Războiul	de	Independență	al	Latino-Americanilor	1808-1833,	
Războiul	 de	 Independență	 al	 Greciei	 1821-1832,	 Războiul	 Civil	
Taiping	 1850-1864,	 Războiul	 Fraco-Prus	 1870-1871,	 Unificarea	
Germaniei	1871,	Unificarea	Italiei	1871	etc.),	dar	poate	că	cea	mai	
importantă	dintre	toate	a	fost	Revoluția	Industrială	(1760-	1840).
	 Principalii	 factori	 care	 au	 inițiat	 majoritatea	 acestor	
revoluții	din	modernitatea	târzie	făceau	referire	la:	abolirea	sclavi-
ei,	arondare	geo-politică	a	Africii	de	către	puterile	Europei,	eveni-
ment	care	mai	târziu	a	fost	urmat	de	către	decolonizarea	acesteia,	
urbanizarea	 țărilor,	 drepturile	 femeilor,	 proliferarea	 mass-mediei,	
conceptul	de	tranziție	demografică,	Socialismul	și	Războiul	Rece,	
restaurarea	Reformei	 Imperiale	 cunoscută	 și	 ca	„Reforma Meiji” 
din	Japonia,	dezvoltarea	telecomunicațiilor	prin	radio	ș.m.a.d.
	 Una	din	cele	mai	mari	schimbări	pe	care	le-a	adus	a	II-a	
etapă	a	modernismului	a	fost	la	nivel	economic.	Expansiunea	și	dez-
voltarea	comerțului,	fabricilor	și	tehnologiilor	inovatoare	din	țările	
europene	au	poziționat	acest	continent	ca	fiind	prima	putere	econo-
mică	mondială	din	secolul	XX.
	 Din	perspectiva	dezvoltării	tehnologice,	Marea	Britanie	a	
jucat	un	rol	extrem	de	important	la	industrializarea	mondială	fiind	
un	reper	pentru	 țările	vecine.	 În	epoca	Victoriană,	Regatul	Unit	a	
beneficiat	de	una	din	cele	mai	prospere	perioade	astfel	că,	progresul	
tehnologic	a	fost	perceput	ca	pe	o	necesitate	binevenită.	În	cea	de	
a	 doua	 jumătate	 a	 secolului	XIX,	Marea	Britanie	 a	 beneficiat	 de	
tehnologii	precum	telegraful	(până	în	anul	1902	întreaga	suprafață	a	
Regatului	Unit	dispunea	de	linii	telegrafice	conectate	între	ele,	pro-
iectul	fiind	cunoscut	ca	„Toată Linia Roșie”)	sau	motorul	aliment	de	
aburi	(acesta	a	fost	pus	în	folosință,	inițial,	pentru	scoaterea	apei	din	
minele	de	cărbuni	iar	după	pentru	fabricarea	mijloacelor	de	transport	
terestre	și	nautice).	(Sursa:	Johan	Fornas,	Cultural Theory and Late 
Modernity, Editura	SAGE	Publications,	Londra,	1995,	pp.	18-48)
__________________

	 Sursa	imaginii:	
	 Fig.	 18.	 https://ro.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_Willi-
am_Turner#/media/Fișier:Turner,_J._M._W._-_The_Fighting_
Téméraire_tugged_to_her_last_Berth_to_be_broken.jpg

Fig.	18.	Autor:	William	Turner	(1775-1851)	
/	 titlul:	The Fighting Temeraire tugged to 
her last Berth to be broken up /	 tehnica:	
ulei	pe	pânză	 /	dimensiune:	90,7	×	121,6	
cm	/	anul	execuției:	1839	/	colecția:	Galeria	
Națională	din	Londra/Anglia/Marea	Britanie

Fig.	19	Detaliu
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cu	 diferite	 metode	 de	 exprimare	 personale	 care	 au	
demontat	 principiile	 artei	 tradiţionale.	 Această	 nouă	
viziune	 se	 concentrează	 mai	 mult	 pe	 latura	 inventivă	
şi	 mai	 puţin	 pe	 cea	 meşteşugărească.	 Revoluția	
industrială31,	concomitentă	cu	apariția	noilor	tehnologii	
va	sistematiza	și	reglementa	mentalitatea	rudimentară	a	
omului	medieval.	Dorința	covârșitoare	de	noutate	a	dat	
naștere	conceptului	pe	care	îl	numim	în	zilele	noastre	de	
„normalitate”.	
	 Unul	din	atributele	pe	care	artistul	din	perioada	
modernistă	le-a	exploatat	a	fost	acela	de	a	disemina	cu	
uşurinţă	opera	sa	(posibilitatea	de	multiplicare	a	imagi-
nii	a	atras	atenția	multor	artiști	din	epoca	modernă,	care	
au	lăsat	în	urmă	o	cantitate	semnificativă	de	stampe	exe-
cutate	 în	 tehnicile	 tradiționale	 și	moderne	ale	gravurii,	
printre	 aceștia	 se	 numără	 și	 Pablo	 Picasso,	 Francisco	
Goya,	Auguste	Renoir,	Marc	Chagall,	Paul	Cézanne,	Va-
sili	Kandinsky	etc.).	
	 Prin	 intermediul	 noilor	 tehnici	 și	 tehnologii	 pe	
care	modernitatea	le-a	adus,	artistul	acestei	epoci	a	izbu-
tit	să	își	comercializeze	la	scară	largă	lucrările.	
	 În	cazul	lui	Andy	Warhol	artistul	se	prezintă	ca	
fiind	 un	 „mecanism	 în	 sine”,	 comparându-și	 atelierul	
de	 creație	 cu	o	 fabrică	 a	 cărei	 producţie	 sunt	propriile	
creații,	 în	 timp	 ce	 ucenicii	 pe	 care	 îi	 instruieşte	 devin	
piesele	ce	pun	 în	 funcţiune	„mecanismul”.	 În	viziunea	
sa,	dacă	instruiești	o	echipă	de	oameni	ce	nu	au	nici	un	
fel	de	contact	cu	artele	vizuale	să	învețe	etapele	de	im-
primare	ale	serigrafiei,	aceștia	pot	produce	artă.	„Maşi-
na este pentru artist, un fel de a trăi, reprezentarea unui 
domeniu unic al experienţelor secolului al XX-lea, şi 
toată arta lui Warhol se străduieşte să exprime maşina 
__________________
 31	Revoluția	 industrială	 se	 referă	 la	 procesul	 de	 tehnolo-
gizare,	 industrializare	 și	 comercializare	 rapidă	 a	 lumii,	 ce	 a	 avut	
loc	începând	cu	sfârșitul	secolului	al	XVIII-lea	și	până	la	mijlocul	
veacului	 al	XIX-lea.	Tranziția	 se	 referă	 în	 cea	mai	mare	 parte	 la	
înlocuirea	muncii	manuale	cu	cea	mecanică.	Prima	referință	la	acest	
termen	a	avut-o	politicianul	Louis	Blanqui	(1805-1881)	care	a	com-
parat	evoluția	economică	din	Marea	Britanie	cu	schimbările	politice	
Franceze	din	1789.	Revoluția	industrială	vizează	în	special	Anglia,	
în	intervalul	1780-1850,	unde	creșterea	economică	„a	explodat”	de-
venind	 astfel	 dintr-o	 țară	 preponderent	 rurală,	 într-una	din	marile	
puteri	 economice-industriale	 ale	 lumii.	 (Nigel	 Smith,	Events and 
Outcomes Industrial Revolution,	Editura	Evans	Brothers	Limited,	
Londra,	2002,	pp.	6-9)
 32	Paul	Bergin,	Andy Warhol: Artist as machine,	Editura	
College	Art	Asociation,	New	York,	2015,	p.	359
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	20.	https://ago.ca/events/prints-francisco-goya-etching-
enlightenments-demise
	 Fig.	 22.	 https://www.original-prints.com/Wassily-Kandins-
ky-Stars-1938-Limited-Edition-Lithograph-Mourlot::2073:451.html

Fig.	 20.	Autor:	 Francisco	 de	 Goya	 (1746-
1828)	/	titlul:	A way of flying (Modo de volar) 
a	XIII-a	placă	din	seria	„Los Proverbios” /	
tehnica:	gravură	în	dăltiță,	acvatintă,	laviu,	
mezzotintă,	pointe	sèche	 /	anul	execuției:	
1999	 /	 colecția:	 The	 Robert	 Tanenbaum	
Family	Trust

Fig.	21.	Detaliu

Fig.	 22.	 Autor:	 Vasili	 Kandinsky	 (1866-
1944)	/	titlul:	Stele	/	dimensiunea:	35	×	25	
cm	/	tehnica:	litografie	/	anul	execuției:	1938
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în proprii săi termeni”32.	Warhol	consideră	conceptul	de	
mecanism	ca	fiind	o	extensie	a	sinelui	deoarece	utilita-
tea	practică	face	posibilă	depășirea	condiției	umane.	O	
parte	din	opera	sa	militează	pentru	grefarea	conceptelor	
moderne	de	înnoire	a	mijloacelor	de	producere	în	masă	a	
bunurilor	materiale.		
	 Una	dintre	marile	creații	ale	lui	Warhol	este	o	lu-
crare	 constând	 în	 producerea	 a	 32	de	 picturi	 pe	 pânză	
ce	 ilustreză	 (fiecare)	 aceeași	 cutie	 de	 supă	 de	 roșii	 de	
la	firma	Campbell.	Lucrarea	de	artă	„Campbell’s Soup 
Can”	a	trecut	prin	patru	etape.	Prima	a	fost	în	anul	1962	
când	artistul	a	studiat	și	a	lăsat	o	serie	vastă	de	desene	
în	grafit	ce	ilustrau	cutia	cu	supă	de	roșii.	Continuarea	a	
avut	loc	cu	trei	ani	mai	târziu,	când	Warhol	a	schimbat	
eticheta	 originală	 a	 produsului,	 extinzând	 aria	 croma-
tică.	A	 treia	 etapă	o	 reprezintă	 redarea	produsului	prin	
parametrii	tehnicii	gravurii	moderne	-	serigrafia.	Ultima	
intervenție,	în	anul	1970,	a	fost	când	artistul	a	prezentat	
aceeași	 imagine	 ce	 ilustra	 conserva	 de	 roșii	 răsturnată	
și	 întoarsă	în	oglindă.	Lucrarea	această	reprezintă	unul	
dintre	manifestele	lui	Andy	Warhol	cu	privire	la	comer-
cializare,	industrializare	și	tehnologizare	a	societății33.	

Fig.	23.	Autor:	Andy	Warhol	(1928-1987)	/	
titlul:	Campbell’s Soup Can /	tehnica:	acri-
lic	 cu	vopsea	metalică	 emailată	pe	pânză	
/	dimensiunea	fiecărei	lucrări:	50,8	×	40,6	
cm	/	dimensiunea	instalației:	414	×	246,38	
cm	/	anul	execuției:	1962	/	colecția:	MoMA	
Colections	(Museum	of	Modern	Art),	New	
York/Statele	Unite	ale	Americii

Fig.	24.	Detaliu

__________________ 

	 33	Wendy	Weitman,	Pop Impressions Europe/USA: Prints 
and Multiples from the Museum of Modern Art, Editura	Museum	of	
Modern	Art,	New	York,	1999,	p.	56
__________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	23.	https://www.moma.org/collection/works/79809
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	 Întreaga	creație	a	lui	Andy	Warhol	are	o	viziune	
unică	asupra	conceptului	de	„mașină”.	Acesta	nu	dorește	
să	redea,	să	ilustreze	sau	să	descrie	parametrii	unui	me-
canism	tehnic,	ci	încearcă	să	se	identifice	cu	un	astfel	de	
mecanism.

	 Într-unul	din	interviurile	luate	artistului,	acesta		a	
fost	rugat	să	spună	ceva	despre	trecutul	său.	Ca	replică,	
Warhol	a	spus:	„De ce nu vi-l faceți?”.34	Pentru	a	deveni	
un	„mecanism	uman”,	Warhol	și-a	abandonat	identitatea	
biografică,	odată	cu	 trecutul	și	viitorul	său.	Cu	această	
replică,	artistul	american	a	declarat	publicului	că	el	nu	
mai	vrea	să	se	prezinte	ca	persoană	definită.	Tot	ce	ră-
mâne	este	imaginea	sa,	produsul	Warhol	care	„fabrică”	
artă.	Putem	considera	această	afirmație	validă	atâta	timp	
cât	scoatem	din	context	 funcțiile	 inițiale	ale	„mecanis-
mului	creator”	pe	care	ulterior	artistul	le	transpune	într-o	
conjunctură	industrială	în	spiritul	mercantilismului.	For-
mula	de	creație	în	concepția	sa	rămâne	unică,	iar	artistul	
caută	în	permanență	să	ofere	prin	seturi	de	imagini	vizi-
unea	proprie	asupra	unui	anume	subiect.

	 Mecanismul	în	accepțiunea	modernă	capătă	dife-
rite	conotații	în	raport	cu	înțelesurile	epocii	medievale.	
„Mașina”	a	 fost	unul	din	principalele	 subiecte	aborda-
te	de	către	artiștii	moderni.	Dacă	ar	fi	să	ne	gândim	la	
caracteristicile	 unui	 dispozitiv	mecanic,	 acestea	 se	 re-
găsesc	în:	rigiditate,	rigurozitate,	structura	abiotică	-	ale	
căror	procese	de	funcționare	vor	avea	rolul	de	a	forma	un	
tip	de	acțiune	-	cinetism35.	Artistul	a	dat	altă	semnificație	
acestor	caracteristici	non-organice,	prin	tratarea	subiec-
tului	de	mecanism	 în	creațiile	de	artă;	 ele	au	dobândit	
valori	de	ordin	estetic	și	simbolic.	

__________________ 

	 34	 John	Rublowsky,	Ken	Heyman,	Pop Art,	Editura	New	
York	:	Basic	Books,	New	York,	1965,	p.	112
 35	Cinetismul	face	referire	la	conceptul	de	mișcare	-	în	arta	
modernă	-	acest	concept	a	fost	abordat	din	mai	multe	perspective,	astfel	
încât	s-au	creat	o	serie	de	grupuri,	tendințe	și	curente	pe	această	temă.	
În	Futurism,	Impresionsim	sau	Cubism,	această	senzație	de	mișcare	
este	redată	printr-o	manieră	tradițională,	pe	când	în	Op	Art	sau	putem	
identifica	diferite	metode	de	introducere	percepția	mișcării	prin	iluzie.
(Sursa:	Constantin	Prut,	Dicţionar de artă modernă şi contempora-
nă, capitolul	Cinetsim, Editura	Polirom,	Iași,	2016	)
__________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	25.	https://fineartamerica.com/featured/1-andy-warhol
-statue-union-square-nyc-robert-ullmann.html

Fig.	25.	Autorul:	Rob	Pruitt		(n.	1964)	/	ti-
tlul:	Monumentul Andy	/	dimensiunea:	3	metri
înălțime	 /	 anul	 montării:	 2011	 /	 locația:	
17th	Street	and	Broadway	-	NYC’s	Union	
Square	(West)
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	 Fenomenul	 industrializării	 a	 avut	 un	 impact	
puternic	asupra	procesului	de	creație	și	s-a	constituit	în	
începutul	unei	paradigme	-	 inserarea	conceptului	„om-
robot”,	 nou	 cult.	 Există	 numeroase	 referințe	 critice,	
analogii,	 teorii,	 speculații,	 ipoteze	 etc.	 care	 aduc	 în	
atenție	o	serie	întreagă	de	tipologii	ale	mecanismelor,	ale	
funcțiilor	mecanice,	ale	sistemelor	referențiale/valorice	
de	funcționalitate	și	exercitare	a	unor	rosturi	menite	să	
suplinească	sau	chiar	să	înlocuiască	capacitățile	umane.
	 Dacă	în	perioada	medievală	„mișcarea	mecanică”	
a	 fost	 eminamente	 un	 ajutor	 tehnic,	 modernitatea	 a	
redefinit	 acest	 înțeles,	 punându-l	 într-o	 circumstanță	
cultural-artistică	cu	valoare	de	concept.

	 Odată	cu	trecerea	timpului,	utilitatea	produsului	
a	 devenit	 mai	 importantă	 decât	 estetica,	 iar	 conceptul	
mai	important	decât	imaginea	în	sine.	Revoluția	indus-
trială	sau	începutul	modernității	pot	fi percepute ca	fiind	
un	proces	de	transformare	și	multiplicare	a	bunului	co-
mun	în	produs,	urmând	a	fi	răspândit	ulterior	în	masă.		
	 Principalele	obiective	au	fost	ca	aceste	produse	
să	devină	practice,	concrete,	simple	și	să	fie	la	îndemână.	
Noul	concept	a	amprentat	societatea	pe	toate	planurile,	
inclusiv	cel	artistic.	 În	domeniul	artistic,	 ideea	de	mo-
dernizare	aduce	noi	paradigme	și	modalități	de	expresie	
a	formelor,	astfel	încât	o	parte	din	artiștii	epocii	moderne	
au	ajuns	să	își	redea	propriile	idei	prin	diferite	exprimări	
inovatoare	și	neexploatate	până	la	acea	vreme.	

	 Noua	 viziune/percepție	 vizuală	 a	 avut	 drept	
consecință	promovarea	pe	piață	a	unei	serii	de	noi	direcții	
și	exprimări	artistice,	din	care	cele	mai	multe	s-au	orien-
tat	spre	un	anume	tip	de	procedură	de	sintetizare	a	formei	
(vezi	fig.	20).	Această	simplificare	a	formei	nu	se	rezuma	
la	 o	 abordare	 superficială.	 Procesul	 de	 creație	 artistică	
se	 concentra	 pe	 cercetarea	 și	 identificarea	 elementelor	
esențiale	 ce	 semnificau	 un	 recurs	 la	 originea	 formelor	
(vezi	fig.	21).	Ideea	de	simplitate	a	fost	tratată	în	diverse	
maniere	de	creatorii	epocii	moderne.

Fig.	26.	Autorl:	Gino	Severini	(1883-1966)	
/	 titlul:	 Composizione artratta /	 tehnica:	
tempera	pe	hârtie	 /	dimensiunea:	30	×	21	
cm	/	anul	execuției:	1940

Fig.	27.	Autor:	Piet	Mondrian	(1872-1944)	
/	 titlul:	Composition with Red, Blue, and 
Yellow /	tehnica:	ulei	pe	pânză	/	dimensiu-
nea:	46	×	46	cm	/	anul	execuției	1930

__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	26.	http://www.artnet.com/artists/gino-severini/com-
posizione-artratta-ZPphatOHaQzsECSiH3sikQ2
	 Fig.	27.	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piet_
Mondriaan,_1930_-_Mondrian_Composition_II_in_Red,_Blue,_
and_Yellow.jpg
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 I.3. Artes Mechanicae	„d’après”	Leonardo	da	
Vinci

	 Ilustrarea	mecanismelor	de	către	ingineri	sub	formă	
de	schițe	făcute	cu	scopul	de	a	reprezenta	dispozitivele	
tehnice	 a	 fost	 o	 metodă	 des	 întâlnită	 în	 perioada	
Renașterii.	Personalități	marcante	precum	Francesco	di	
Giorgio	 (1439–1501),	 Mariano	 di	 Jacopo	 „Taccola”36 
(1382-1453),	 Guido	 da	 Vigevano	 (c.	 1280-1349)	 sau	
Konard	Kyeser	 (1366-1405)	au	afișat	nenumărate	 serii	
de	metode	de	funcționare	ale	construcțiilor	și	invențiilor	
prin	folosirea	desenelor	grafice	și	a	caietelor	de	schițe.	
Reprezentarea	 mecanismelor	 din	 Antichitate	 și	 Evul	
Mediu	 în	Europa	se	făcea	 în	majoritatea	cazurilor	prin	
prisma	 obiectului	 finit	 deoarece	 folosirea	 caietului	 de	
schițe	nu	era	încă	răspândită.	
	 În	cărțile	din	secolul	XV	și	XVI	întâlnim	o	serie	
de	 clase	mecanice	 ilustrate	 de	 zeci	 de	 autori	 din	 dife-
rite	părți	ale	Europei.	„Perechi de roți zimțate, pompe, 
șuruburi, piese mecanice și multe alte mecanisme, le în-
tâlnim în desene grafice, ca și cum ar forma un limbaj 
mecanic”37.	
	 Dintre	 toți	 inventatorii	 Renașterii,	 unul	 se	 face	
remarcat	 în	 mod	 special,	 Leonardo	 Da	 Vinci,	 care	 se	
distinge	de	 toți	 ceilalți	 ingineri	prin	 faptul	că	desenele	
lui	ilustrează	tipuri	de	funcționare	a	mecanismelor	prin	

__________________

 36	Despre	Taccola	se	poate	afirma	că	desenele	(proiectele)	
sale	de	mecanisme	militare	l-au	inspirat	chiar	și	pe	pe	Leonardo	da	
Vinci.	 În	 jurnalul	său	putem	identifica	 informații	prețioase	despre	
interesele	 acestuia	 în	materie	 de	 inginerie	 artistică.	Din	 carnetele	
moștenite	 aflăm	 că	 Taccola	 era	 interesat	 de	 lucrările	 arhitectului	
Filippo	Brunelleschi,	fapt	pentru	care	întâlnim	o	serie	de	citate	cu	
raportare	la	invenții	și	mecanisme.	În	1433,	Taccola	finalizează	un	
manuscris	 cu	 ilustrații	mașiniste,	 iar	 în	 anul	 1449	 publică	 cărțile	
„De Machinis”	și	„De Ingieneis”.	Mecanismele	ilustrate	în	dese-
nele	 izometrice	pe	 care	 inventatorul	 le	 prezintă	 în	 aceste	 cărți	 își	
exercită	acțiunea	prin	 forța	aplicată	de	către	oameni	 sau	animale.	
Unele	dintre	aceste	dispozitive	 ilustrate	conțin	 și	 texte	ce	descriu	
anumite	aspecte	ale	dispozitivelor	sau	 în	unele	cazuri	se	 referă	 la	
modalitățile	de	funcționare	angrenajelor	mecanice	prezentate.	Ma-
joritatea	proiectelor	sunt	de	natură	militară.	Trebuchet-ele,	vehicu-
lele	ce	ajutau	la	transportarea	tunurilor	și	modelele	de	scări	folosite	
pentru	urcarea	zidurilor	asediate,	sunt	doar	câteva	dintre	proiectele	
pe	care	le	întâmpinăm	în	desene.	Din	păcate	multe	dintre	ele	s-au	
pierdut	cu	trecerea	anilor	și	au	rămas	puține	dovezi	aplicate	ale	dis-
pozitivelor.
 37	Francis	C.	Moon,	The machines of Leonardo da Vinci 
and Franz Reuleuax,	Editura	Springer,	Elveția,	2007,	p.	76
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	1.	https://en.wikipedia.org/wiki/Taccola#/media/File:
Taccola_first_piston.jpg
	 Fig.	2.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
8/89/Taccola_machines.jpg

Fig.	1.	Autor:	Mariano	di	Jacopo	cunoscut	
și	ca	Taccola	(1382-1453)	/	titlul:	Prima re-
prezentare europeană a unei pompe cu pis-
ton	/	tehnică:	desen	/	anul	execuției:	c.	1450

Fig.	 2.	 Autorul:	 Mariano	 di	 Jacopo	 cu-
noscut	 și	 ca	Taccola	 (1382-1453)	 /	 titlul:	
Mecanisme	 /	 tehnică:	desen	 /	perioada	
execuției:	secolul	al	XV-lea

Fig.	3.	Detaliu
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expunerea	defalcată	a	fiecărui	element.	Nu	numai	că	a	
izbutit	să	deseneze	și/sau	să	proiecteze	un	anume	tip	de	
dispozitiv,	ci	a	realizat	o	reprezentare	din	toate	unghiu-
rile	 însoțite	 de	 notele	 explicative	 aferente,	 aducând	 în	
atenție	o	mai	bună	percepție	asupra	întregului	proces	de	
funcționare.		

	 Pe	 lângă	 ingeniozitatea,	 inventivitatea,	creativi-
tatea,	 ordinul	meșteșugăresc,	 se	mai	 alătură	 și	 apectul	
științific.	Astfel,	avem	un	prim	binom	„artă-știință”	care	
exploatează,	valorifică	și	 tezaurizează	ideile	și	concep-
tele	renascentiste	-	o	noutate	în	peisajul	evoluției	uma-
ne	și	 totodată	un	portal	către	„omul	modern”	-	aspecte	
(re)analizate	 din	 diferite	 perspective.	 Este	 primul	 care	
izbutește	să	„atingă”	dimensiunile	științelor	umaniste	și	
cele	exacte	declanșând	un	exercițiu	permanent	de	ordin	
retoric	și	analitic.

	 Așadar,	nu	sunt	doar	simple	ilustrări	tehnice	sau	
schițe	ce	reprezintă	un	anume	tip	de	dispozitiv-mecanism,	
ci	 devin	 studii	 temeinice	 ale	 tuturor	 ansamblurilor	
de	 elemente	 tehnice.	 Printre	 altele,	 acestea	 cuprind	
formule	 compoziționale,	 operații	 de	 relaționare	 între	
lumină	și	umbră,	redarea	tridimensionalității	în	formatul	
bidimensional	etc.	De	la	problematica	privind	paginația,	
spațialitatea	 și	 formele	 circumscrise	 în	 structuri	
geometrice,	acesta	a	pledat	pentru	rezolvările	deopotrivă	
tehnice	și	plastice.	O	altă	particularitate	a	desenelor	lui	
Da	Vinci	era	tipul	de	viziune	și	de	execuție;	astfel	avem	
un	„arsenal”	de	reprezentări	grafice	din	sfera	arhitecturii,	
ingineriei	militare,	anatomiei,	inventicii	etc.	demonstrând	
o	mare	abilitate	și	o	meticulozitate	desăvârșită	inegalată	
de	artiști	vremii	(vezi	cazul	ilustrului	gravor	renascentist	
Albrecht	Dürer,	de	pildă	opera	„Melancolia”38).	

Fig.	5.	Detaliu

__________________

 38	Specific	iconografiei	medievale,	mesajele	transmise	prin	
intermediul	 operei	„Melancolia”, au	multiple	 semnificații	 ce	 cu-
prind	concepte	matematice,	religioase,	filosofice,	anatomice,	alchi-
mice,	 numerologice,	 geometrice	 etc.	Personajul	 enigmatic	 centrat	
este	prezentat	ca	fiind	sumbru	și	 îngândurat.	Cu	capul	sprijinit	pe	
una	din	mâini,	îngerul	analizează	prezența	obiectelor	din	jur	ce	au	
trimiteri	către	diferite	meșteșuguri.	Interpretările	lucrării	sunt	multi-
ple,	acestea	referindu-se	în	cele	mai	des	cazuri	la	căutarea	inspirației.	
(Sursa:	Jochen	Sander,	Albrecht Durer: His Art in Context,	Editura	
Prestel,	München,	2013,	p.	262)
__________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	4.	https://www.researchgate.net/figure/Albrecht-Due-

rer-Melancolia-I-c-1514-engraving-239-mm-185-mm-Permission-
The_fig4_263557321

Fig.	 4.	 Autorul:	 Albrecht	 Dürer	 (1471-
1528)	/	titlul:	Melancolia	/	tehnică:	gravu-
ră	pe	metal	 /	dimensiunea:	24	×	18,8	cm	
/	 anul	 execuției:	 1514	 /	 colecția:	 Städel	
Museum
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	 Redarea	etapelor	funcționale	ale	unui	mecansim-
dispozitiv	 sunt	 precizate	 de	 către	 inginerul-artist,	 care	
are	inteligența	de	a	schița	fenomenul	într-un	mod	cât	mai	
precis,	în	relație	cu	mecanismele	însele.	Un	mare	avan-
taj	pentru	Da	Vinci39	a	însemnat	execuția	artistică	(prin	
intermediul	desenului	bine	 stăpânit)	 în	 concordanță	 cu	
gândirea	inginerească	a	elementelor	(știința	exactă	de	a	
percepe	componentele	din	„organismul	abiotic”).	Faptul	
că	acesta	avea	o	dublă	vocație	-	de	inventator	și	de	crea-
tor	-	a	constituit	un	atribut	fundamental	și	determinant	în	
materializarea	produsului	(a	desenului	explicit).

	 Pentru	 o	 cercetare	 complexă	 a	 fenomenului	 de	
funcționabilitate	este	necesară	înțelegerea	relației	dintre	
utilizator	și	totalitatea	componentelor	dinamice	ale	cor-
pului	 tehnic.	 Pentru	majoritatea	 mecanismelor	 tehnice	
din	epoca	Renașterii	 s-a	utilizat	un	anume	 tip	de	 forță	
exercitată	de	om	sau	de	segmentul	animalier,	îndeobște	
cuantificată	în	forță	energetică	(de	câtă	forță	este	nevoie	
ca	să	poată	fi	pus	în	mișcare	un	anume	dispozitiv?).

	 Acest	principiu,	Leonardo40	l-a	abordat	defalcat	
într-o	dublă	analiză	ce	vizează	corpul	uman	și	corpul	ci-
nematic.	Pentru	a	înțelege	natura	și	mișcarea	unui	aparat	
tehnic,	această	relație	a	dispozitivului	cu	sursa	sa	de	ener-
gie	ca	pe	un	întreg	se	realizează	prin	studierea	corpului	
uman	și	a	procesului	de	funcționare	a	mecanismului.	El	
a	 perceput	 felul	 în	 care	 energia	 dată	 de	 forța	 oameni-
lor	poate	fi	preluată	de	 componentele	 tehnice	pentru	 a	
se	efectua	un	anumit	tip	de	kinestezie.	La	baza	oricăror	
operații	tehnice	sau	mecanice	efectuate	se	află	procesul	
de	„dinamică”.	Prin	această	acțiune	angrenajul	elemen-
telor	tehnice	distribuie	energia	de	la	o	componentă	la	alta	
ca	într-un	final	să	se	efectueze	sarcina	dorită.	Da	Vinci	a	
urmărit	acest	proces	prin	cercetarea	amănunțită	a	meca-
nismelor	tehnice,	raportată	la	forța	pe	care	corpul	uman	
o	poate	practica.	Testele	demarate	pe	corpurile	umane	și	

	 Descriere	(fig.	6)		În	desenul	prin-
cipal	structura	ce	acoperă	creierul	este	pre-
zentată	pe	mai	multe	straturi	precum	în	ca-
zul	foițelor	de	ceapă	ce	acoperă	conținutul.	
Imaginea	în	ansamblu	cuprinde	informații	
despre	cele	trei	ventricule	cerebrale,	înca-
drate	în	pagină	în	stilul	tradițional	al	epocii	
medievale.

	 Descriere	(fig.	7)	Desenul	cuprin-
de	cutia	craniană	văzută	din	două	 iposta-
ze.	 În	 prima	 ilustrație	 axele	 geometrice	
traversează	 suprafața	 craniului	 și	 identi-
fică	 poziția	 anumitor	 elemente	 situate	 în	
centrul	 creierului,	 iar	 axele	 din	 imaginea	
inferioară	 sunt	 repere	 de	 proporții	 pentru	
întreg	corpul.

__________________

 39	Leopold	Infeld,	Leonardo Da Vinci and the Fundamental 
Laws of Science,	Editura	Guilford	Press,	New	York,	1953,	pp.	26-41
 40	Max	Jammer,	Concepts of Force, Cap.	IV Force and the 
rise if classical mechanics,	 Editura	 Dover	 Publications,	Mineola	
New	York,	1999	,	p.	65
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	6,	7	https://www.semanticscholar.org/paper/Leonardo
-da-Vinci’s-contributions-to-neuroscience-Pevsner/d749d-
2675971b9afb3e04d6e240cce58d31bbd8d/figure/0

Fig.	6.	Autorul:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	 Sistemul nervos central și 
nervii cranieni	/	anul	execuției:	circa	1490	
/	Colecția:	Windsor	Castle,	Anglia

Fig.	7.	Autorul:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	Două desene ale craniului 
/	 anul	 execuției:	 circa	 1489	 /	 Colecția:	
Windsor	Castle,	Anglia
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procesele	de	analiză	a	funcționării	mecanice	coincid	la	
nivel	de	principiu.	Studiile	pe	corpul	uman41	au	fost	rea-
lizate	pentru	a	descoperi	ce	se	întâmplă	cu	anumite	gru-
pe	de	mușchi	în	diferite	circumstanțe	atunci	când	acestea	
sunt	supuse	exercițiului	de	forță	(de	pildă,	ridicarea	unei	
greutăți	în	vederea	procesului	de	contracție	a	mușchilor).	

 Da	Vinci	a	studiat	și	procesul	prin	care	apa	este	
într-un	anumit	recipient,	care	este	supus	unei	modificări	
volumetrice	 fără	 a	 se	 pierde	 din	 cantitatea	 inițială	 de	

__________________

  41	Martin	Clayton,	Ronald	Philo,	Leonardo Da Vinci: The Mecha-
nics of Man, Editura	Royal	Collection	Enterprises,	Londra,	2010,	p.	78
__________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	8.	https://medium.com/s/leonardo-da-vinci/the-natu-
re-of-the-human-body-e7b27b494051
	 Fig.	9,	 10.	https://www.semanticscholar.org/paper/Le-
onardo-da-Vinci’s-contributions-to-neuroscience-Pevsner/d749d-
2675971b9afb3e04d6e240cce58d31bbd8d/figure/0

Fig.	8.	Autorul:	Leonardo	da	Vinci	 (1452-1519)	 /	 titlul:	Schițe de 
studii anatomice asupra membrelor superioare și inferioare

Fig.	9.	Autorul:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	 Schiță a craniului uman 
/	 anul	 execuției:	 circa	 1489	 /	 Colecția:	
Windsor	Castle/Anglia/Marea	Britanie

Fig.	10.	Autorul:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	Două ipostaze ale capului 
uman /	 anul:	 circa	 1506-1507	 /	Colecția:	
Schlossmuseum,	Linz/Austria
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apă	-	una	din	provocări	a	fost	să	înțeleagă	fenomenul	de	
transformare	 a	 formelor	 -	 prin	 cercetarea	 dinamicii	 pe	
care	o	manifestă	apa.	
	 Posibilitatea	 de	 distorsionare	 a	 formelor	 ce	 își	
conservă	volumul	a	avut	un	impact	științific	în	cadrul	re-
prezentărilor	grafice	ale	invențiilor	sale,	iar	această	cer-
cetare	a	dus	către	o	altă	etapă	a	înțelegerii	formei.	Pentru	
a	 ajunge	 la	 această	 concluzie,	 el	 a	 fost	 inspirat	printre	
altele	și	de	teoria	lui	Hipocrates42	denumită	„Lune”43.	

	 Mișcarea	 ca	 știință,	 chinestezia	 corpului	 uman,	
relaționarea	 elementelor	 tehnice,	 înțelegerea	 ecuațiilor	
matematice,	 toate	au	 fost	obiectul	unor	cercetări	 între-
prinse	de	Da	Vinci	pentru	a	 servi	unui	 scop,	 și	 anume	
acela	de	a	rezolva	suma	angrenajelor/mecanotehnice.

__________________

 42	Hipocrate	din	Chios	 (470-410	 î.e.n.)	a	 fost	unul	dintre	
importanții	oameni	de	știință	ai	Antichității.	Născut	pe	teritoriul	in-
sulelor	Chios,	acesta	și-a	petrecut	prima	parte	a	vieții	ca	negustor.	
Unii	teoreticieni	susțin	ipoteza	că	acesta	ar	fi	fost	în	acea	perioadă	
și	ucenicul	matematicianului	grec	Oenopides	din	Chios	(circa	450	
î.Hr.).	După	o	perioadă	dificilă	(a	fost	tâlhărit	de	pirați	și	de	oficialii	
locali)	Hipocrate	s-a	stabilit	în	orașul	Atena	unde	a	devenit	la	rândul	
său	un	matematician	cunoscut.	
	 Printre	cele	mai	importante	contribuții	ale	sale	în	domeniul	
matematicii,	amintim	faptul	că	acesta	a	fost	primul	care	a	sistemati-
zat	întreaga	bază	fundamentală	a	concepțiilor	geometrice,	astfel	că	
fiecare	matematician	avea	la	acces	teoriile	esențiale	ale	geometriei.		
Carnetul	creat	pe	baza	acestor	axiome	intitulat	„Elemente (Στοιχεῖα, 
Stoicheia)”	a	făcut	posibil	accesul	la	o	serie	de	principii	fundamen-
tale	ale	geometriei	antice	cu	concepte,	metode	și	teorii	ce	au	stimu-
lat	progresul	matematicii.	Un	singur	fragment	din	conținutul	caietu-
lui	a	rămas	de-a	lungul	istoriei	și	se	referă	la	teoria	intitulată	„Lune”.	
	 Ideea	 lui	Hipocrate	din	Chios	de	a	 înregistra	 teoriile	ge-
ometrice	 de	 bază	 într-un	 carnet	 și	 a	 inspirat	 și	 alți	matematicieni	
astfel	încât	cel	puțin	patru	dintre	aceștia	și-au	făcut	propriile	vari-
ante ale „Elementelor”	 cu	noțiuni	 ameliorate	 și	 structurate	 în	 sti-
luri	diferite.	Principala	urmare	a	conceptelor	 lui	Hipocrate	 rămân	
„Elementele lui Euclid” (circa	325	î.Hr.)	care	pentru	multe	secole	
rămâne	referința	principală	a	teoriilor	geometrice.
	 În	materie	de	teorii,	se	fac	remarcate	cele	care	se	referă	la	
soluționarea	problemelor	matematice	pentru	aflarea	rădăcinii	unui	
cub	sau	cele	care	simplifică	modalitatea	de	rezolvare	a	unor	exerciții	
geometrice.	 	
	 O	altă	 ramură	pe	care	Hipocrate	a	exploatat-o	este	cea	a	
astronomiei	unde	contribuția	sa	se	referă	la	explicarea	fenomenelor	
cosmice	(comete,	meteoriți	etc.)	și	cea	a	existenței	galaxiei	Calea	
Lactee.	Aceste	teorii	nu	au	putut	fi	susținute,	concluzia	finală	fiind	
pusă	pe	 seama	 iluziilor	optice	obținute	prin	 intermediul	 refracției	
luminii	solare.	Sursa:	(Sursa:	Bulmer-Thomas	Ivor,	Hippocrates of 
Chios, in Dictionary of Scientific Biography,	Edititat	de	Charles	
Coulston	Gillispie,	Vol.	VI,		New	York	1972-1990,	pp.	410-418)
 43	Această	teorie	demonstrează	prin	ecuații	matematice	că	
suprafața	semilunei	ce	se	formează	din	două	cercuri,	unul	mai	mic	
și	unul	mai	mare	(cel	mic	având	centrul	la	jumatatea	ipotenuzei	tri-
unghiului	 dreptunghic	 alcătuit	 din	 centrul	 și	 punctele	 comune	 de	
la	distanțele	de	0	și	respectiv	270	de	grade	ale	cercului	mare)	este	
egală	cu	suprafața	triunghiului	dreptunghic.
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	11,	12	https://www.ias.edu/ideas/lavin-leonardo-chaos

Fig.	11.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul: Schițe pentru cercetarea 
mișcarii apei /	anul:	circa	1492

Fig.	12.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Schiță pentru mișcarea apei	/	
anul:	circa	1507-1509	/	colecția:	Windsor,	
Royal	Library
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	 Leonardo	 a	 abordat	 și	 a	 aprofundat	 conceptul	
de	 „perpetuum	mobile”44	 (mișcarea	 continuă).	 Tot	 din	
schițele	rămase	de	la	el	putem	constata	o	serie	de	încer-
cări	 prin	 care	 și-a	 propus	 să	 creeze	 un	mecanism	care	
să	 repete	 același	 tip	de	mișcare	 fără	 să	 consume	ener-
gie.	În	concepția	sa,	dacă	reușești	să	elimini	 totalitatea	
forțelor	ce	încetinesc	funcționarea	unui	mecanism	aflat	
în	mișcare,	acel	dispozitiv	este	capabil	să	exercite	acea	
mișcare	la	infinit.	Putem	întâlni	la	el	o	varietate	de	pro-
puneri	și	rezolvări	de	ordin	mecanotehnic	plecând	de	la	
această	premisă.	Se	cunoaște	foarte	bine	faptul	că	cele	
mai	 multe	 dintre	 tehnologiile	 sale	 au	 rămas	 la	 nivel	
de	 schiță	 și	 nu	 au	 fost	 puse	 niciodată	 în	 practică.	Din	
desenele	 sale	 reiese	 faptul	 că	 acesta	 avea	 capacitatea	
să	 conștientizeze	 dacă	 invențiile	 sale	 sunt	 sub	 semnul	
funcționalității.	În	cazul	mecanismelor	dedicate	mișcării	
continue,	el	a	declarat	că	nici	o	variantă	nu	este	sustena-
bilă.	
	 Este	captivant	modul	în	care	ilustrul	umanist	și-a	
dezvoltat	segmentul	pluridisciplinar	(inginerie,	arhitec-
tură,	literatură,	pictură,	anatomie45	etc.).

__________________

 44	Mișcarea	continuă	face	referire	la	ideea	ce	susține	existența	unei	acțiuni	repetate	la	nesfârșit	fără	să	
consume	în	niciun	fel	vreun	tip	de	energie.	Acest	concept	neagă	legile	termodinamicii	ale	fizicii	ce	sunt	aplicate	
tuturor	elementelor	existente	din	univers,	indiferent	de	mărimea	lor.	De	pildă	am	fi	tentați	să	credem	că	rotația	și	
deplasarea	planetelor	este	o	mișcare	perpetuă	dat	fiind	faptul	că	acestea	străbat	cosmosul	într-o	permanentă	acțiune	
repetitivă,	dar	cu	timpul	energia	cinetică	se	diminuează	nefiind	constantă.	În	cosmos	sunt	prezente	nenumărate	
energii	ce	rețin	aceste	acțiuni	(undele	solare,	rezistența	mediului	interstelar,	radiația	termică	și	cea	gravitațională	
etc.).	

	 În	cazul	mecanismelor	„perpetuum mobile” situația	este	similară.	Un	mecanism	perntru	a	funcționa	are	
nevoie	de	o	sursă	de	energie,	indiferent	de	natura	ei,	energia	nu	poate	fi	inepuizabilă.	Morile	de	vânt	sau	cele	hi-
draulice	sunt	alimentate	de	energia	solară,	aceasta	eventual	stingându-se.	Încercările	de	executare	ale	mișcărilor	
cinetice	(continue)	în	multe	cazuri	au	fost	raportate	la	atracția	gravitațională,	nici	această	cale	nefiind	justificată	
datorită	faptului	că	pentru	a	creea	energie	este	nevoie	de	o	forță	contradictorie	care	să	se	opună.	O	altă	posibilă	
încercare	a	fost	datorată	magneților,	dar	nici	cu	aceștia	nu	s-a	ajuns	la	un	rezultat	prin	care	să	se	creeze	o	sursă	
inepuizabilă	de	energie.	Toate	 formulările	„mișcării perpetue”	au	rămas	 la	stadiul	utopic,	 fantastic,	științifico-
fantastic,	neidentificându-se	până	în	acest	moment	un	fenomen	sau	un	element	care	să	genereze	energie	infinită.	
(Sursa:	Stanley	Angrist,	Perpetual Motion Machines,	Editura	Scientific	American,	SUA,	1968,	pp.	115-122)

 45	 În	perioada	 șederii	 din	orașul	Milan,	Leonardo	a	 făcut	nenumărate	 cercetări	 și	 studii	 anatomice	pe	
corpuri	umane	cât	și	pe	animale.	Străbătând	diversele	școli	de	medicină	bine	dotate	ale	orașului	italian,	acesta	a	
acumulat	multă	 informație	de	la	profesorii	și	studenții	 instituțiilor,	punându-i	 la	 îndemână	cărți	de	specialitate,	
cursuri	și	informații	despre	disecarea	corpurilor.	Da	Vinci	a	preluat	toată	această	cantitate	de	informație	pe	care	a	
transpus-o	în	desen	cu	caracter	științific	printr-o	manieră	personală.

	 Timp	de	7	ani,	perioadă	în	care	a	stat	în	orașul	Milano,	Leonardo	da	Vinci	a	studiat	și	a	analizat	anatomia	
generală.	Pe	unul	din	caietele	de	notițe	pe	care	acesta	le	purta	a	înșirat	o	listă	de	subiecte	anatomice	pe	care	dorea	să	
le	abordeze.	Două	dintre	paginile	caietului	aveau	ca	și	conținut	studierea	capului	uman.	Pagina	din	stânga	conținea	
ilustrații	ale	craniului	privit	din	două	ipostaze,	iar	pe	pagina	din	dreapta	a	enumerat	problematicile	propuse:	„Ce 
nerv cauzează deplasarea oculară și face ca mișcarea unui ochi să îl miște pe celălalt? / De închiderea pleoapei. 
/ De ridicarea sprâncenelor. ... / De despărțire a buzelor cu dinții încleștați. / De a aduce buzele la un punct. / De 
râs. / De exprimare a minunii. / Încercați să descrieți începutul omului atunci când este creat în pântece și de ce 
un copil de opt luni nu trăiește. / Ce este strănut. / Ce este căscatul. / Epilepsie. / Spasm. / Paralizie. ... / Oboseală. 
/ Foame. / Dormi. / Sete. / Senzualitate. . . . / Din nervul care provoacă mișcarea coapsei. / De la genunchi până 
la picior și de la gleznă până la degetele de la picioare.” (op.	cit.	Mary	Caponegro,	Five Doubts,	Editura	Marsilio	
Publishers,	New	York,	1998,	p.	110)
__________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	13.	http://www.openculture.com/2019/08/leonardo-da-vincis-elegant-design-for-a-perpetual-moti-
on-machine.html

Fig.	13.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Schițe efectuate pentru pro-
ducerea unui mecanism care să efectueze 
mișcări continue



41

	 Această	 cercetare	 amplă	 despre	 mecanismele	
raportate	 la	 corpul	 uman,	 atunci	 când	 a	 propus	 pentru	
prima	 dată	 forme	 de	 mecanisme	 destinate	 zborului	
uman	 (inspirate	 de	 natura	 înconjurătoare),	 Leonardo	
a	 încercat	 să	 pună	 în	 practică	 diferite	 teorii	 prin	 care	
omul	să	poată	efectua	zborul.	 Într-o	primă	fază,	acesta	
a	studiat	(din	prisma	chinesteziei)	timp	de	două	decenii	
modalitățile	 prin	 care	 aripile	 păsărilor	 pot	 exercita	
zborul.	 În	 acest	 timp	 a	 executat	 peste	 500	 de	 schițe	
având	 drept	 scop	 proiectarea	 unor	 dispozitive	 tehnice	
care	să	se	apropie	întocmai	de	aripile	păsărilor.	Primele	
dispozitive	materializate	au	apărut	 în	 lumea	teatrului.46 
Aripile	(realizate	mecanic)	erau	concepute	să	reproducă	
într-o	 oarecare	 măsură	 zborul	 unei	 păsări.	 Studiul	
anatomic	arată	că	pentru	a	putea	da	din	aripi,	păsările	își	
folosesc	mușchii	pectorali.	Aducem	în	atenție	că	primele	
dispozitive	de	zbor	aveau	doar	rol	decorativ,	fiind	folosite	
ca	 butaforie	 în	 teatru.	Deși	 au	 existat	 o	 sumedenie	 de	
proiecte	 ce	 vizau	 construcția	 unor	 dispozitive	 (de	 tip	
mecanomorf),	 acestea	 au	 rămas	 doar	 la	 stadiul	 utopic,	
fără	a	avea	vreun	deznodământ.	În	schițele	de	inginerie	
militară,	 vom	 observa	 că	 nu	 există	 vreo	 referință	 la	
dispozitivele	 de	 zbor.	Tocmai	 din	 acest	 considerent	 se	
poate	deduce	că	anumite	proiecte	au	fost	concepute	strict	
pentru	divertisment.
	 A	doua	etapă	de	studiu	pentru	dispozitivele	de-
dicate	 zborului	 debutează	 în	 anul	 1480,	 atunci	 când	 a	
început	să	propună	o	serie	de	schițe	tehnice	cu	aparaturi	
în	sine.	Cele	mai	multe	dintre	schițe	vizează	aparatele	de	
zbor	cu	pedale	sau	manivele	funcționând	datorită	ener-
giei	 exercitată	 de	 om.	 Printre	 acestea	 se	 află	 și	 câteva	
propuneri	de	planoare.47 
	 Fiecare	 etapă	 istorică	 a	 evoluției	 tehnologice	 a	
__________________

	 46	Din	arhivele	istorice	reiese	faptul	că	primele	dispozitive	
mecanice	pentru	zbor	ale	lui	Leonardo	erau	utilizate	în	spectacolele	
de	 teatru.	 Într-unul	 dintre	 acestea,	 aripile	mecanice	 confecționate	
erau	utilizate	pentru	costumațiile	îngerilor	ce	cântau	la	harpe	și	co-
borau	 din	 ceruri	 pentru	 a	 salva	 sufletele	 rătăcite.	„Pe măsură ce 
îngerul se înălța odată cu vocile jubilare”	 unul	 dintre	 spectatori	
a	 scris:	„Își mișca mâinile în sus și jos dând din aripi ca și cum 
ar zbrua cu adevărat” (op.	cit.	Walter	Isaacson, Leonardo da Vici, 
Editura	Simion&Schuscer,	New	York,	2018,	p.	206)

	 47	 Unul	 dintre	 planoarele	 schițate	 s-a	 dovedit	 a	 fi	
funcționabil.	 După	 500	 de	 ani	 de	 la	 efectuarea	 schițelor	 lui	 Da	
Vinci,	multe	dintre	propunerile	acestuia	 tehnice	au	 fost	materiali-
zate,	iar	unul	dintre	aparatele	utilizate	pentru	zbor	s-a	dovedit	a	fi	
funcționabil.	__________________
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 14,	 15	https://www.researchgate.net/figure/Sketches-
of-human-powered-flying-machines-with-flapping-wings-by-Leo-
nardo-da-Vinci-from_fig4_271077692

Fig.	15.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	Schița unei aripi mecanice 
coordonată de om /	anul:	circa	1480

Fig.	14.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Schița unui mecanism pentru 
zbor în formă ovală	/	anul:	circa	1480

	 Descriere	(fig.	14):	După	o	înde-
lungată	cercetare	în	sferele	fizicii,	ingine-
riei	și	cea	a	anatomiei,	Leonardo	da	Vinci	
formulează	 în	caietele	sale	de	schițe	serii	
de	 idei	 cu	 propuneri	 tehnice	 de	 realizare	
a	mașinăriilor	 ce	 au	 ca	 scop	 identificarea	
posibilităților	de	a	zbura.	În	prima	sa	pro-
punere	dispozitivului	ce	are	forma	unui	bol	
îi	sunt	ațașate	patru	aripi	ce	formează	două	
perechi,	proces	de	zbor	asemănător	cu	cel	
întâlnit	 la	 libelule.	 Din	 studiile	 realizate,	
da	Vinci	și-a	dat	seama	că	pentru	a	zbura	
nu	se	poate	folosi	numai	de	mușchii	pecto-
ralilor	(precum	întâlnim	la	păsări).	Pentru	
a	genera	energia	necesară	ridicării	de	la	sol	
a	dispozitivului,	a	fost	nevoie	ca	pe	lângă	
manivele	acesta	să	aibe	atașate	și	pedale.	
	 Cea	 de-a	 doua	 imagine	 (fig.	 15)	
conține	un	experiment	pe	care	 îl	 întâlnim	
în	același	caiet	de	schițe.	De	data	aceasta	
aripa	este	asemănătoare	cu	cea	a	celei	pe	
care	o	întâlnim	la	lilieci,	pusă	în	funcțiune	
de	un	sistem	coordonat	de	către	om.	
(Sursa:	 Carlo	 Pedretti,	 Leonardo: The 
machines,	 Editura	 Giunti,	 Italia,	 2000,	
pp.	5-8)
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adus	o	contribuție	majoră	la	dezvoltarea	tipologiilor	de	
mecanisme.	Tehnica	și	modul	de	gândire	pe	care	ingine-
rul	le	avea	în	Renaștere	a	surprins	în	mod	constant	„omul	
nou”,	astfel	încât	cele	mai	multe	idei	(invenții)	sunt	de	
sorginte	medievală.	Originalitatea	invențiilor,	modul	de	
transpunere	a	 formelor	și	a	etapelor	de	 funcționare	ale	
dispozitivelor	pe	care	„creatorul”	 le	proiecta	pe	hârtie,	
ulterior	aveau	să	fie	materializate	(cele	mai	multe	dintre	
acestea).	

	 Nu	 putem	 aduce	 în	 atenție	 creațiile	 (de	 orice	
tip)	ale	lui	Da	Vinci	dacă	nu	prezentăm	și	caietele	sale	
de	 schițe.	Aceste	 caiete,	 cu	 adnotările	 respective,	 erau	
extrem	de	precise	și	supuse	raționamentului	în	vederea	
eventualelor	aplicații.	Așadar,	 toate	 textele	explicative,	
observațiile	pertinente	și	proiecțiile	erau	colectate	pentru	
a	 putea	 servi	 diferitelor	 aplicații	 de	 ordin	 anatomic,	

__________________

	 48	Unul	dintre	principalele	roluri	artistice	ale	mecanisme-
lor	din	perioada	istorică,	sunt	atribuite	pieselor	de	teatru.	Aici	pu-
tem	observa	în	plină	desfășurare	factorul	scenografic	având	o	dublă	
utilitate	pentru	aparatele	tehnice.	Odată	pentru	pregătirile	aferente	
(ridicarea	sau	coborârea	cortinei,	utilizarea	podurilor	mobile,	efecte	
de	fundal	etc.),	iar	pe	de	cealaltă	parte	pentru	utilizarea	aparatelor	
tehnice	ca	personaje	din	scenă.
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	16.	https://www.geartechnology.com/blog/open-sour-
ce-part-ii/
	 Fig.	17.	https://blog.nationalgeographic.org/2013/01/17/
leonardos-bridge-part-1-the-master-of-all-trades/
	 Fig.	18.	http://www.leonardodavincisinventions.com/mec
hanical-inventions/leonardo-da-vincis-car/

	 Descriere	(fig.	17):	Căruciorul	me-
canic	cu	autopropulsie	este	unul	din	mul-
tele	 aparate	 tehnice	 create	 de	 Da	 Vinci	
pentru	 transport,	 acesta	 fiind	 unul	 dintre	
principalii	 predecesori	 ai	 autoturismului	
modern.	 Printr-o	 conexiune	 bine	 defi-
nită	 de	 elemente	 mecanice	 dispozitivul	
(funcționează	 cu	 ajutorul	 unui	 arc	 spira-
lat),	dispunea	de	un	sistem	ce	 îi	permitea	
schimbarea	direcției	la	un	anumit	unghi	și	
îi	era	asigurat	chiar	și	un	sistem	de	frânare.	
Acest	 dispozitiv	 utilizat	 pentru	 divertis-
ment	 în	 spectacolele	 de	 teatru48	a	 fost	 re-
făcut	după	schițele	originale	de	către	Insti-
tutul	 și	Muzeul	de	 Istorie	a	Științelor	din	
Florența,	Italia,	în	anul	2006,	iar	spre	sur-
prinderea	 tuturor	 acesta	 era	 funcționabil.	
(fig.	 18)	 (Sursa:	 https://www.leonardoro-
botsociety.org/the-robots.html)

Fig.	17.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Schița unui cărucior mecanic 
automat /	anul:	circa	1478

Fig.	16.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-1519)	/	titlul:	Schiță cu an-
grenaje mecanice ce formează un elevator utilizat pentru ridicarea 
greutăților cu ajutorul roților dințate 

Fig.	18.	Autor:	Institutul	și	Muzeul	de	Is-
torie	 a	Științelor	din	Florența	 /	 titlul:	Re-
producere după căruciorul automat al lui 
Leonardo da Vinci /	anul:	2006
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ingineresc,	 arhitectural,	 artistic	 ș.a.m.d.	 Leonardo	 era	
recunoscut	 pentru	 faptul	 că,	 în	 călătoriile	 pe	 care	 le	
întreprindea,	 caietele	 sale	 erau	 indispensabile.	 „Când 
Leonardo dorea să picteze un personaj, prima preocupare 
era să stabilească care era poziția socială a acestuia 
și ce tip de emoție exprima; indiferent că era de viță 
nobilă sau pleabă; plăcut sau sever; tulburat sau senin; 
bătrân sau tânăr; iritat sau liniștit; bun sau rău; după 
ce și-a stabilit toate acestea, se duce în locurile în care 
se adunau oameni de aceeași natură pentru a le observa 
chipurile, manierele, îmbrăcămintea și gesturile. După 
ce găsea personajele ce îi corespondeau, lua notițele pe 
un caiet mic pe care îl purta în permanență la curea”49.

	 A	dezvoltat	un	obicei	al	notărilor	spontane	și	nu	
numai,	ca	ulterior	să	îi	servească	în	cercetările	sale	mul-
tiple,	fiind	printre	primii	oameni	care	au	recurs	la	acest	
demers.
	 Deși	există	o	ordine	bine	definită	în	păstrarea	și	
clasificarea	schițelor/proiectelor	sale,	multe	dintre	aces-
tea	nu	au	fost	datate,	respectiv	semnate.	Chiar	dacă	aces-
tea	nu	posedă	niciun	 indicativ	cronologic,	 totodată	pu-
tem	observa	calitatea	și	logica	desenelor	sale	(indiferent	
dacă	facem	referință	la	un	anume	tip	de	desen	anatomic	
sau	 unul	 cu	 caracter	mecanic).	De	 pildă,	 o	 pagină	 din	
caietele	sale	era	adesea	destul	de	încărcată	cu	desene	și	
o	cantitate	impresionantă	de	note	explicative	(cu	referire	
la	studiul	pe	care-l	aborda)50.

	 Cele	 mai	 semnificative	 cercetări	 în	 materie	 de	
inventică	au	fost	cele	ce	vizau	ingineria/tehnologia	mili-
tară.	Multe	din	mecanismele	inventate	de	acesta	au	fost	
dedicate	 acțiunilor	 militare	 pentru	 sistemul	 defensiv	
sau	cel	ofensiv.	Pentru	multe	din	dispozitive,	a	fost	in-
spirat	de	cercetători	precum	Roger	Bacon	(1219-1292)	

__________________

	 49	Michael	Ladwein,	Leonardo Da Vinci, the Last Supper: 
A Cosmic Drama and an Act of Redemption, Editura	Temple	Lodge,	
Londra,	2006,	p.	42

 50	Allison	 Lee	 Palmer,	 Leonardo da Vinci: A Reference 
Guide to His Life and Works,	Editura	Rowman	&	Littlefield,	Statele	
Unite	ale	Americii,	2019,	p.	VII
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 19.	 http://projectodavinci.blogspot.com/2009/01/tre-
buchet_12.html
	 Fig.	20.	https://ro.pinterest.com/pin/812055376531703939/
?lp=true

Fig.	19.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	Desenul unui „Trebuchet” 
(aruncător de pietre) folosit pentru apăra-
rea cetăților

Fig.	20.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Schițe tehnice pentru diferite 
„baliste” 

Fig.	21.	Detaliu
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și	Roberto	Valturio	(1405-1475)51.
	 În	 multe	 din	 cercetările	 sale	 tehnologice,	 Da	
Vinci	izbutea	să	dea	o	notă	fantasmagorică	elementelor	
reale.	Una	din	ideile	sale	făcea	referire	la	cum	poate	fi	
prevenit	un	eventual	asediu	al	trupelor	inamice.	Modul	
de	 utilizare	 era	 relativ	 simplu,	 soldații	 din	 interiorul	
cetății	aveau	la	dispoziție	o	serie	de	manivele	conectate	
la	bârnele	de	lemn	interioare	și	exterioare.	Odată	trase,	
schelele	din	exterior	împingeau	cu	forță	scările	de	pe	zid	
împiedicând	înaintarea	soldaților	inamici.	Acestei	soluții	
îi	este	atribuită	și	o	continuare	ce	era	aplicată	în	momentul	
în	 care	 linia	 inamică	 izbutea	 să	 se	 urce	 pe	 ziduri;	 din	
acoperișul	 zidului	 cobora	 un	mecanism	 format	 dintr-o	
serie	de	lame	din	metal.	În	momentul	în	care	porțile	erau	
invadate,	 dispozitivul	 era	 pus	 în	 funcțiune	 și	 coborât,	
declanșând	decapitarea	tuturor	soldaților	suiți	pe	zidurile	
cetății.	(vezi	fig.	21)
	 O	 alternativă	 la	 tunul	 de	 război	 a	 fost	 balista	
(arbaleta	mobilă	 supradimensionată	 (vezi	fig.	22)	a	 lui	
Da	Vinci),	din	desen	este	relatat	dimensiunea	obiectului/
mecanismului	 raportată	 la	 înălțimea	 omului,	 însoțită	
de	metoda	de	funcționare	a	mecanismului	conenctat	 la	
arc52.	
__________________

	 51	În	albumele	cu	invenții	ale	lui	Roger	Bacon	(1214-1292),	
Leonardo	a	identificat	o	varietate	de	formule	tehnice	ce	ilustrau	me-
canisme	cu	propulsie	automată;	aparaturi	cărora	le	erau	atașate	aripi	
artificiale	capabile	să	pună	omul	în	contextul	de	a	zbura;	dispozitive	
utilizate	pentru	a	putea	merge	pe	apă	sau	pe	dedesubtul	acesteia	și	
multe	altele.	Din	cărțile	lui	Valutrio	(1405–1475),	acesta	s-a	inspi-
rat	pentru	confecționarea	lamelor	de	metal	pe	care	le	atașa	la	roțile	
șaretelor	de	 război.	Variantele	 lui	Leonardo	au	 rămas	printre	cele	
mai	celebre	invenții	de	tehnologii	militare	introduse	în	războaie.
	 52	Istoria	utilizării	arcului	este	printre	cele	mai	îndelungate.	
S-au	descoperit	capete	de	săgeată	ce	au	peste	50.000	de	ani	vechi-
me,	 iar	 primele	 picturi	 în	 care	 apare	 arcul	 ca	 element,	 au	 fost	 în	
Tassili,	Egipt		(7.500	î.e.n.).	Ideea	de	a	efectua	un	mecanism	care	să	
lanseze	proiectile,	aparține	antichității	(circa	2.000	î.Hr.)	iar	materi-
alele	folosite	pentru	confecționare	erau:	scoici,	melci,	oase,	lemnul	
și	piatra.	Ca	și	produs	finit,	primele	dovezi	fizice	ale	arbaletelor	le	
întâlnim	pe	teritoriul	civilizației	Chinei	antice,	unde	arheologii	au	
descoperit	pe	câmpul	de	luptă	Ma-Ling	nenumărate	dovezi	de	utili-
zare	a	mecanismului	de	propulsie,	cu	toate	acestea	unul	din	exem-
plare	 se	 face	 remarcat.	 Într-unul	din	mormintele	din	Qufu,	China	
s-a	descoperit	un	trăgaci	de	arbaletă	din	bronz	datat	din	secolul	al	
VI-lea	î.Hr.	Conform	unui	jurnal	de	război	din	secolul	al	V-lea	î.e.n,	
cel	care	a	primit	brevet	de	invenție	asupra	mecanismului	de	arbaletă	
este	al	lui	Ch’in	sec.	VII	î.Hr.	(Sursa:	Matt	Landrus,	Leonardo da 
Vinci’s Giant Crossbow,	Editura	Springer,	Berlin,	2010,	p.	45)
 53	Walter	 Isaacson, Leonardo da Vici, Editura	 Simion&
Schuscer,	New	York,	p.	116
__________________

 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 22.	 https://freerangestock.com/photos/10180/leonar-
do-da-vinci-drawing.html
	 Fig.	23.	https://ro.pinterest.com/pin/81205537653170393
9/?lp=true	

	 Descriere	 (fig.	 23):	Acestei	 ima-
gini	i	se	atribuie	o	serie	de	alte	cercetări	pe	
care	au	fost	realizate	pentru	a	afla	punctul	
maxim	de	eficacitate	pe	care	îl	putea	avea	
dispozitivul.	În	textele	respective	întâlnim	
o	varietate	de	teste	prin	care	artistul-ingi-
ner	 încerca	să	afle	care	este	 forța	necesa-
ră	 pentru	 a	 lansa	 proiectilul	 la	 o	 distanță	
specifică.	Inițial,	acesta	credea	că	dacă	se	
dublează	 distanța	 firului	 de	 arc,	 automat	
se	dublează	și	forța	cu	care	proiectilul	este	
lansat.	După	mai	multe	calcule	matemati-
ce,	acesta	și-a	dat	seama	că	puterea	cu	care	
este	 aruncată	 săgeata	 este	 echivalentă	 cu	
unghiul	 creat	 de	 firul	 arcului.	 Conceptul	
său	nu	era	bazat	pe	o	teorie	trigonometrică	
bine	definită,	dar	calculele	sale	se	apropi-
au	 de	 adevăr.	Metoda	 de	 funcționare	 era	
prezentă	 în	 imagine.	 În	desen,	personajul	
prezent	 este	 aflat	 în	 postura	 de	 a	 acționa	
asupra	 unei	 manete	 ce	 este	 conectată	 la	
mecanismul	arbaletei.53

Fig.	22.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Apărare împotriva asediilor /	
tehnica:	desen	/	anul:	1480-1482	/	colecția:	
Biblioteca	Ambrosiana,	Milan

Fig.	23.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	/	titlul:	Desenul arbaletei gigantice /	
perioada:	circa	1500	
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__________________

 54	Alix	Wood,	Leonardo da Vinci, World-changing scients, 
Editura	Rosen,	New	York,	2019,	p.	14
 55	Maxine	Anderson,	Amazing Leonardo da Vinci Inventions: 
You Can Build Yourself, Editura	Nomad	Press,	SUA,	2006,	p.	108
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 24.	 https://tank100.com/david-fletcher/towards-tank-
da-vinci/
	 Fig.	 25.	 https://www.alamy.com/stock-photo-two-tanks-figh-
ting-vehicles-drawn-by-leonardo-da-vinci-circa-1485-174814375.html
	 Fig.	 26.	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_
da_Vinci_Tank_Rome.jpg

	 Într-una	 din	 scrisorile	 lui	 către	 ducele	 orașului	
Milano,	 Ludovico	 Sforza	 (1452-1508),	 Leonardo	 da	
Vinci	a	scris:	„Pot să concep care de război acoperite de 
armură, sigure și invulnerabile care vor străpunge apă-
rarea inamică cu artileria din dotare și nicio companie 
de soldați nu le va putea opri. În spatele acestora, infan-
teria noastră va putea să le urmeze fără să fie răniți.”54	

 Proiectul	care	după	patru	secole	avea	să	devină	
una	 dintre	 cele	mai	 folosite	 tehnologii	militare,	 a	 por-
nit	de	la	ideea	simplă	de	a	proteja	interiorul	carelor	de	
război.	Spre	deosebire	de	propunerile	celorlalți	ingineri	
militari,	varianta	lui	Da	Vinci	se	face	remarcată	prin	fap-
tul	că	aceasta	nu	avea	nevoie	să	fie	trasă	de	cai,	deoarece	
funcționa	independent.	

	 Dispozitivul	de	asalt	 cu	pedale	 și	manivele	din	
lemn	era	echipat	cu	36	de	tunuri	plasate	pe	toată	suprafața	
circulară	pe	o	rază	de	360	de	grade.	Interiorul	putea	să	
găzduiască	8	soldați	și	era	protejat	de	un	înveliș	din	lemn	
acoperit	cu	plăci	metalice,	în	formă	conică,	conceput	să	
devieze	proiectilele	inamice.
 
	 Suprafața	 circulară	 de	 la	 sol	 a	 vehiculului	 era	
acoperită	 de	 sulițe	 pentru	 obstrucționarea	 ofensivei	 de	
cavalerie.	Toate	detaliile	au	fost	gândite	de	Da	Vinci	încă	
din	stadiul	de	proiect	pentru	a	crea	o	mașinărie	completă	
și	indestructibilă	de	forță	ofensivă,	dar,	din	diferite	moti-
ve,	acest	proiect	nu	a	fost	realizat.	

	 După	 ani,	 s-a	 dovedit	 că	 „șareta”	 lui	Leonardo	
nu	ar	fi	fost	practică	din	cauza	faptului	că	modelul	tehnic	
propus	pentru	deplasare	s-a	dovedit	nemanevrabil.55

Fig.	24.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	Designul pentru un car de 
luptă (a) /		tehnica:	desen	pe	hârtie	/	anul:	
circa	1500	

Fig.	25.	Autor:	Leonardo	da	Vinci	(1452-
1519)	 /	 titlul:	Designul pentru un car de 
luptă (b) /		tehnica:	desen	pe	hârtie	/	anul:	
circa	1500	

Fig.	 26.	„Tancul”	 lui	 Leonardo	 da	Vinci	
la	expoziția	„Il Genio e le Invenzioni – le 
grandi macchine interattive” ce	a	avut	loc	
la Palazzo della Cancelleria, Roma,	Italia	
la	data	de	22.02.2011
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 I.4. Mechanical printing	 ca	 fenomen	 socio-
cultural	(pledoarie	succintă	a	„galaxiei”	Gutenberg)
 
	 O	altă	etapă	notabilă	aflată	la	baza	evoluției	me-
canicii	(raportate	la	semn	plastic)	este	modalitatea	de	co-
municare	și	exprimare,	astfel	încât	sensul	inițial	pe	care	
l-a	căpătat	semnul	grafic	a	fost	cel	de	transmitere	a	unui	
mesaj.	„Studiul artelor preistorice îşi caută înţelesul în 
formă şi în finalitatea produsului, aproape înlăturând 
complet procesul de creaţie al imaginilor semnificative 
din timpul actului social de producţie”56.	

	 Pentru	 a	 comunica	 o	 idee,	 „omul	 neolitic”	 fo-
losea	 formule	 rudimentare	 și	 tehnici	de	bază	ale	dese-
nului,	de	pildă:	diverse	tipuri	de	activități	din	existența	
acestora:	vânătoarea,	culesul	 roadelor,	 ritualul	etc.	De-
zideratul	 și	 necesitatea	 au	 fost	 probabil	 cei	 doi	 factori	
care	au	determinat	reprezentarea	unor	cadre	„sociale”	ce	
serveau	anumitor	scopuri,	fie	ele	cu	rost	informațional,	
educațional,	contemplativ	sau	poate	chiar	ilustrarea	unor	
gesturi	ancestrale.		

	 Într-un	fel	sau	altul,	anumite	semnale	tehnologi-
ce	erau	prezente	 încă	din	cele	mai	 îndepărtate	 timpuri.	
Până	să	apară	litera	propriu-zisă,	semnul	grafic	(exem-
plu:	 scrierea	 ideografică	 sau	hieroglifa57)	 a	 avut	un	 rol	
semnificativ	 și	 însoțit	 de	mesaj,	 ce	 avea	mai	 târziu	 să	
contribuie	la	apariția	literei.	Deşi	nu	existau	dovezi	scri-
se,	arheologii	au	reuşit	să	furnizeze	dovezi	reale	ale	exis-
tenţei	dispozitivelor	tehnice,	practicilor	sociale,	ritualu-
rilor	religioase	etc.	din	Antichitate.	Datorită	ilustraţiilor	
descoperite,	ele	sunt	prezente	sub	diferite	forme	grafice.	
__________________
 
 56	Michael	 B.	 Schiffer,	 Antropological Perspectives on 
Tehnology,	Editura	University	of	New	Mexico	Press,	Albuquerque,	
2001,	p.	47
 57	 Slova	 civilizației	 egiptului	 antic	 a	 fost	 una	 dintre	 cele	
mai	complexe	tipuri	de	scriere	din	antichitate.	Cu	o	bogată	paletă	
de	semne/simboluri/litere/silabe,	aceștia	au	 izbutit	să	compună	un	
întreg	sistem	de	scriere,	iar	logotipurile	rezultate	poartă	denumirea	
de	 „hieroglife”.	 În	 cele	mai	multe	 cazuri	 acest	 tip	 de	 scriere	 era	
aplicat	 pe	 papirus	 sau	 pe	 lemn,	 elemente	 introduse	 în	 scopuri	 cu	
caracter	 religioase.	 Cele	 peste	 1.000	 de	 caractere	 care	 formau	
„alfabetul”	Egiptului	antic	provenite	din	scrierea	Proto-Sinaitică au 
fost	cele	care	au	definit	scrierea fonetică ce	cuprinde	22	de	litere,	
sistem	ce	a	dat	naștere	alfabetului grecesc	și	cel	aramaic. (Sursa:	
Antonio	 Loprieno,	 Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction, 
Editura	Cambridge,	Marea	Britanie,	1995,	p.	12)	
__________________
 
	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	1.	https://www.thoughtco.com/chauvet-cave-fran-
ce-170488

Fig.	1.	Desen	din	interiorul	peșterii Chauvet 
/	perioada:	circa	30.000-32.000	î.Hr.	/	anul	
descoperirii:	1994	/	locația:	sudul	Franței

Fig.	2.	Detaliu



47

Este	o	idee	utopică	să	vehiculăm	varianta	că	„omul din 
peşteră”	realiza	artă,	pentru	că	în	realitate	acesta	se	fo-
losea	de	mijloace	de	reprezentare	pentru	a	transmite	un	
eventual	mesaj	sau	să	reprezinte	o	anume	activitate,	cel	
mai	 probabil	 în	 scopuri	 de	 ordin	 animist/magic	 (unele	
din	cele	mai	îndepărtate	forme	de	exprimare	le	întâlnim	
în	 peșterile	 de	 la	 Lascaux,	Altamira,	 Las	Manos	 etc.).	

	 Printre	 primele	 forme	 de	 alfabet	 descifrabil	 a	
fost	 cel	 din	 civilizația	Asiriană	 și	 a	 apărut	 în	 urmă	 cu	
aproximativ	3.200	de	ani.	Acest	tip	de	comunicare	scris	
este	 o	 urmare	 a	 limbajului	 ideografic	 ce	 a	 fost	 utilizat	
de	majoritatea	marilor	civilizații.	Evoluția	pe	care	a	tra-
versat-o	 scrierea	 cuneiformă	 indică	 faptul	 că	 cele	mai	
vechi	 metode	 de	 scriere	 provin	 din	 semnele	 grafice58.	
	 Un	 important	 impact	 asupta	 scrierii	 universale	
l-a	 avut	 procesul	 de	 multiplicare.	 Tiparul	 este	 socotit	
unul	dintre	cele	mai	importante	descoperiri	tehnologice	
ce	au	revoluționat	și	a	fost	un	factor	colosal	în	evoluția	
umană.
	 Până	 la	 apariția	 tiparului	 (prin	 literele	 mobile)	
prezentăm	succint	cele	mai	importante	momente	istorice	
ce	au	determinat	apariția	acestuia.
	 Procesul	 de	 multiplicare	 a	 imaginii	 a	 traversat	
multiple	etape	până	să	fie	recunoscut	ca	o	tehnică	utili-
zată	pentru	tipar.	Inițial,	această	metodă	a	fost	concepută	
pentru	a	multiplica	un	element,	un	semn,	o	literă,	o	ima-
gine,	un	sigiliu	etc.
	 O	 dovadă	 a	 utilizării	 tehnicilor	 de	multiplicare	
din	Antichitate	 este	 sigiliul	 cilindric	 (vezi	 fig.	 3	 și	 4),	
astfel	 sunt	 câteva	 sute	 de	 exemplare	 confecționate	 din	
materiale	 precum	 piatră,	 lemn,	 sticlă	 sau	 fildeș	 s-au	
__________________
 
 58	În	 scrierea	 sumeriană,	 fiecărui	 substantiv	 comun	 îi	 era	
atribuit	un	 semn	grafic.	Acțiunea	 sau	verbul	era	obținut	prin	aso-
cierea	a	două	sau	mai	multe	pictograme.	(Din	perioada	respectivă	
s-au	descoperit	 peste	1.500	de	pictograme,	 acestea	fiind	cele	mai	
vechi	variante	de	scriere	universală).	De	exemplu	pentru	a	 ilustra	
acțiunea	de	a	merge,	se	efectuau	semnele	specifice	de	reprezentare	
a	drumului	și	a	piciorului.	Ulterior,	pictogramele	au	căpătat	valori	
fonetice,	iar	cu	timpul,	după	ce	acestea	au	ajuns	să	definească	o	idee	
au	devenit	ideograme.	Prin	stilizarea	și	sintetizare,	această	formă	de	
exprimare	a	fost	cea	care	au	pus	bazele	scrierii	cueniforme.	(Ovidiu	
Drimba,	Istoria Culturii și Civilizației Vol. 1,	Editura	Științifică	și	
Enciclopedică,	București,	1986,	p.	62)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	3.	https://wagner.edu/wagnermagazine/small-window
s-wide-views-seals-antiquity-today/
	 Fig.	4.	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesopota
mian_-_Cylinder_Seal_with_Winged_Deities_-_Walters_421194_
-_Side_B.jpg

Fig.	 3.	 Sigiliu cilindric /	 perioada:	 cir-
ca	 2600	 î.e.n.	 /	 proveniența:	 orașul	 Ur	 /	
colecția:	British	Museum,	Londra,	Anglia	
/	 Descoperirea:	 University	 expedition	 to	
Ur,	Iraq,	1928

Fig.	 4.	 Sigiliu cilindric /	 Perioada:	 circa	
900-800	 î.Hr.	 /	 materialul	 utilizat:	 curțit	
roc,	aur	 /	proveniența:	Mesopotamia	 /	di-
mesniunea:	6,1	×	1,8	cm	/	Colecția:	Wal-
ters	Art	Museum,	Baltimore	SUA
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descoperit	 pe	 teritoriile	 civilizațiilor	 antice.	 Tiparul/
gravura	a	avut	un	rol	edificator	pentru	diverse	domenii	
precum	educația,	religia,	politica,	cultura,	știința	etc.	
	 De	exemplu,	în	Egiptul	Antic	imprimarea	era	re-
alizată	pe	clei	umed	pentru	a	se	putea	distinge	imaginea	
în	relief,	această	metodă	a	însemnat	ștanțarea	cărămizi-
lor	ce	se	regăseau	pe	pereții	edificiilor,	constituind	o	am-
prentare	a	imaginii	și	textului	la	nivel	de	simbol.
	 O	altă	utilitate	a	matrițelor	a	fost	aceea	de	a	(în)
semna	bunurile	personale	ale	individului,	prin	aplicarea	
unui	semn,	simbol,	imagine,	pictogramă	etc.	Încă	din	an-
tichitate,	 omul	 avea	 la	dispoziție	diferite	modalități	 de	
personalizare	 a	 produselor	 și	 obiectelor	 personale	 prin	
aplicarea	unei	ștanțe	în	adâncime,	în	înălțime	sau	în	plan.	
	 Arheologii	 au	 adus	 în	 atenție	 aspecte	 despre	
practicile	funerare,	unde	sigiliul	(matriță)	era	un	obiect	
în	sine	purtat	de	defunct	având	ca	simbolistică	trecerea	
lui	într-o	altă	lume,	însoțit	de	obiectul-simbol	personal.59 
	 Matrițele	 se	 aplicau	 pe	 argila	 proaspătă,	 crudă	

__________________
 
 59	 Fred	 S.	 Kleiner,	 Gardner’s Art through the Ages: 
Backpack Edition, Book A: Antiquity,	 Editura	Cengage	Learning,	
Boston,	2014,	p.	39
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	5.	https://www.flickr.com/photos/amthomson/4228665
8050
	 Fig.	6.	https://en.wikipedia.org/wiki/Cartouche#/media/
File:GD-EG-Karnak040.JPG
	 Fig.	7.	https://en.wikipedia.org/wiki/Cartouche#/media/
File:Fragment_of_a_stela_showing_cartouches_of_Akhenaten,_
Nefertiti,_and_Aten._From_Amarna,_Egypt._18th_Dynasty._The_
Petrie_Museum_of_Egyptian_Archaeology,_London.jpg

Fig.	 6.	 „Cartuș” din Egiptul antic al 
Faraonului Thutmose,	 Dinastia	 a	 III-a	
(1479-1425	î.e.n.),	Karnak,	Egipt

Fig.	5.	„Cartuș” din Egiptul antic al Faraonului Ramses al II-lea, 
Dinastia a XIX-a	(circa	1303	î.e.n.)	/	locația	descoperirii:	situl	ar-
heologic	Tanis

Fig.	7.	Fragment dintr-o stelă care prezintă 
cartușe de Akhenaten, Nefertiti și Aten	/	peri-
oada:	Dinastia	a	XVIII-a	/	Colecția:	Muzeul	
de	 Arheologie	 Egipteană	 Petrie,	 Londra

Fig.	8.	Detaliu
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formând	timbrul	sec	(tehnică	utilizată	și	în	prezent).	Cu	
trecerea	timpului,	imaginile	au	devenit	din	ce	în	ce	mai	
complexe	(datorită	naturii	detaliilor	prin	diverse	viziuni	
și	procedee	tehnice),	ajungând	să	ilustreze	diferite	scene	
sau	considerente	ce	reprezentau	de	pildă	blazonul	unei	
anumite	familii	monarhice,	aristocratice	sau	a	unor	per-
soane	de	rang	înalt	în	cadrul	social.	
	 În	Antichitate	fenomenul	de	multiplicare	a	unei	
imagini	(a	semnului,	a	simbolului	etc.)	este	întâlnit	sub	
diferite	denumiri	 și	 practici:	 gravura	 (prin	 săpare,	 prin	
incizare,	 prin	 gravare	 în	 materialul	 respectiv).	 Unii	
specialiști	 socotesc	că	gravura	 se	poate	 încadra	 în	 sin-
tagma	 „artă	 definită”	 -	 cuantificând	 suma	 diferențelor	
dintre	tipurile	de	gravură	(în	lemn,	metal,	piatră,	argilă	
etc.).	Arta	de	a	forma	caractere	de	literă,	denumită	arhaic	
„stampă	 ilustrată”,	 era	 inserată/transpusă/imprimată	 pe	
suprafața	 cărămizilor	 babiloniene	 sau	 egiptene60;	 frag-
mente	din	ceramică	 întâlnite	 la	etrusci;	 lămpile,	 țiglele	
și	amforele	romanilor	sau	primele	principii	aplicate	ale	
tehnicii	„stencil”	de	către	romani;	semnăturile	regale	sau	
imperiale;	 imprimarea	 monogramelor	 și	 documentelor	
din	Evul	Mediu;	stampele	notariale;	aplicarea	mărcilor	
comerciale;	 confecționarea	 monedelor	 și	 ale	 sigiliilor	
ș.a.m.d.
	 Procesul	prin	care	s-a	ajuns	la	executarea	tirajului	
este	unul	complex	și	de	lungă	durată.	Acesta	a	avut	trei	
etape:	a)	identificare	tehnicilor	de	multiplicare;	b)	desco-
perirea	și	utilizarea	pigmenților,	tușurilor,	cernelurilor	ti-
__________________
 
 60	Această	 practică	 de	 aplicare	 a	 matriței	 pe	 suprafețele	
blocurilor	de	cărămidă	sau	pe	argilă,	o	întâlnim	încă	din	perioada		
antică	a	civilizației	Egiptene.	Aceștia	se	foloseau	de	diferite	mate-
riale	confecționate	din	lemn	sau	piatră	pe	suprafața	cărora	gravau		
anumite	simboluri,	litere,	semne,	desene	în	maniera	„intaglio” sau	
în	relief	și	erau	apoi	aplicate	pentru	a	face	cărămizi	cu	inscripții	„hi-
eroglife”.	Aceasta	ar	putea	fi	una	dintre	primele	forme	de	utilizare	a	
gravurii	pentru	a	scrie.		
	 Un	exemplu	remarcabil	îl	constituie	matrița	din	lemn	iden-
tificată	 în	mormântul	 lui	Thebes (Vezi	fig.	 9).	Obiectul	 (cartușul)	
este	compus	din	două	părți,	prima	fiind	constituită	dintr-un	mâner	
cu	ajutorul	căruia	puteai	fixa	și	aplica	conținutul.	Asemănător	unei	
ștampile	pe	suprafața	feței	acestuia	sunt	gravate	inscripții	în	oglin-
dă	ce	 semnifică:	„Amonophtep, Thmei-mai,”	 (Amonophtep, purul 
adevăr).	Motivul	pentru	care	hierogliful	apare	 în	oglindă,	este	de	
ordin	 tehnic	pentru	a	putea	fi	 imprimat	 rezultatul	pozitiv	pe	dife-
rite	 suprafețe.	Metoda	prin	 care	 a	 fost	 săpată,	ne	 indică	 faptul	 că	
matrița	a	fost	proiectată	pentru	a	scoate	în	relief	imaginea.	(op.	cit.	
John	Jackson,	William	Andrew	Chatto,	Treatise on Wood Engraving, 
Historical and Practical: With Upwards of Three Hudred Illustrations, 
Engraved on Wood,	 Editura	 Cambridge	 University	 Press,	 Marea	
Britanie,	2009,	p.	7)
__________________

	 Sursa	imaginii:
	 Fig.	9.	https://inexpensiveprogress.com/post/142230679310/
woodcut-patterns-by-paul-nash

Fig.	9.	Ilustrație	după	matriță	cu	inscripții	
hieroglifice	/	locația	descoperirii:	Mormân-
tul	 din	 orșul	Thebes	 /	materialul	 utilizat:	
lemn
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pografice;	c)	inventarea	hârtiei.	„Gravura, prin definiție 
este o tehnică de multiplicare reprezentând de fapt pri-
ma formă a tiparului. Un adevăr istoric este faptul că 
tehnicile tradiționale au fost inventate oricum cu scopul 
de a multiplica un semn grafic, imagine, literă, etc.”61

	 Termenul	„a	grava”	se	 referă	 la	 săparea	 în	ma-
terial	a	unor	semne,	ornamente,	sigilii	etc.	utilizând	di-
verse	instrumente	specifice62.	„Gravura”	în	literatura	de	
specialitate	are	un	cu	totul	alt	sens.	Am	putea	afirma	că	
aceasta	 este	 arta	 și	 tehnica	de	 efectuare	 a	unei	matrițe	
prin	diferite	mijloace	ce	au	ca	scop	imprimarea	uneia	sau	
a	mai	multor	stampe.
	 Cele	mai	vechi	forme	în	gravură	au	apărut	încă	
din	Antichitate	pe	teritoriul	civilizației	mesopotamiene.	
Arheologii,	prin	cercetările	lor,	au	adus	în	atenție	o	can-
titate	semnificativă	de	bijuterii	ce	aparțineau	poporului	
sumero-babilonian	 ce	 reprezentau	 obiecte	 gravate	 din	
materiale	 precum	piatra	 colorată,	 pietre	 semiprețioase,	
sticla,	fildeșul,	scoica,	argintul	sau	aurul.
	 În	 sarcofagele	 regale	 ale	 orașului	 Ur	 situat	 în	
sudul	Mesopotamiei,	 s-a	descoperit	o	 serie	de	bijuterii	
(vezi	fig.	10,	11,	12)	ce	demonstrează	măiestria	cu	care	
aceștia	 prelucrau	materialele	 încă	din	 anul	 2.500	 î.e.n.	
Cu	 adevărat	 frapant	 este	 faptul	 că	 printre	 obiectele	 de	
podoabă	 precum:	 diademele,	 cerceii,	 pectoralele	 și	
brățările	 s-au	 identificat	 sigilii	 (pe	post	de	 semnătură).	
Aceste	 accesorii	 erau	 purtate	 ca	 inele,	 ca	 lănțișoare	 la	
gât	 sau	 ca	 brățări	 și	 au	 fost	 folosite	 de	 către	 bărbații	

__________________
 
 61	Op.	cit.,	Florin	Stoiciu,	Tehnici și maniere în gravură, 
Editura	Polirom,	Iași,	2010,	p.	12 
 62	Instrumentele	utilizate	pentru	a	grava,	diferă	în	funcție	
de	tipul	materialului.	De	pildă	pentru	a	săpa	în	lemn,	meșteșugarii	
folosesc	o	serie	de	dălți	specifice	cu	vârfurile	în	formă	de	„u”	sau	
„v”	iar	pentru	metal	se	folosesc	dăltițe	„pline”	care	le	permit	să	intre	
cu	ușurință	în	material.	Gravura	în	înălțime	permite	un	anume	tip	
de	desen	alb-negru	unde	trecerile	de	la	lumină	la	umbră	(griurile)	
le	 poți	 obține	 prin	 puncte,	 hașură	 sau	 linii	 întrerupte	 ce	 oferă	 un	
set	de	efecte	optice.	Pentru	a	efectua	astfel	de	puncte,	maeștrii	fo-
losesc	anumite	tipuri	de	role	de	diferite	mărimi	pe	suprafața	cărora	
sunt	prezenți	zimți	metalici	ce	permit	o	trasare	uniformă	a	unei	linii	
punctate.	Un	alt	material	utilizat	pentru	gravura	în	lemn	este	cuțitul	
japonez	ce	permite	o	tăiere	controlată,	precisă,	exactă	în	jurul	dese-
nului	și	este	folosit	în	cele	mai	multe	cazuri	pentru	obținerea	detali-
ilor.
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	10.	https://www.nationalgeographic.com/history/maga-
zine/2016/05-06/mesopotamia-ur-royal-tombs/#/gold-helmet-ur.jpg
	 Fig.	11.	https://www.nationalgeographic.com/history/ma-
gazine/2016/05-06/mesopotamia-ur-royal-tombs/#/gold-necklace-
ur.jpg
	 Fig.	12.	https://www.pinterest.co.uk/pin/320318592228430629/

Fig.	10.	Coroană de aur /	Perioada:	circa	
2600-2300	 î.Hr.	 /	 locația	 descoperirii:	
Mormântul	lui	Meskalamdug	din	orașul	Ur	

	 Descriere	(fig.	11	și	12):	Expedi-
țiile	 arheologice	 ale	 lui	Leonard	Woolley	
(1880-1960)	din	catacombele	orașului	Ur	
au	dus	către	descoperirea	mormintelor	re-
gale.	Acolo	au	fost	găsite	mai	multe	trupuri	
cu	accesorii	din	metale	și	pietre	prețioase	
și	semiprețioase	ce	aveau	în	posesie	instru-
mente	muzicale	(în	special	harpe).	(Sursa:	
website	 https://www.nationalgeographic.
com/history/magazine/2016/05-06/meso-
potamia-ur-royal-tombs/)

Fig.	11.	Lănțișor de aur /		locația	descope-
ririi:	Mormântul	Reginei	Puabi

Fig.	12.	Accesoriile regale din aur ale Reginei 
Puabi	/	Perioada:	circa	2600–2450	î.e.n.



51

babilonieni	pentru	autentificarea	documentelor.
	 În	China	antică	procesul	de	multiplicare	a	literei	
a	trecut	prin	câteva	etape:	a)	utilizarea	pietrelor	în	formă	
de	stea	ce	erau	încernăluite	cu	tuș	și	apoi	imprimate	pe	
hârtie63.	b)	utilizarea	argilei	arse	pe	care	se	modela	sau	
se	gravau	diferite	ideograme	ce	erau	imprimate	cu	tuș	pe	
hârtie.	c)	apariția	xilogravurii.	Prin	acțiunea	de	săpare	în	
lemn,	civilizația	asiatică	din	antichitate	a	lăsat	 în	urmă	
o	uriașă	cantitate	de	documente	imprimate	ce	conțineau	
diferite	informații.64

	 Etapele	 ce	 vizează	 imprimarea	 literelor	mobile	
își	are	originea	în	China65.	Acestea	au	traversat	la	rândul	
lor	mai	multe	stadii	până	să	ajungă	la	un	rezultat	final,	
prin	care	se	aplicau	blocurile	de	metal	mobile	pe	matriță.	
Într-o	primă	fază,	litera	mobilă	era	confecționată	din	clei	
__________________ 

 63	Printre	suprafețele	dedicate	scrierii	din	antichitate	 (pa-
pirusul,	mătasea,	 lemnul	 etc.)	 se	 află	 și	 hârtia.	Aceasta	 (hârtia)	 a	
fost	folosită	în	China	Antică	încă	din	anul	105	d.Hr.	de	pe	vremea	
dinastiei	Han.	Deși	cercetătorii	au	găsit	dovezi	care	atestă	faptul	că	
primele	încercări	ale	chinezilor	de	obținere	a	hârtiei	folosind	deșeuri	
de	mătase	au	avut	loc	în	sec.	al	III-lea	î.e.n.,	cel	care	a	descoperit	
primul	proces	de	fabricare	s-a	numit	Cai Lun	sau	Ts’ai Lun (circa	
48-121	î.e.n.)	și	era	unul	din	curtenii	împăratului	He (79-106	d.Hr.).	
Metoda	 sa	 era	 una	 relativ	 complexă	 dar	 eficientă.	Ea	 presupunea	
fierberea	 în	 apă	 a	 compoziției	 alcătuite	 din	 amestecul	 de	 cânepă,	
fibrelor	vegetale,	scoarță	de	dud	și	diferite	materiale	textile	pentru	
obținerea	unei	paste	ce	ulterior	era	întinsă	pe	o	suprafață	mată.	După	
acest	proces,	rezultatul	era	presat	și	uscat.	Tehnica	a	lui	Ts’ai Lun 
a	 fost	printre	cele	mai	 importante	descoperiri	ale	perioadei	motiv	
pentru	care	a	fost	utilizată	sute	de	ani	după	apariție.	(Sursa:	David	
H.	Cropley,	Homo Problematis Solvendis–Problem-solving Man: A 
History of Human Creativity, Editura	Springer,	Berlin,	2019,	p.	42)
 64	Printre	cele	mai	vechi	utilizări	ale	xilogravurii	dedicate	
tiparului	s-au	descoperit	pe	 teritoriile	situate	 în	estul	Asiei	și	sunt	
datate	 dinaintea	 anului	 750.	Textele	 ce	 se	 presupune	 că	 au	 peste	
1.200	de	ani	vechime	au	fost	răspândite	de	pe	întreg	teritoriul	Chinei,	
apoi	pe	cel	Corean	după	care	pe	cel	Japonez.	Inscripțiile	semnelor	
descifrate	aveau	 în	mare	parte	conotații	 religioase	de	cult.	Ele	nu	
erau	 accesibile	 oamenilor	 de	 rând,	 utilitatea	 lor	fiind	 rezumată	 la	
practicarea	ceremoniilor	religioase	sau	a	răspândirii	învățămintelor	
budiste	pe	teritoriul	Asiei.	În	Japonia	de	pildă,	s-au	descoperit	do-
vezi	 ce	 atestă	 faptul	 că	 între	 anii	764	 și	770	 s-au	 tipărit	peste	un	
milion	de	pergamente	 imprimate	 în	 tehnicile	xilogravurii.	 (Sursa:	
Peter	Francis	Kornicki,	Languages, scripts, and Chinese texts in East 
Asia,	Editura	Oxford	University	Press,	Marea	Britanie,	2018,	p.	112)
 65	În	jurul	anului	868	se	imprimă	cea	mai	veche	carte	data-
tă	completă	ce	a	fost	descoperită	în	Peștera celor 1.000 de Budha 
lângă	Dunhuang situală	în	nord-vestul	Chinei	și	este	intitulată	„The 
Diamond Sutra” (vezi	fig.	14).	Cartea	cuprinde	 texte	cu	 referință	
la	Budha	și	practicile	sale	iar	pe	colofonul	acesteia	se	află	textul	ce	
atestă	faptul	că	Wang Jie a fost cel care a distribuit acest conținut 
în numele celor doi părinți ai săi în a treisprezecea zi a celei de-a 
IV-a luni din al XIX-lea an Xiantong (11 mai 868 d.Hr.).	 (Sursa:	
John	 Stewart	Bowman,	Columbia Chronologies of Asian History 
and Culture,	Editura	Columbia	University	Press,	New	York,	2000,		
p.	598)
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	13.	https://www.tes.com/lessons/i6WQT-JtcFFpQQ/
the-huang-he-trading-co
	 Fig.	14.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/d/d2/Jingangjing.jpg

Fig.	 14.	 Frontispiciul	 cărții	„The Diamon 
Sutra, Dunhuang”	 /	 perioada:	 Dinastia	
Tang	(c.	868	d.Hr.)	/	tehnica:	xilogravură	/	
Colecția:	British	Library,	Londra

Fig.	13.	Matrițe	din	lemn	ce	conțin	carctere	
de	litere	chinezești

	 Descriere	 (fig.	 13):	 Efectua-
rea	 și	 imprimarea	matrițelor	 din	 lemn	 ce	
conțineau	caractere	de	literă	pe	hârtie	sau	
pe	material	 textil	este	o	 tehnică	 introdusă	
de	 către	 civilizația	 chineză	 încă	 din	 anul	
200	d.Hr.	spre	sfârșitul	dinastiei	Han.	Un	
exemplu		este	plăcuța	de	lemn	denumită	și	
„Gangteng” ce	 avea	 un	 format	 pătrat	 cu	
latura	de	aproximativ	7,5	cm.	Aceasta	avea	
nenumărate	inscripții	gravate,	ce	erau	pur-
tate	pentru	împiedicarea	superstițiilor.
	 Un	 alt	 exemplu	 este	 datat	 de	
la	 începutul	 dinastiei	 Jin	 (circa	 266),	 în	
care	 călugării	 taoiști	 Shanghan	 purtau	 cu	
ei	 plăcuțe	din	 lemn	de	 aproximativ	5	 cm	
lungime,	pe	care	erau	gravate	peste	100	de	
cuvinte/inscripții	 cu	 conotații	 religioase	
folosite	pentru	alungarea	spiritelor	rele.
	 Tehnica	utilizată	pentru	imprima-
rea	matrițelor	 din	 lemn	 era	 asemănătoare	
cu	cea	pe	care	o	avem	la	dispoziție	în	zilele	
noastre.	Aceasta	consta	în	punerea	cernelei	
pe	suprafața	matriței	prin	diferite	mijloace,	
ca	 după	 să	 fie	 imprimată	 prin	 presare	 pe	
întinderea	 hârtiei.	Metoda	 a	 fost	 introdu-
să	pentru	prima	dată	în	China,	cu	1.200	de	
ani	înainte	să	apară	pe	teritoriul	Europei.	
(Sursa:	 Zhi	 Dao,	 History of Printing in 
China,	Capitolul	II:	The invention and rise 
and fall of engraving,	Editura	DeepLogic,	
Londra,	2019,	pp.	3-7)
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ars	 și	 era	fixată	 pe	 o	 placă	de	metal	 bine	 șlefuită.	Cel	
care	a	utilizat	această	metodă	inovatoare	de	remodelare	a	
matriței	se	numea Bi Sheng (circa	990-1.051	d.H.)	și	tot	
el	se	presupune	ca	a	inventat-o.	„El lua lut lipicios și tăia 
în el caractere groase ca marginea unei monede. Fiecare 
caracter format era o singură matriță de tipar. El le co-
cea apoi în foc pentru a le întări. Avea pregătită dinainte 
o placă de metal pe care o acoperise cu un amestec de 
rășină de pin, ceară și cenușă de hârtie. Când dorea să 
tipărească, lua o ramă de metal și o punea peste placă. 
În aceasta, el punea caracterele, apropiate unul de altul. 
Când rama era plină, totul făcea un bloc solid de tipar. 
Apoi, el îl plasa lângă foc pentru a se încălzi. Când pas-
ta (din spate) era ușor topită, el lua o placă netedă și 
apăsa pe suprafața (blocului de tipar) astfel încât blocul 
de tipar să devină ca piatra.”66

 Fiecare	caracter	era	poziționat	pe	matriță,	astfel	
încât	 literele	comune	ce	 se	 regăseau	 sau	 se	 repetau	de	
cele	mai	multe	ori	pe	pagină,	erau	confecționate	în	mai	
multe	exemplare.	Sortarea	acestora	se	realiza	pe	cuvinte/
expresii/rime	etichetate	pe	secțiuni.	Odată	imprimat	tira-
jul	unei	pagini,	literele	erau	reasamblate	pentru	următoa-
rea	pagină.	
 Cu	 trecerea	 timpului,	 cleiul	 a	 fost	 înlocuit	 cu	
lemnul,	iar	apoi	cu	metalul.	Acest	proces	însă	nu	a	fost	
răspândit	așa	cum	a	fost	în	Europa	datorită	fenomenului	
ce	vizează	conceptul	imprimării	în	tehnicile	xilogravurii,	
care	era	deja	propagat	în	toată	Asia	(în	jurul	anului	1040)	
atunci	când	s-a	făcut	descoperirea	literelor	mobile.67

	 O	diferită	abordare	a	conceptului	de	multiplicare	
a	imaginii	constă	în	realizarea	primelor	forme	de	valută.	
Din	 descoperirile	 arheologice	 aflăm	 că	 cele	mai	 vechi	
monede	au	fost	bătute	în	Lidia	(pe	teritoriul	Turciei	de	
azi).	Încă	din	anul	640	î.e.n.,	regele	statului	Lidia	a	dat	
dispoziție	să	se	efectueze	serii	întregi	de	monede	cu	rol	
valutar.	 Celebrele	 monede	 rudimentare	 aveau	 ilustrate	

__________________ 

 66	 Joseph	 Needham,	 Science and Civilisation in China: 
Paper and Printing,	 Editura	 Cambridge	University	 Press,	Marea	
Britanie,1985,	pp.	201-202
 67	Tova	Rabinowitz,	Exploring Typography,	 ediția	 a	 II-a,	
Editura	Cengag	Learning,	Boston,	2016,		p.	7
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	15.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/4/41/Mengxi_bitan.jpg
	 Fig.	 17.	 http://gonzalogutierrez11.blogspot.com/2012/04/
diferencia-entre-la-imprenta-china-y-la.html

Fig.	 15.	 Pagina	 din	 „Mengxi Bitan” care 
descrie	sistemul	de	imprimare	Bi Sheng

Fig.	16.	Detaliu

Fig.	17.	Modul	de	utilizare	al	blocurilor	ce	
conțin	caractere	mobile	și	rezultatul	aferent	
(imprimarea	pe	hârtie)
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pe	 suprafețele	 acestora	diferite	 animale	 sălbatice	 (leul,	
taurul	etc.).	Tehnica	utilizată	pentru	obținerea	 imaginii	
de	pe	aversul	monedei	era	bătută	în	basorelief.	Până	la	
apariția	preselor,	monedele	 în	uz	nu	aveau	o	formă	re-
gulată	 (circulară),	 totuși,	 valoarea	 lor	 era	 justificată	de	
reprezentarea	imaginii.	Materialul	din	care	era	fabri-
cată	 	moneda,	 era	 o	mixtură	 de	 aur	 și	 argint	 numită	
„Electrum”68.
	 Bancnota	 a	 fost	 utilizată	 pentru	 prima	 dată	 pe	
teritoriul	Chinei.	Acest	proces	a	durat	90	de	ani,	astfel	
că	în	anul	810	guvernul	chinez	lansează	primele	schițe	
pentru	valuta	din	hârtie,	iar	în	jurul	anului	900	sunt	puse	
în	 circulație	 primele	 bancnote	 în	 orașul	 Sichuan.	 Se	
cunoaște	faptul	că	în	China	monedele	erau	confecționate	
din	 metale	 (fără	 valoare),	 spre	 deosebire	 de	 celelalte	
civilizații	 unde	 valuta	 era	 bătută	 în	 aur	 sau	 argint.	
Confecționarea	 bancnotelor	 a	 fost	 un	 factor	 datorat	
metodelor	de	imprimare	ale	xilogravurii69.	
__________________ 

	 68	Debra	 J.	 Housel,	History of Money,	 Editura	 Teacher	
Created	Materials	Inc,	SUA,	2005,	p.	7
 69	 Bryan	 H.	 Bunch,	 The Timetables of Technology: A 
Chronology of the Most Important People and Events in the History 
of Technology,	Editura	Touchstone	Books,	New	York,	1994,	p.	82
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	18.	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuan_
dynasty_banknote_with_its_printing_plate_1287.jpg
	 Fig.	19.	https://www.pinterest.de/pin/74450200066279963/
	 Fig.	20.	http://ancientgreekcoins.blogspot.com/2012/08/
ancient-greek-coinage.html

Fig.	19.	Jiaozi -	Cea	mai	veche	bancnotă	de	
hârtie	/	perioada:	Dinastia	Song	(1127-1276)	

Fig.	18.	Matrița	și	imprimarea	unei	stampe	cu	rol	de	valută	pe	hârtie	
ce	conține	caractere	chinezești	și	mongole	/	anul:	1287	/	perioada:	
Dinastia	Yuan	/	materialul	din	care	este	confecționată	matrița	este	
lemn	/	colecția:	Muzeul	Monetăriei,	Tokyo	/	(Descriere:	pe	suprafața	
stampei,	 jos	 în	 stanga	 textul	 în	 limba	 chineza	 are	 următoarea	
semnificație:	Această	„notă”	poate	circula	în	variate	provincii	fără	
dată	 de	 expirare.	 Falsificarea	 este	 pedepsită	 cu	 moartea).	 (Sursa	
informației:	website	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuan_
dynasty_banknote_with_its_printing_plate_1287.jpg)

Fig.	20.	Monedă	din	Lidia	/	anul:	circa	500	
î.Hr.	/	materialul	utilizat:	Electrum
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 În	 perspectivă	 istorică,	 tehnicile	 și	 manierele	
tradiționale	ale	gravurii	au	stat	la	baza	marilor	descope-
riri	ce	legitimează	multiplicarea	imaginii.	Indiferent	că	
aducem	în	atenție	inscripțiile	religioase	budhiste	utiliza-
te	pentru	diverse	ritualuri,	opere	ale	clasicilor,	realizarea	
valutelor,	imprimarea	cărțiolor	de	joc	etc.,	toate	au	fost	
posibile	datorită	tehnicilor	de	stampare.

	 În	Europa,	tehnologia	de	multiplicare	a	imaginii	
a	început	să	se	răspândească	spre	finele	Evului	Mediu.	
Până	în	secolul	al	XIV-lea,	pentru	europeni,	cunoștințele	
despre	 însemnătatea	 și	 meștegul	 gravurii	 erau	 extrem	
de	 limitate.	 Până	 la	 apariția	 tiparului	 medieval,	 erau	
utilizate	 textele	 scrise	 de	mână	 sau	 imaginile	 unicate.	
Posibilitățile	 de	multiplicare	 a	 textelor	 și	 a	 imaginilor	
ilustrate	 au	 stârnit	 interesul	major	 al	Bisericii.	 Formu-
la	 care	 a	 revoluționat	 procesul	 de	 tipărire	 european	 a	
aparținut	metalurgistului	german,	Johannes	Gensfleisch	
zur	Laden	zum	Gutenberg.	Folosindu-se	de	presa	pentru	
gravură70,	Gutenberg	 a	 tipărit	 două	 volume	 ale	Bibliei	
în	aproximativ	180	de	exemplare.	Volumele	erau	într-un	
număr	de	circa	1.300	de	file	ce	cuprindeau	42	de	rânduri	
de	text	pe	fiecare	pagină.	Imprimarea	paginilor	a	durat	3	
ani,	în	condițiile	în	care	au	fost	folosite	6	prese	simultan	
care	fiecare	producea	16	pagini	pe	oră71.	
	 Volumele	 lui	 Gutenberg	 au	 rămas	 în	 istorie	 ca	
fiind	unice	datorită	mai	multor	factori72.	Cel	dintâi	face	
__________________ 

 70	Mai	mulți	cercetători	afirmă	faptul	că	presa	de	gravură	
pe	care	o	utiliza	Gutenberg	este	de	fapt	o	adaptare	a	preselor	deja	
existente	ce	erau	răspândite	în	Europa.	Ceea	ce	a	adus	nou	în	spațiul	
european	a	fost	metoda	prin	care	literele	din	metal	puteau	fi	rearan-
jate.	
 71	 Jeffrey	 R.	Wigelsworth,	 Science and Technology in 
Medieval European Life,	 Editura	Greenwood	 Publishing	Group,	
Santa	Barbara,	California,	2006,	pp	68-70
 72	Deși	s-ar	înțelege	că	în	urma	comenzii	a	celor	două	vo-
lume,	Gutenberg	ar	fi	câștigat	o	sumă	semnificativă	de	bani,	adevă-
rul	este	că	această	cerere	l-a	falimentat.	Pentru	a	finanța	producția	
presei	mobile,	Gutenberg	a	fost	nevoit	să	se	împrumute	cu	1.600	de	
guldeni	de	aur	(aceștia	valorau	aproximativ	un	milion	de	dolari	în	
valuta	actuală)	de	la	un	avocat	numit	Johann	Fust.	Costurile	pentru	
producerea	tirajului	însă	a	fost	cu	mult	peste	așteptările	sale.	Acesta	
a	trebuit	să	investească	suma	echivalentă	a	salariilor	pe	trei	ani	ale	
unui	muncitor	 calificat.	 Prin	 vânzarea	 volumelor	Gutenberg	 nu	 a	
reușit	să	acopere	suma	de	bani	împrumutată,	drept	urmare	a	fost	dat	
în	judecată	de	către	avocat	și	a	pierdut	presele	mobile	și	volumele	
Bibliei	pe	care	nu	le	vânduse.	
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	21.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
2/27/Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg
	 Fig.	22.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/b/b6/Gutenberg_Bible%2C_Lenox_Copy%2C_New_York_Pu-
blic_Library%2C_2009._Pic_01.jpg

Fig.	21.	Autor:	Johannes	Gutenberg	(1398-
1468)	/	Prima	pagină	a	volumului	I	din	Vechiul 
Testament, Epistola Sfântului Ieronim	 /	
anul:	1454-1455	/	colecția:	Ransom	Center,	
University	of	Texas	at	Austin

Fig.	22.	Autor:	Johannes	Gutenberg	/	Biblia  
lui Gutenberg	/	anul:	circa	1454	/	colecția:	
James	Lenox	1847

Fig.	23.	Detaliu
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referire	 la	 faptul	 că	 pentru	 perioada	 respectivă	 180	 de	
exemplare	au	reprezentat	un	tiraj	mare.	Un	alt	factor	este	
că,	deși	cele	două	volume	cuprindeau	aproape	1.300	de	
pagini,	 fiecare	 era	 pigmentată	 cu	 auriu	 individual,	 iar	
toate	 ilustrațiile	 prezente	 era	 colorate	manual.	 Frapant	
este	și	faptul	că	pe	lângă	literele	din	alfabetul	latin	care	
au	 fost	 folosite,	 Gutenberg	 a	 gravat	 peste	 300	 de	 alte	
caractere	pentru	a	face	scrisul	din	cărți	să	fie	similar	cu	
cel	întâlnit	la	manuscrisele	biblice.
	 În	perioada	Renașterii	au	existat	mai	multe	încer-
cări	de	multiplicare	a	imaginii	care	au	vizat	imprimarea	
cărților	de	joc	sau	a	afișelor	religioase.	Din	toate	acestea,	
numai	Gutenberg	a	primit	meritele	descoperirii.	Cunos-
cută	și	ca	Biblia	lui	Gutenberg,	aceste	volume	au	deschis	
orizonturile	noilor	tendințe	de	reproducere	a	textului	ce	
s-a	răspândit	în	toată	Europa.	
	 Tehnica	utilizată	de	acesta	este	similară	cu	cea	a	
civilizației	chineze.	Prin	gravarea	cu	dăltițele	pe	blocu-
rile	din	 lemn	se	obținea	 forma	caracterelor	de	 literă	 în	
relief.	Ulterior,	acestea	erau	poziționate	în	succesiune	pe	
matrița	metalică	pentru	a	forma	cuvintele	dorite.	Matrița	
era	confecționată	în	așa	fel	încât	permitea	să	fie	plasate	
42	de	 rânduri	de	 text.	Pentru	obținerea	cernelei	pentru	
gravură,	se	foloseau	diferiți	pigmenți	amestecați	cu	ule-
iuri	speciale.	Procesul	de	încernăluire	consta	în	încărca-

Fig.	24.	O	 serie	de	caractere	metalice	mobile	 alăturate	 și	 compuse	
pentru	a	forma	cuvinte	situate	într-o	secțiune	de	tip	cutie	pentru	a	fi	
ulterior	imprimate

Fig.	 25.	 Literă	 singulară	 din	metal	 cu	 di-
mensiunea	de	12	pt.	(points)	ce	formează	o	
matriță	

__________________

	 Sursa	imaginilor:	
	 Fig.	 24.	 https://lumen.netlify.com/static/bd0272909c25e1
94b94dc89edc338274/bf8aa/movable-type.jpg
	 Fig.	25.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/8/8b/Long_S-I_Garamond_sort_001.png
	 Fig.	26.	https://www.mediastorehouse.com/fine-art-finder/
schools/german-school/printing-press-woodcut-12803915.html

Fig.	26.	Presă	folosită	pentru	printare	(Școala	
Germană)	 /	 tehnica:	 xilogravură	 /	 dimensiu-
nea:	23	×	27	cm	/	perioada:	secolul	al	XV-lea	
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rea	suprafețelor	active	ale	literelor	(cele	ieșite	în	relief)	
cu	cerneala	preparată	prin	diferite	metode.	După	ce	era	
gata	etapa	de	încernăluire,	se	poziționa	hârtia	pe	care	se	
presa	matrița	pregătită	cu	o	presiune	(reglabilă),	 rezul-
tatul	fiind	imprimarea	în	oglindă	a	imaginii	active	aflate	
pe	placă.	Acest	proces	diferă	de	cel	folosit	în	China,	de-
oarece	toate	aceste	etape	de	imprimare	erau	realizate	cu	
ajutorul	presei	de	gravură.	
  „Ar trebui să conștientizăm forța, efectul și 
consecințele invențiilor care nu sunt nicăieri mai vizi-
bilie decât în cele trei invenții care erau necunoscute 
pentru antici, imprimarea, praful de pușcă și compasul. 
Aceste trei descoperiri au schimbat aspectul și starea în-
tregii lumi. Prima în literatură, a II-a în război și a III-
a în navigație; acestea au adus nenumărate schimbări, 
atât de multe încât niciun imperiu, sectă sau stea nu au 
reușit să exercite o putere sau o influență care să echiva-
leze impactul celor 3 descoperiri mecanice asupra ființei 
umane” 73

Fig.	 28.	 Autor:	 Albrecht	 Dürer	 (1471-
1528)	 /	 titlul:	 The Fanatical Falcon and 
Dog Lover (from Ship of Fools) /	 tehnica:	
xilogravură	 /	 dimensiunea:	 19	 ×	 13,3	 cm	
anul	execuției:	1511	

Fig.	29.	Autorul:	Hans	Springinklee	 (circa	
1495-1522)	 /	 titlul:	 Patron Saints to the 
Almighty /	tehnica:	xilogravură	/	dimensiu-
nea:	54,3	×	38,7	cm	/	anul	execuției:	1519	/		
colecția:	Jacob	H.	Schiff	Bequest

Fig.	 27.	Autor:	Daniel	Nikolaus	Chodowiecki	 (1726-1801)	 /	 titlul:	
Die Buchdruckerei	/	anul:	circa	1770	/	Descriere:	desene	nepublicate	
anterior	pentru	lucrarea	elementară	de	Johann	Bernhard	Basedow.	Cu	
un	cuvânt	înainte	de	Max	von	Boehn.	Voigtländer-Tetzner,	Frankfurt	
am	Main	1922.

__________________

	 73	Francis	Bacon,	Novum organum 1620,	Aforismul	129
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	27.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common
s/4/42/Chodowiecki_Basedow_Tafel_21_c_Z.jpg
	 Fig.	28.	http://www.artnet.com/artists/albrecht-dürer/the-fana-
tical-falcon-and-dog-lover-from-ship-of-L3NnjlR2RRI_7IG4Yf3Jiw2
	 Fig.	29.	https://www.metmuseum.org/art/collection/sear-
ch/404534	



Cap II.

Arondarea elementelor definite în parametrii 
compoziționali. Mecanisme de (re)formulare a

enunțurilor plastice

 II.1. Componente sau fragmente care sunt subzisten-
te în cadrul compunere-descompunere-recompunere
 II.2. Prelevarea, parafrazarea, asamblarea - concep-
tul de „appropriation” 
 II.3. Binomul colaj-montaj prin operaționalizarea 
deductibilului. Decelarea collage-ului
 II.4. Binomul „om-robot” - metamorfoză de tip exhaustiv
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 II.1. Componente sau fragmente subzistente în 
cadrul relației compunere-descompunere-recompunere
 
	 Acțiunea	 de	 asamblare	 a	 componentelor	meca-
nice	utilizate	pentru	edificarea	dispozitivelor	tehnice	își	
are	originea	în	Antichitate74.	Funcțiile	pe	care	le	posedă	
un	mecanism	sunt	determinate	de	componența	pieselor	
angrenate	 în	proces,	astfel	că	fiecare	element	 tehnic	 în	
parte	capătă	un	anumit	rol	aparte.	Prin	conectarea	aces-
tora,	dispozitivul	poate	fi	pus	în	funcțiune	și	capătă	ro-
lul	de	efectuare	a	unui	rulaj	repetitiv,	instituind	astfel	un	
anumit	tip	de	acțiune.	Complexitatea	acțiunilor	este	ra-
portată	la	numărul	și	distribuția	componentelor	tehnice	
care	formează	mecanismul.

	 Acest	proces	a	fost	îmbunătățit	odată	cu	identifi-
carea	metodelor	de	punere	în	practică	a	fenomenelor	ce	
pot	exercita	o	mișcare	continuă	(tensiunea	unui	arc,	uti-
lizarea	proprietăților	fizice	 -	atracția	gravitațională,	 fo-
losirea	energiei	produsă	de	curenții	apelor,	proprietățile	
surselor	 de	 energie	 eoliene	 etc.).	 Concluzia	 s-a	 definit	
prin	construirea	tipurilor	de	mecanisme	ce	nu	epuizează	
instant	energia	preluată	de	la	sursă.	

__________________

 74	Singura	formă	de	sistem	automat	ce	a	supravieţuit	încă	
din	antichitate	este	mecanismul	Antikythera.	Acest	„calculator me-
canic”	 de	 dimensiunea	 unei	 serviete	 folosit	 de	 astrologii	 greci,	 a	
fost	descoperit	în	interiorul	unei	epave	naufragiate	pe	Marea	Egee.	
Se	presupune	a	fi	primul	computer	analogic	cunoscut	din	perioada	
elenistă.	 Datorită	 complexităţii	 fabricării	mecanismului,	 se	 bănu-
ieşte	că	aparatul	a	mai	avut	şi	alţi	predecesori	nedescoperiţi.	Acest	
mecanism	a	fost	utilizat	pentru	a	prezice	poziţiile	astronomice	şi	a	
eclipselor.	Utilitatea	sa	calendaristică	era	introdusă	în	diverse	sco-
puri.	 Partea	 frontală	 indica	 poziţia	 soarelui	 şi	 a	 lunii,	 cu	 ajutorul	
cărora	grecii	antici	calculau	poziţiile	planetelor	din	sistemul	solar.	
Astrofizicianul	britanic	Michael	Edmunds	a	susținut:	„Acest aparat 
este pur și simplu extraordinar, singurul lucru de acest gen. Desig-
nul este frumos, astronomia sa este riguroasă... Cine a făcut meca-
nica acestui lucru a făcut-o extrem de atent... în termeni de valoare 
istorică consider că acest mecanism este mai valoros decât Mona 
Lisa”.	Dispozitivul	este	remarcabil	datorită	miniaturii	şi	complexi-
tăţii	componentelor	ce	se	aseamănă	cu	tehnologia	folosită	la	ceasu-
rile	din	secolul	al	XVIII-lea.	Derek	John	de	Solla	Price	(1922-1983)	
care	a	studiat	mecanismul	timp	de	55	de	ani	după	descoperirea	aces-
tuia	a	declarat	într-o	conferinţă	că	„această descoperire este echiva-
lentă cu găsirea unui motor de avion în interiorul unui mormânt de 
faraon”.	(Sursa:	Liborio	Altamore,	Digging Up the Past Again: The 
true manner of going back to basics,	Editura	Autor	House,	Bloomington,	
Indiana,	2012,	p.	81)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	1,	2.	http://greece.greekreporter.com/2015/06/22/%CF
%84he-%CE%BCystery-of-the-antikythera-shipwreck-further-unfolds/
	 Fig.	3.	https://www.wikiwand.com/ro/Mecanismul_de_la_An-
tikythera

Fig.	 1.	 Principala	 componentă	 de	 meca-
nism	a	calculatorului	analog	din	antichitate,	
cunoscut	şi	ca	mecanismul din Antikithera.

Fig.	2.	Fragment	din	mecanismul	Antikitera

Fig.	3.	Autor:	Mogi	Vicentini	/	Reconstrucția	
mecanismului	din	Antikitera	/	anul:	2007
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	 Atunci	 când	 facem	 referire	 la	 tehnologie	 și	
știință,	 potrivit	 savanților	 și	 filosofilor,	 inevitabil	 vom	
asocia	acești	termeni	cu	realul,	palpabilul,	actualul	etc.	
Din	acest	motiv	mediul	științific	nu	a	putut	fi	asociat	cu	
domeniul	artelor	până	în	epoca	modernă.	Spiritul	creator	
conține	o	doză	de	mister,	de	ficțiune,	artistul	având	posi-
bilitatea	să	își	creeze	propriul	univers	pornind	de	la	reali-
tate,	având	libertatea	să	îi	confere	o	notă	fantasmagorică,	
alegorică,	epică	etc.	„Fără mister le place germanilor să 
repete împreună cu Schelling, Straus și Wagner, nu exis-
tă poezie adevărată. Fără superstiție adaugă Goethe, nu 
se poate vorbi de o adevărată poezie”75.		
	 Încă	din	Antichitate,	artistul-inginer	a	fost	nevo-
it	 să	 recurgă	 la	diferite	metode	prin	 care	 să	 compileze	
conceptele	artelor	cu	cele	tehnice-tehnologice-științifice,	
astfel	că	au	fost	create	nenumărate	mecanisme	ce	aveau	
ca	rol	generarea	de	spectacole.	Acesta	a	trebuit	să	iden-
tifice	 anumite	 atribute	 artistice	 (de	 pildă:	 misterul,	
ficțiunea,	 fantasticul	 etc.)	 mecanismului	 tehnic	 pentru	
a-l	putea	prezenta	ca	fiind	o	operă	de	artă.	
	 Posibilitățile	tehnice	pe	care	le	puteau	înregistra	
mecanismele	 au	 captat	 atenția	 oamenilor	 încă	din	 cele	
mai	 îndepărtate	 timpuri,	 astfel	 că	vom	găsi	nenumăra-
te	 aplicații	 ale	 acestora.	 Ele	 aveau	 diverse	 atribuții	 în	
funcție	de	contextul	în	care	erau	utilizate:	în	construcții,	
comerț,	 război	 ,	 ritualuri	 religioase76,	 spectacolele	 de	
teatru	etc.

	 În	dinastia	Ptolemeică	a	Egiptului	Antic	(circa	305	
î.Hr.	-	30	d.Hr.)	știința	ce	viza	progresul	mecanismelor	

__________________

 75	 Jean-Marie	Guyan,	Problemele esteticii contemporane 
capitolul al IV-lea „Despre antagonismul dintre spiritul științific și 
imaginație”,	Editura	Meridiane,	București,	1990,	p.115
 76	În	antichitate	ritualurile	de	mariaj	dintre	zeități	erau	fă-
cute	cu	ajutorul	statuilor	ce	întruchipau	zeul	respectiv.	De	pildă	per-
soanele	declarate	divine	aveau	posibilitatea	de	a	se	căsători	cu	unul	
dintre	 zeități,	 acesta	 fiind	 reprezentat	 de	 o	 imagine	 ce	 întruchipa	
chipul	zeului,	o	sculptură	sau	chiar	o	statuie	mecanică,	automata.	În	
unele	practici	religioase	din	civilizația	sumeriană	se	puteau	căsători	
chiar	 și	 două	 zeități,	 ambele	 personaje	fiind	mecanice,	 artificiale.		
(Sursa:	George	L.	Hersey,	Falling in Love with Statues: Artificial 
Humans from Pygmalion to the Present,	Editura	The	University	of	
Chicago,	SUA,	2009,	p.	82)
__________________
 
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	4.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b
/b8/Aeolipile_illustration.png
	 Fig.	5.	https://inhabitat.com/robotic-elephant-water-clock-
designed-in-1206-ad-recreated-in-dubai-shopping-mall/al-jazari-
elephant_clock/

Fig.	4.	Autor:	Abū	al-’Iz	 Ibn	 Ismā’īl	 ibn	al-
Razāz	 al-Jazarī	 (1136-1206)	 /	 titlul:	Cartea 
cunoașterii dispozitivelor mecanice ingenioa-
se	(fragment)	/	dimensiunea:	31,1	×	21,6	cm

Fig.	 5.	Autor:	Al-Jazari	 (1136-1206)	 /	 titlul:	
Ceasul elefantului - Cartea cunoașterii dis-
pozitivelor mecanice ingenioase	(fragment)		/	
anul:	circa	1206

 Descriere (fig. 4, 5): Textele ști-
ințifice ale inventatorului Al-Jazari sunt 
unele dintre cele mai faimoase și fasci-
nante reprezentări ale mecanismelor ca 
obiecte artistice din lumea arabă. În anul 
1206 acesta a publicat Cartea cunoașterii 
dispozitivelor mecanice ingenioase ce cu-
prindea 100 de dispozitive mecanice, 80 
dintre acestea având descrierile aferente 
cu privire la modul de funcționare. Printre 
mecanismele prezente sunt ilustrate fân-
tâni, ceasuri și porți automate ale palatului, 
ulcioare, încuietori, etc.
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tehnice	cu	rol	de	simulare	a	mișcării	naturale	(generare	
a	spectacolului)	a	fost	una	din	importantele	preocupări	
ale	 inginerilor.	 Printre	 principalii	 oameni	 din	 vremea	
respectivă	și	poate	din	istoria	Antichității	care	au	dominat	
acest	 capitol,	 este	 Hero	 din	 Alexandria.	 Cu	 o	 vastă	
cunoștință	în	domeniile	fizicii,	științelor	și	a	matematicii,	
inginerul	 grec	 a	 izbutit	 să	 valorifice	 mecanismul	 ca	
obiect	efectuat	pentru	divertisment.	Ampla	sa	activitate	
a	 generat	 multiple	 soluții	 tehnice,	 astfel	 că	 multe	 din	
invențiile	 lui	 Heron	 au	 fost	 soluționate	 prin	 aplicarea	
legilor	fizicii-matematicii-artelor	vizuale	(vezi	fig	6,7).

  „Automata”,	 ca	 și	 concept,	 a	 trecut	 prin	 mai	
multe	etape.	În	Antichitate	și	Evul	Mediu,	acest	aspect	a	
fost	identificat	prin	parametrii	mistici,	magici,	fantastici.	
Posibilitatea	de	a	pune	în	dinamică	un	dispozitiv	care	nu	
era	cuplat	la	o	sursă	de	energie	cunoscută,	„rezona”	cu	
raționamentul	observatorului	și	îl	direcționa	pe	un	tărâm	
îmbietor	 și	 exaltant,	 sistem	de	perceptibilitate	 încadrat	
intrinsec	în	segmentul	utopic.	Dincolo	de	pasajele	trans-
cendentale,	observatorul/receptorul/spectatorul/martorul	
este	supus	rigorilor	de	ordin	inventiv,	tehnic,	tehnologic,	
mecanic,	 științific	 ș.a.m.d.	 Aranjamentul	 elementelor	
„mistice”	au	fost	socotite	ca	fiind	un	catalizator,	genera-
tor	de	spectacol	ce	punea	în	relație	receptorul	cu	proce-
sul	tehnic	funcțional	al	mecanismului.

	 În	etapa	medievală,	cel	mai	frecvent	exemplu	al	
automatismului	medieval	este	constituit	de	către	ceasuri-
le	mecanice	răspândite	în	aproape	toate	marile	orașe,	ce	
reprezentau	elemente	de	noutate	pentru	cetățenii	acesto-
ra.	Rostul	ceasurilor	automate	plasate	în	orașele	medie-
vale	era	de	a	instaura	conceptul	de	ordine	și	disciplină.	
Precizia	orologiului	se	credea	a	fi	soluția	de	combatere	a	
factorilor	dăunători	precum	boala,	crima,	incendiile	etc.	
ce	erau	frecvente	în	epocă.	Orașul	în	Evul	Mediu	trebuia	
sa	fie	considerat	un	cămin	unde	să	domnească	ordinea.	
Prin	 sunetele	 de	 clopot	 care	 dominau	orașele,	 ceasuri-

Fig.	6.	Ilustrația	mecanismului	„Aeolipile” 
al	 lui	 Hero	 din	 Alexandria.	 Unul	 dintre	
primele	 exemple	 de	 turbine.	 Proveniența	
ilustrației:	Knight,	Edward	Henry,	Knight’s 
American mechanical dictionary,	 Editura	
New	York,	Hurd	and	Houghton,	Cambridge,		
Riverside	Press,	1876.

	 Descriere	(fig.	7):	Una	dintre	im-
portantele	invenții	ale	lui	Hero,	este	Templul 
mecanic	ce	îl	reprezintă	cu	evlavie	pe	zeul	
grecilor	Dyonisus.	Sistemul	tehnic	din	care	
este	format,	permite	figurinei	de	la	sol	(re-
prezentat	de	o	panteră)	să	se	rotească,	 iar	
statuia	zeului	are	rolul	de	a	turna	lapte	din	
amfora	și	vin	din	cupă.	Deasupra	templului	
se	află	statuia	zeiței	Nike	care	la	rândul	său	
are	atașat	un	mecanism	ce	îi	permite	să	se	
rotească77.

Fig.	7.	Ilustrație	realizată	pentru	„Teatrul lui 
Hero” cu zeul Dionisus și Nike	(deasupra)

__________________

 77		George	L.	Hersey,	Falling in Love with Statues: Artificial 
Humans from Pygmalion to the Present, Editura	University	of	Chicago	
Press,	SUA,	2009,	p.	83
__________________
 
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	6.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
b/b8/Aeolipile_illustration.png
	 Fig.	7.	https://timkanebooks.files.wordpress.com/2014/03
/5zm5z4n5-1346909505.jpg
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le	medievale	 au	 fost	 considerate	 soluția	 viabilă	 pentru	
a	aduna	grupurile	sociale	și	pentru	a	oferi	 regularitate.	
Proliferarea	tehnologică	a	putut	fi	atribuită	și	restructu-
rării	psiho-sociale,	în	detrimentul	condiției	umane	de	a	
se	distanța	de	natură.

	 Numeroase	dintre	documentele	din	epoca	medie-
vală	atestă	mecanismul	de	ceas	ca	fiind	similar	cu	corpul	
uman,	chiar	extensie	a	acestuia.	Interconexiunea	dintre	
cele	două	este	validată	 și	de	 faptul	că	pentru	construi-
rea	unui	astfel	de	obiect	mecanic,	omul	este	nevoit	să	își	
valorifice	nu	numai	atributele	tehnice,	de	inventator	dar	
și	 pe	 cele	 artistice,	 de	 sculptor.	Mecanismul	 „automa-
ta”	poate	fi	catalogat	drept	o	analogie	a	tehnicii	și	artei.	
Meșteșugarul/ansamblatorul	mecanismului	poate	fi	con-
siderat	un	creator,	în	această	idee	urmând	ca	pe	parcursul	
tezei	să	evidențiem	cazurile	de	artiști-ingineri.	Angrena-
jul	 componentelor	 ce	 compun	 dispozitivul	 funcțional	
capătă	valori	estetice,	cinetice.	Chinestezia	(sau	kineste-
zia)	stă	la	baza	conceptului	„automata”.
	 Încă	din	cele	mai	îndepărtate	timpuri,	oamenii	au	
încercat	să	atribuie	figurinelor	posibilitatea	de	mișcare.	

Fig.	9.	Detaliu

	 Descriere	 (fig.	 8):	 Considerat	 ca	
fiind	cel	mai	vechi	ceas	intact,	mecanismul	
din	 turnul	 Catedralei	 din	 Salisbury	 este	
funcționabil	 încâ	 din	 anul	 1386.	 Printre	
alte	 țări,	 Franța	 susține	 că	 cel	 mai	 vechi	
turn	cu	orologiu	mecanic	funcționabil	este	
cel	 din	 catedrala	 Beauvais	 situat	 în	 cen-
trul	 orașului	 Paris.	 (sursa:	 https://www.
thevintagenews.com/2016/12/20/the-ol-
dest-working-clock-in-the-world-has-be-
en-tick-tocking-in-the-clock-tower-of-sa-
lisbury-cathedral-since-1386/)

Fig.	10.	Ceasul	mecanic	din	 interiorul	
Catedralei	Beauvais	/	anul:	1305	d.Hr.

Fig.	8.	Mecanismul	de	ceas	situat	în	turnul	Catedralei	din	Salisbury,	
Anglia	/	anul:	1386

__________________
 
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	8.	https://www.thevintagenews.com/2016/12/20/the-
oldest-working-clock-in-the-world-has-been-tick-tocking-in-the-
clock-tower-of-salisbury-cathedral-since-1386/
	 Fig.	10.	https://frenchmoments.eu/beauvais-cathedral/
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Cele	mai	rudimentare	exemple	sunt	datate	din	anul	2.500	
î.e.n.	și	au	fost	descoperite	pe	teritoriile	Greciei	și	Romei	
antice.	Micile	statuete	din	 lemn	sau	din	 lut	pot	exerci-
ta	 o	 singură	 formă	 de	 mișcare	 cu	 ajutorul	 frânghiilor	
amplasate	 pe	membrele	 articulate	mobile.	 Condiția	 de	
preluare	a	mișcărilor	umane	sau	animaliere	a	constituit	
„însuflețirea”	obiectelor	în	regim	chinestezic.	
	 Odată	cu	modernitatea,	dispozitivele	„automata”	
au	fost	clasificate	ca	fiind	de	ordin	fastuos	în	cadru	pu-
blic	restrâns	sau	privat.	Acestea	nu	mai	erau	la	dispoziția	
cetățeanului	de	rând,	între	timp	urmând	să	intre	în	sub-
ordinea	 înaltei	 clase	 sociale.	 Printre	 argumentele	 deja	
existente,	„automata”,	odată	cu	secolul	al	XVII-lea,	ca-
pătă	noi	dimnesiuni.	Evoluția	mecanică	esențială	pentru	
efectuarea	mișcărilor	mimetice	a	izbutit	să	transceandă	
la	nivele	superioare.
	 La	baza	 înfloririi	mecanismelor	 „automata”,	 au	
stat	doi	factori	primordiali:	redarea	în	miniatură	a	com-
ponentelor	 funcționale	 și	 apariția	 camelor	 mecanice.	
Primul	 factor	a	 făcut	posibilă	 restrângerea	dimensiunii	
dispozitivelor	 automate.	 Acesta	 a	 declanșat	 o	 situație	
unică	în	planul	social,	drept	pentru	care	printre	meseri-
ile	oamenilor	de	rând	a	apărut	o	nouă	activitate,	cea	în	
care	fiecare	familie	în	parte	era	specializată	în	fabricarea	
unei	anumite	piese	„automata”.	Meșteșugarul/inventato-
rul	obiectului	finit	avea	rolul	de	a	aduna	aceste	piese	și	
de	a	făuri	un	mecanism	cu	funcții	mimetice78.	Cel	de-al	
doilea	 factor	 și	 poate	 cel	mai	 important	 care	 a	 schim-
bat	 complet	 funcționabilitatea	 dispozitivelor	 automate	
a	 fost	 descoperirea	 și	 utilizarea	 rotițelor	 mecanice	 cu	
came.	Acestea	au	făcut	posibilă	înregistrarea	unui	tipar	
__________________

 78	 În	Austria,	mai	 precis	 în	 orașul	 Salzburg,	 se	 află	 unul	
dintre	cele	mai	importante	și	mai	mari	teatre	private	ce	găzduiesc	
obiecte	de	 tip	„automata”.	Construit	 în	1740,	acesta	a	 fost	 ridicat	
special	pentru	a	satisface	plăcerile	private	ale	clasei	conducătoare.	
Printre	cele	mai	importante	exponate	prezente,	se	află	o	compoziție	
cinetică	ce	ilustrează	un	oraș	întreg	în	miniatură.	Complexitatea	și	
tehnica	 din	 spatele	 scenei	 este	 ireală.	 Mecanismul	 dispozitivului	
pune	în	funcțiune	aproape	200	de	personaje	care	fiecare	exercită	o	
anumită	acțiune.	Autorul	acestei	opere	de	artă	este	Andreas	Jakob	
von	Dietrichstein	(1689-1753),	iar	conceptul	său	din	spatele	creației	
se	referă	la	reprezentarea	unui	oraș	perfect	funcțional.
 79	Richard	Burton,	Richard	D.	E.	Burton,	Prague: A Cultural 
and Literary History, Editura	Signal	Books	Limited,	Marea	Britanie,	
2003,	p.10
__________________

 Sursa	imaginilor:
 Fig.	 11.	 https://interestingengineering.com/the-secrets-of-
the-prague-astronomical-clock	
	 Fig.	 12.	 http://www.traveladventures.org/continents/euro-
pe/prague-astronomical-clock09.html

Fig.	 11.	 Ceasul	 Astronomic	 din	 Praga	
/	 anul:	 c.	 1410	 /	 locația:	 Piața	 Orașului	
Vechi,	Praga,	Cehia

	 Descriere	(fig.	11,	12):	Mecanis-
mul	de	funcționare	al	Ceasului	Astronomic	
din	 Praga	 este	 format	 din	 3	 componente	
principale:	cea	a	cadranului	ce	printre	alte	
detalii	astrologice	prezintă	poziția	lunii	și	
a	 soarelui;	 mecanismul	 de	 funcționare	 a	
statuilor	mișcătoare	plasate	de	o	parte	și	de	
alta	a	dispozitivului	 și	dispozitivul	 tehnic	
din	 spatele	 calendarului	 ce	 indică	 lunile	
anului.	Mecanismele	figurinelor	sunt	puse	
în	 funcțiune	 odată	 cu	 indicarea	 limbilor	
ceasului	a	fiecărei	ore	fixe.	Legenda	spune	
că	funcționarea	dispozitivului	este	necesa-
ră	pentru	a	aduce	prosperitate	orașului79.

Fig.	12.	Detaliu
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pe	care	îl	desfășoară	în	mod	repetitiv.	Funcția	respectivă	
reprezintă	etapa	de	început	a	programării	„computeriza-
te”.	Practica	modernă	de	a	construi	obiecte	„automata”	
s-a	 specializat	 mai	 ales	 pe	 efectuarea	 și	 augmentarea	
complexității	acestor	came80.	

	 O	formă	de	reprezentare	a	complexității	 la	care	
poate	ajunge	utilizarea	camelor	este	„Băiețelul mecanic 
scriitor”	construit	de	către	ceasornicarul	Pierre	Jaquet-
Droz	 (1721-1790)	 spre	 sfârșitul	 veacului	 al	XVIII-lea.	
Păpușa	mecanică	(vezi	fig.	13),	compusă	din	peste	6.000	
de	piese,	poate	„mima”	acțiunea	de	a	scrie	o	propoziție	
pe	hârtie.	Frapant	este	faptul	că	literele	scrise	pot	fi	mo-
dificate,	astfel	încât	cuvintele	scrise	de	păpușa	mecani-
zată	să	arate	diferit.

 Un	 alt	 remarcabil	mecanism	 automatic	 pe	 care	
artistul-ceasornicar	l-a	confecționat	este	„Desenatorul” 
(vezi	fig.	14).	Ca	și	în	cazul	„Scriitorului”, păpușa	me-
canică	are	chipul	unui	copil,	doar	că	acesta	posedă	ca-
pacitatea	de	a	desena	patru	 imagini	distincte:	Portretul	
Regelui	 Louis	 al	 XV-lea,	 cuplul	 Regal	 (format	 din	
Regina	Marie	Antoinette	 și	Regele	Louis	 al	XVI-lea),	
un	cățel	căruia	îi	este	atribuită	inscripția	„cățelul meu” 
și	o	compoziție	ce	îl	prezintă	pe	„Cupidon”	conducând	o	
trăsură	trasă	de	un	fluture	(vezi	fig.	15).	Pe	lângă	acțiunea	
de	a	desena,	„băiețelul”	duce	periodic	stiloul	către	gură	
după	care	suflă	aer	pentru	a	înlătura	praful	depus.	
	 Se	poate	susține	ca	aceste	reprezentări	sunt	prin-
tre	primele	forme	de	programare	mecanică	unde	compo-
nentele	mecanice	înregistrează	un	anumit	tip	de	mișcare.

__________________

 80	Cama	reprezintă	o	componentă	rotativă	sau	glisantă	din-
tr-un	ansamblu	de	elemente	tehnice	ce	creează	o	legătură	mecanică	
având	rolul	de	 transformare	a	unui	anumit	 tip	de	mișcare	rotativă	
într-una	liniară,	axială.	Prezența	acestora	în	interiorul	dispozitivelor	
mecanice	poate	fi	întâlnită	sub	diferite	aspecte.	Cele	mai	comune	sunt	
cele	 în	 formă	de	disc,	 întâlnite	și	 la	mecanismele	de	 tip	automata.	
Prin	montarea	mai	multor	astfel	de	came	pe	suprafața	unui	ax,	in-
ventatorii	de	„păpuși”	automata,	 au	 izbutit	 să	creeze	posibilitatea	
de	a	programa	un	obiect	neînsuflețit	să	exercite	una	sau	mai	multe	
tipuri	de	mișcări.	
__________________

 Sursa	imaginilor:
 Fig.	13.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/6/61/Automates-Jaquet-Droz-p1030493.jpg
	 Fig.	 14.	 http://laroboticaunesr.blogspot.com/2014/04/
historia-de-la-robotica.html
	 Fig.	 15.	 https://monochrome-watches.com/jaquet-droz-
loving-butterfly-automaton-baselworld-2017-video-price/#image-
gallery-3

Fig.	13.	Autor:	Pierre	Jaquet-Droz	(1721-
1790)	/	titlul:	Scriitorul Automata /	dimen-
siunea:	70	cm	înălțime	/	colecția:	Muzeul	
de	Artă	și	Istorie	din	Neuchâtel,	Elveția

Fig.	14.	Autor:	Pierre	Jaquet-Droz	(1721-
1790)	 /	 titlul:	 Desenatorul Automata /	
colecția:	 Muzeul	 de	Artă	 și	 Istorie	 din	
Neuchâtel,	Elveția

Fig.	15.	Cele	patru	imagini	pe	care	„Dese-
natorul	Automata”	le	poate	realiza
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	 Jacques	 de	 Vaucanson	 (1709-1782)	 este	 unul	
dintre	 cele	mai	 reprezentative	 nume	 ale	 epocii	moder-
ne,	 fiindcă	 atunci	 când	 dezbatem	 mecanismele	 de	
tip	„automata”,	principiile	sale	de	natură	artistică	sunt	
strict	legate	de	interpretarea	formelor	vii	cu	ajutorul	me-
canismelor.	Printre	cele	mai	controversate	și	mai	com-
plexe	creații	ale	sale	se	află	ansamblul	mecanic	format	
dintr-o	 păpușă	 ce	 cântă	 la	 flaut,	 o	 altă	 păpușă	 la	 tam-
burină	 și	 o	 rață	mecanică.	Fiecare	dintre	 aceste	dispo-
zitive	tehnice	sunt	programate	să	imite	până	în	cel	mai	
mic	detaliu	acțiunea	corpului	viu,	fără	a	utiliza	un	dispo-
zitiv	care	să	 reproducă	sunetele.	De	pildă	cântărețul	 la	
flaut	al	lui	Vaucanson	a	reușit	să	reia	o	acțiune	a	ființei	
umane	prin	filtrul	aparatului	tehnic.	Toate	componentele	
necesare	acțiunii	au	fost	respectate.	„Personajul”	antro-
pomorf	are	capacitatea	de	a	expira	aerul	prin	plămânii	
artificiali,	fiind	dirijat	de	limba	din	argint	pentru	a	ajun-
ge	la	instrumentul	la	care	cântă	folosindu-se	de	degetele	
proprii	pentru	a	cânta	notele.	Studiile	rămase	susțin	fap-
tul	că	până	și	pielea	„personajului”	era	naturală.	Această	
apropiere	de	forma	reală	a	unei	ființe	a	inspirat	generații	
întregi	 să	mediteze	 asupra	 asemănărilor	 și	 diferențelor	
dintre	persoana	vie	și	replica	artificială.81

	 Studiile	lui	Jacques	de	Vaucanson	s-au	canalizat	
pe	tipul	de	perceție	al	modalității	de	funcționare	a	orga-
nismelor	vii.	Precum	Leonardo	Da	Vinci,	el	a	înțeles	că	la	
baza	oricărei	creații	de	ordin	mecanomorf	este	ființa	vie,	
iar	prin	cercetarea	și	 înțelegerea	 formei	de	 funcționare	
a	ei,	putem	„reinterpreta”	viața.	Astfel,	prin	înțelegerea	
principiului	de	 funcționare,	orice	acțiune	a	ființelor	vii	
poate	fi	reinterpretată	de	către	mecanisme.
	 Un	 alt	 tip	 de	 abordare	 a	 transpunerii	 acțiunilor	
ființelor	 vii	 în	 climatul	 tehnic-tehnologic,	 ar	 fi	
lucrarea	 (instalația)	 intitulată	 „Rața care digeră” pe 
care	 mulți	 umaniști	 și	 oameni	 ai	 științelor	 exacte	 au	
__________________

 81	E.	C.	Spary,	Eating the Enlightenment: Food and the 
Sciences in Paris, 1670-1760,	Editura	University	of	Chicago,	SUA,	
2014,	p.	43
 82	Marco	Ceccarelli,	Distinguished Figures in Mechanism 
and Machine Science: Their Contributions and Legacies	Vol.	 IV,	
Editura	Springer,	Berlin,	2020,	p.	16
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 16.	 https://manifold.umn.edu/read/52146297-52a2-
43ca-bb54-37996fc589f9/section/ee75d68f-be7e-4c1a-b814-
0c2ceef427cd
	 Fig.	17.	https://pdfs.semanticscholar.org/d932/ca2f88942
aeb5c32e22168939cefce02b91c.pdf

Fig.	16.	François	Vivares	după	Hubert	
Gravelot,	frontispiciul	lui	Jacques	Vaucanson, 
„Le mécanisme du fluteur automatize, 
présenté à messieurs de la quasicadémie 
royale des sciences”	 /	 tehnica:	 gravură	 în	
dăltiță	/	colecția:	Houghton	Library,	Harvard	
University/	anul	execuției:	1738	

	 Descriere	 (fig.	17):	Până	să	con-
fecționeze	„figurina”	intitulată	„Cântărețul 
la flaut”,	 Jaques	 de	Vaucanson	 a	 semnat	
în	 anul	 1733	 un	 contract	 în	 urma	 căruia	
urma	să	fabrice	alt	mecanism	automata	pe	
care	 sa-l	 expună	 cu	pastorul	 Jean	Colvée	
(1696-1750).	În	anul	1736	însă,	Vaucanson	
cheltuind	toți	banii	dați	de	Jean	Colvée,	a	
fost	nevoit	să	mai	facă	un	contract,	de	data	
aceasta	cu	francezul	Jean	Marguin	în	urma	
căruia	trebuia	să	realizeze	o	păpușă	meca-
nică	automată	care	să	aibe	capacitatea	de	a	
cânta	singură	la	flaut.82

Fig.	 17.	 Schiță	 ce	 ilustrează	 mecanismul	
de	 funcționare	 al	 „Cântărețului la fluier 
Autoamata”
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pus-o	 în	 dezbatere.83	 Rața	 mecanică	 a	 lui	 Vaucanson	
„întruchipează”	 sistemul	 de	 digestie	 pe	 care	 o	 are	 o	
rață	vie.	„Făptura”	mecanică	putea	să	dea	din	aripi,	 să	
se	miște,	 să	mănânce	și	 să	bea	apă,	 rața	mecanică	și-a	
„însușit”	instinctele	corpului	viu.	Este	prezentat	inclusiv	
sistemul	de	procesare	și	de	digerare	al	mâncării.	Aceste	
dispozitive	 de	 ordin	 mecanomorf	 sunt	 considerate	
primele	 reprezentări	 robotice-automatice	 din	 istoria	
omenirii.
__________________

 83	Criticii,	filosofii	și	oamenii	de	știință	ai	epocii	respective	
au	dezbătut	nenumărate	subiecte	legate	de	relația	dintre	animalele	
vii	și	mecanisme.	Unii	dintre	ei	susțineau	teorii	cum	că	animalele	
funcționează	numai	după	instinctele	primare,	cele	automate.	Între-
barea	pe	care	mulți	și-au	pus-o	legată	de	mecanismele	lui	Vaucanson,	
era	dacă	aceste	mecanisme	mimetice	ce	executau	mișcările	interne	
și	externe	într-o	manieră	naturală	mai	aveau	nevoie	de	suflet.	„Su-
fletele animalelor afișează aceleași bucurii, umilințe și neplăceri ca 
ale oamenilor. Asemenea suflet ar putea privi liniștit și confortabil 
cum un alt suflet poate fi sfâșiat? Animalele ne dau dovezi evidente 
de inteligență și pocăință în fața morții, așa că de ce este absurd să 
crezi că aceste ființe, niște mașini făcute aproape la fel de bine ca 
noi, au fost create să gândească și să aibe raționamenul chemării 
naturii?”
		 Asocierea	ființei	vii	cu	un	mecanism	a	lui	Julien	Offray	de	
La	Mettrie	este	plauzibilă.	Instinctele	oamenilor	și	ale	animalelor	nu	
sunt	decât	stimuli	puși	în	funcțiune	de	organele	noastre	vitale.	Pre-
cum	mecanismele	„automata”	corpul	viu	este	un	înveliș	ce	conține	
componente	care	stochează	informații	și	care	are	la	bază	pachetul	de	
mișcări	instinctive.
(Sursa:	 Julien	Offray	 de	 La	Mettrie,	Man a Machine,	 Editura,	
Jonathan	Bennett,	Marea	Britanie,	2017,	p.	16)
 84	op.	cit.,	 John	Chapman,	The Westminister and Foreign 
Quarterly Review Vol.	XVI,	Art.	IV,	The Life of a Conjuror,	Londra,	
1859,	p.	94
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	18.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/8/8f/Digesting_Duck.jpg
	 Fig.	19.	https://history-computer.com/Dreamers/Vaucan-
son.html

Fig.	 18.	 Ilustrație	 a	mecanismului	 de	 funcționare	 din	 interiorului	
„Raței care digeră”	apărută	în	revista „Scientific American”	/	anul:	
21	ianuarie	1899

Fig.	 19.	 Fotografie	 ce	 cuprinde	 întregul	
Mecanism	de	funcționare	al	„Raței meca-
nice Automata”	a	lui	Jacques	de	Vaucanson	
/	anul:	circa	1800

	 Descriere	fig.	(18	și	19):	Jacques	de	
Vaucanson	a	declarat	publicului	cu	privire	
la „Rața mecanică”:	„În interiorul acestei 
rațe veți putea observa mecanismul viscere 
destinat să execute funcțiile ce o pot face 
să mănânce, să bea apă și să digere hra-
na. Acțiunea la toate aceste componente 
mecanice este întru-totul aceea de a imita. 
Pasărea își scoate capul afară pentru a lua 
semințele cu ciocul pe care le înghite, le 
digeră și le dă afară în această ordine. (...) 
Toate persoanele înțelepte o să înțeleagă 
dificultatea cu care mecanismele mele 
automata execută atât de multe sarcini și 
mișcări, ca și cum pe lângă faptul că stă 
în picioare, își clatină capul în dreapta și 
în stânga. Spectatorii o să aibe posibilita-
tea să vadă că acest animal este capabil să 
bea, să se bălăcească folosindu-și picioa-
rele, să măcăne precum o rață adevărată, 
pe scurt, să fie similar unei rațe în toate 
aspectele sale.”84
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 Un	 paradox	 al	mecanismelor	 „automata”	 îl	 re-
prezintă	 lucrarea	 intitulată	„Turcul”,	cunoscută	și	ca	
„Turcul mecanic”	 sau	 „Jucătorul de șah automat”.	
Instalația	mecanică	ce	a	fost	construită	spre	sfârșitul	vea-
cului	al	XVIII-lea	de	inventatorul	ungur	Johan	Wolfgang	
Ritten	vin	Kempelen	de	Pázmánd	(1734-1804)	reprezin-
tă	un	ansamblu	mecanic	 funcțional	prin	corespondența	
dintre	mecanism	și	ființa	vie.	Acest	dispozitiv	a	fost	cre-
at	pentru	a	o	impresiona	pe	Împărăteasa	Austriei,	Maria	
Theresa,	prin	spectacolul	creat	de	un	jucător	de	șah	me-
canic		capabil	să	joace	la	nivel	performant.	

	 Inspirat	 de	 spectacolele	 de	 iluzie	 optică	 ale	
iluzionistului	 François	 Pelletier,	 Kempelen	 (la	 vârsta	
de	35	ani)	urma	să	creeze	un	mecanism	pseudoautomat	
capabil	să	joace	șah,	dirijat	de	un	personaj	ascuns	de	văzul	
lumii	într-un	compartiment	ce	făcea	parte	din	instalație.	
„Păpușa”	avea	ținută	vestimentară	tradițională	turcească	
și	periodic	fuma	din	pipă.	Trebuie	punctat	faptul	că	era		
manevrată	pe	ascuns.	După	puțin	timp,	păpușa	a	devenit	
celebră	și	a	făcut	turul	Europei,	izbutind	să-i	învingă	la	
șah	pe	unii	dintre	cei	mai	reprezentativi	jucători	de	șah	
ai	 perioadei	 respective.	 Din	 nefericire,	 aceasta	 a	 fost	
distrusă	într-un	incendiu	din	anul	1854.85

	 Formula	 de	 simulare	 a	 ființei	 vii	 prin	 interme-
diul	mecanismului	își	are	origini	arhaice.	În	urma	dezi-
deratului	de	excedare	a	potențialului	uman,	sub	semnul	
unui	 anume	discernământ	 a	 rezultat	 existența	 artificia-
lă.	Evoluția	tehnologică	poate	simula	sau	chiar	devansa	
potențialul	organismului	viu.	Un	anume	 tip	de	progra-
mare	 extrem	 de	 complex	 poate	 înlocui	 raționamentul	
și	 acțiunile	 corpului	 viu.	 Robotul,	 în	 accepțiunea	 filo-
sofică,	este	o	 interpretare	a	corpului	viu	ce	 își	exercită	
capacitățile	într-o	manieră	proprie	și	repetitivă.

__________________

 85	Florian	Vauléon,	Reading Jean-Jacques Rousseau through 
the Prism of Chess,	Editura	University	of	Michigan	Press,	Statele	
Unite	ale	Americii,	2009,	 pp.	18-21
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 20.	 https://www.facebook.com/Wolfgang.Kempelen/
photos/wwwkempeleninfokempelenov-šachový-automat-zvaný-tu-
rek-ako-fungoval-a-prečo-ho-vl/1223477837783095/
	 Fig.	21.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/d/d2/Turk-engraving4.jpg
	 Fig.	22.	http://en.protothema.gr/the-turk-was-a-fake-chess
-playing-automaton-that-defeated-benjamin-franklin-napoleon-bo-
naparte/

Fig.	20.	Prezentarea	componentelor	funcți-
onale	ale	șahistului	„Turc”	/	 tehnica:	gra-
vură	în	adâncime	(cupru)	

Fig.	21.	Autor:	Karl	Gottlieb	von	Windisch	
(1725-1793)	/	titlul:	Turcul	/	tehnica:	gra-
vură	în	dăltiță	/	anul:	1784

Fig.	22.	Reconstrucția	mecanismului	Auto-
mata	„Turcul”	/	anul:	1980
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 II.2 Prelevarea,	 parafrazarea,	 asamblarea	 -	
conceptul	de	„appropriation”

	 Principalele	 curente	 care	 au	 promovat	 „noile”	
concepte/tendințe	 artistice	 au	 fost	 cele	 de	 avangardă.	
Proprietățile	 specifice	 ale	 avangardei	 istorice	 erau	 în	
mare	parte	identificate	prin	acțiunile	grupurilor	eteroge-
ne,	 care	 își	 promovau	 ideile	 prin	 intermediul	manifes-
telor	publicate.	Această	 formă	de	dezbatere	artistică	 în	
care	un	grup	 își	prezintă	conceptele	 legate	de	actul	de	
creație,	este	originea	inspirațională	ce	a	avut	ca	urmare	
apariția	majorității	curentelor	artistice	moderniste.	 Ico-
noclastia	promovată	în	context	(anti)cultural	a	restabilit	
preceptele	care,	după	secolul	al	XX-lea,	s-au	concretizat	
în	manierele	de	interpretare	proprie.	Avangarda	istorică	
este	borna	către	accepțiunea	 reinterpretării	conceptelor	
de	a	face/produce	artă.	Odată	cu	publicarea	Manifestului 
futurist86	„posibilitățile”	de	exprimare	vizuală	au	căpătat	
alte	conotații.
	 Atunci	când	ne	 referim	 la	un	curent	 specific	
din	 avangardă,	 sub	 semnul	 „efectului	 telescopic87”,	
inevitabil	 ne	 vom	 referi	 la	 cele	 trei:	 Futurismul,	
Dadaismul	 și	 Suprarealismul.	 Paradoxal,	 condiția	
primară	a	fiecărei	etape	din	avangardă	se	plasează	pe	o	

__________________

	 86 Manifestul Futurist	 a	 fost	 primul	manifest	 al	 avangar-
dei	europene	publicat	de	către	Filippo	Tommaso	Emilio	Marinetti	
(1876-1944)	în	ziarul	„Le Figaro”	în	anul	1909	unde	a	fost	oficial	
declarată	modernizarea,	tehnologizarea	și	industrializarea	societății	
în	toate	aspectele	sale,	inclusiv	cel	artistic.	În	acest	manifest,	poetul	
italian	povestește	în	amănunt	un	episod	în	care	el	și	prietenii	săi	
au	fost	implicați	într-un	accident	de	mașină,	moment	în	care	au	
realizat	intrarea	într-o	„nouă”	epocă	datorată	„revoluției	tehnolo-
gice”.	Marinetti	a	asociat	acestă	„întâmplare”	cu	o	„renaștere”	a	
omului	într-o	societate	în	care	viteza	și	tehnologia	sunt	noile	atri-
bute	principale.	Acesta	refuză	să	mai	creadă	în	tradiție	și	vechile	
obiceiuri,	spunând	că	modernizarea	este	o	reînnoire	prin	elimi-
narea	 tuturor	 dogmelor	 și	 obiceiurilor	 tradiționale.	Declarațiile	
lui	Tommaso	Marinetti	în	ziarul	Figaro	au	reprezentat	începutul	
avangardei	care	s-a	încheiat	odată	cu	sfârșitul	mișcării	suprarealiste	
în	jurul	anilor	1960	și	a	tuturor	curentelor	care	au	precedat	din	
aceasta.	 (Sursa:	 Fillipo	Tommaso	Marinetti	„The Futurist Ma-
nifesto”, The Founding and Manifesto of Futurism.	Publicat	 în	
ziarul	„Le	Figaro”,	20	februarie	1909)
 87	Efectul	 telescopic	este	 supus	mișcărilor	avangardiste.	
Futurismul	 generează	 Dadaismul	 (în	 1916	 Zürich	 /	 Elveția,	
Tristan	Tzara	își	anunță	intenția	prietenilor	săi	de	a	întemeia	o	nouă	
mișcare)	 care	 la	 rândul	 său	va	determina	Suprarealismul	 (în	 anul	
1924,	André	Breton	va	publica	primul	manifest	suprarealist).
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 1.	 http://www.ubu.com/papers/marinetti_futurist-
manifesto.html
	 Fig.	2.	https://drivetribe.com/p/luigi-russolo-dynamism
-of-a-car-RqKHvW7_RmuMJdxFWqkj9Q?iid=LER_h2-YQ3O
y0-ptty4rHg

Fig.	 1.	 	Numărul	 ziarului	Le Figaro unde 
apare	pentru	prima	dată	publicat	Manifestul 
Futurist	de	către	Filippo	Tommaso	Marinetti	
în	anul	1909

Fig.	2.	Autor:	Luigi	Russolo	(1885-1947)	
/	 titlul:	 Dinamica unei mașini /	 tehnica:	
ulei	 pe	 pânză	 /	 dimensiunea:	 139	 ×	 184	
cm	/	anul:	1913	/	colecția:	Musée	National	
d’Art	Moderne,	Paris

Fig.	3.	Detaliu
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poziție	de	 conformitate	 cu	noțiunea	de	 inedit.	„Ne-am 
pierdut încrederea în cultura actuală. Tot ceea ce este, 
la momentul actual, trebuie distrus, demolat. Trebuie 
să reîncepem actul creaței pornind de la o tabula rasa. 
La Cabaret Voltaire, noi vrem să zguduim ideile, opinia 
publică, educația, instituțiile, muzeele, bunul simț așa 
cum este el definit la momentul actual, pe scurt, tot ceea 
ce ține de vechea ordine.”88	Toate	curentele	avangardei	
au	ca	principal	scop	demontarea	conceptelor	învechite	și	
promovarea	„noului”,	așa	cum	era	el	perceput.	Această	
inițiativă	a	dus	spre	o	serie	de	noi	exprimări	catalogate	
drept	unice	până	în	acea	perioadă.

	 Subiectul	 frecvent	 întâlnit	 pe	 care	 majoritatea	
artiștilor	 moderni	 l-au	 abordat	 a	 fost	 cel	 al	
„mecanismului”	 și	 al	 contribuțiilor	 sale	 pe	 care	 acest	
tărâm	 tehnic/tehnologic	 le-a	 prezentat	 în	 cadru	 social.	
Arta	 plastică/vizuală	 este	 socotită	 un	 element	 integrat	
în	dinamica	socială.	Arta	vizuală	din	epoca	modernă	s-a	
identificat	fără	nici	un	fel	de	problemă	cu	noii	parametri	
tehnologici.

	 Printre	 manifestările	 care	 au	 precedat	
demersurile	 tehnice	s-a	putut	 înscrie	Cinetismul.	Stilul	
artistic	 se	 concentra	 pe	 evidențierea	 conceptului	 de	
mișcare/dinamică	 în	 toate	 dimensiunile	 sale.	 De	 pildă	
în	Impresionism,	artiștii	vremii	(Edgar	Degas	„vezi	fig.	
5”,	Claude	Monet,	August	Rodin	ș.a.m.d.),	au	căutat	în	
permanență	 să	 redea	 în	 operele	 lor	 pictate	 fenomenul	
natural	 de	mișcare.	 Prin	 accentuarea	 anumitor	 planuri,	
prin	 tipul	 de	 pensulație	 sau	 prin	 vibrația	 cromaticii,	
impresioniștii	au	deschis	un	nou	orizont	vizual	din	care	
se	poate	spune	că	au	precedat	soluții	și	concepte	vizuale	
de	interpretare	a	fenomenului	de	mișcare.	

	 Procesul	 de	 mișcare	 este	 pretutindeni	 prezent,	
poate	 fi	 alimentat	 de	 vânt	 sau	 de	 o	 sursă	 de	 energie,	
putându-se	 derula	 fără	 contribuția	 organismului	 viu.	

__________________

 88	op.	cit.,	Macel	Iancu,	Manifestul Dadaist,	publicat	într-
un	singur	număr	la	revista	Cabaret Voltaire, Zürich,	1916
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	4.	https://www.moma.org/collection/works/7683?artist_
id=3771&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
	 Fig.	5.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/3/37/Edgar_Germain_Hilaire_Degas_018.jpg

Fig.	5.	Autor:	Edgar	Degas	(1834-1917)	/	
titlul:	Dansatoare pe scenă	 /	 tehnica:	ulei	
pe	pânză	/	dimensiunea:	58	×	42	cm	/	anul:	
circa	1878	/	colecția:	Musée	d’Orsay,	Paris

Fig.	4.	Autor:	Filippo	Tommaso	Marinetti	
(1876-1944)	/	titlul:	After the Marne, Joffre 
Visited the Front of an Automobile /	tehni-
că:	desen	pentru	tipar	/	dimensiunea:	25,9	
×	23,5	cm	/	anul:	1919	/	colecția:	MOMA	
(Museum	of	Modern	Art,	New	York)



69

Acest	 aspect	 a	 fost	 promovat	 de	 către	 arta	 cinetică.	
„Kinestezia”	este	încadrată	în	plin	proces	de	mecanizare,	
cu	principalul	scop	de	a	reliefa	estetica	mișcării	în	absența	
ființei	vii,	dincolo	de	aplicativitatea	în	cadrul	social.

	 Unul	dintre	fondatorii	acestui	curent	este	artistul	
rus	Naum	Gabo	(1890-1977)	care	a	contribuit	masiv	la	
modernizarea	 sculpturii	 secolului	 XX,	 cu	 operele	 sale	
abstracte	 și	dinamice.	Formula	de	percepere	a	dinami-
cii	 în	 spațiu	 raportată	 la	 principiile	 cinetiste	 a	 inspirat	
următoarele	generații	de	creatori.	Printre	aceștia,	se	nu-
mără	și	celebrul	sculptor	elvețian	Jean	Tinguely	(1925-
1991),	arta	sa	cinetică	fiind	recunoscută	pretutindeni.	În	
opera	sa,	artistul	a	abordat	diferite	metode	de	exprima-
re	pe	această	temă.	Timp	de	patru	ani,	acesta	a	creat	o	
serie	de	mecanisme	ce	aveau	rolul	de	a	genera	mișcări	
cursive.	Conceptul	„métamatic”89	este	similar	cu	cel	al	
lui	 Warhol	 datorită	 utilizării	 și	 identificării	 motivului	
„mașinist”	pentru	a	produce	artă.	Obiectele	generatoa-
re	de	imagini	le	putem	compara	cu	oamenii	instruiți	de	
Andy	Warhol	pentru	a	 imprima	sitele	serigrafice.	Con-
ceptul	„om-mașină”	devine	din	ce	în	ce	mai	des	utilizat	
în	accepțiunea	„producerii	de	artă”.

__________________

 89	Lucrările	din	ciclul	„métamatic” pe	care	artistul	elvețian	
Jean	Tinguely	 le-a	 efectuat	 între	 anii	 1955	 și	 1969,	 reprezintă	un	
ansamblu	format	dintr-o	serie	de	obiecte	mecanice	capabile	să	„pro-
ducă”	lucrări	de	artă	și	rezultatele	aferente	alcătuite	în	cea	mai	mare	
parte	din	desene	colorate.	Printre	 locațiile	 în	care	aceste	opere	au	
fost	găzduite,	amintim	prima	ediție	a	Bienalei	de	la	Paris	din	anul	
1959	organizată	de	scriitorul	 francez	André	Malraux	(1901-1976)	
cu	scopul	de	a	reuni	artiștii	dornici	să	își	exprime	conceptele	mo-
derne	asupra	artelor	vizuale.	Pe	durata	acestui	eveniment,	dispozi-
tivele	mecanice	ale	sculptorului	Tingely	au	efectuat	circa	40.000	de	
desene	abstracte,	lucrări	care	au	fost	date	pe	parcursul	Bienalei.	În	
timpul	funcționării,	mecanismele	erau	programate	să	scoată	zgomo-
te	deranjante	și	să	degaje	tipuri	de	mirosuri	neplăcute.		
	 Obiectele	de	tip	„métamatic” sunt	instalații	ce	funcționează	
cu	 ajutorul	 curentului	 electric,	 sub	 aspectul	 unei	machete	 tehnice	
vopsite	 cu	 negru	 ce	 are	 în	 componență	 o	 planșetă	 pe	 care	 se	 pot	
prinde	hârtiile	pentru	desen.	Pentru	a	fi	activat,	trebuia	introdusă	o	
monedă	după	care	se	opta	culoarea	predominantă	dorită.	Odată	pus	
în	funcțiune,	dispozitivul	activea	o	serie	de	„brațe”	mecanice	cărora	
le	erau	atașate	cartușe	cu	cerneluri	de	diferite	culori	ce	își	începeau	
„activitatea	programată”,	fiecare	braț	având	în	subordine	mai	multe	
serii	de	mișcări,	astfel	încât	lucrările	să	nu	se	poată	repeta	niciodată.	
Întreg	procesul	de	„desenare”	dura	aproximativ	15	minute,	iar	re-
zultatul	care	apare	sub	semnul	reminiscenței	era	asemănător	stilului	
tașist.	(Sursa:	Bernard	Dixon,	Revista New Scientist, Vol.	53,	Editu-
ra	New	Scientist	Publications,	Marea	Britanie,	9	martie	1972,	p.	563)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	6.	https://en.wikipedia.org/wiki/Naum_Gabo#/media/
File:Naum_Gabo_Fountain_02.jpg
	 Fig.	7.	https://www.e-flux.com/announcements/307918/
naum-gabo/

Fig.	 6.	Autor:	Naum	Gabo	 (1890-1977)	 /	
titlul:	Revolving Torsion,	 (Fântâna	 cineti-
că)	/	anul:	1972	-1973	/	locația:	Spitalul	St.	
Thomas,	Londra,	Anglia

Fig.	7.	Autor:	Naum	Gabo	 (1890-1977)	 /	
titlul:	 Linear Construction in Space No.2	/	
anul:	circa	1970	/	colecția:	Tate	Art	Gallery,	
Anglia



70

	 Pe	data	de	10	martie	1961,	artiștii	Jean	Tinguely	
și	 Daniel	 Spoerri	 (n.	 1930),	 împreună	 cu	 directorii	
muzeelor	de	artă,	Willem	Sandberg	(Stedeljik	Museum,	
Amsterdam)	 și	 Pontus	 Hultén	 (Moderna	 Museet,	
Stockholm),	 au	 deschis	 expoziția	 intitulată	 „Bewogen 
Beweging”	 adunând	 circa	 200	 de	 lucrări	 pe	 tematica	
„Kinetic Art”	de	la	peste	70	de	artiști	vizuali90.	Lanțuri	
ruginite,	roți	metalice,	componente	de	mașini	de	scris	etc.	
alcătuiau	 un	 remarcabil	 expozeu	 de	mecanisme	 ce	 era	
menit	să	surprindă	mișcările	chinestezice,	fiecare	lucrare	
având	propriul	ei	mecanism	de	funcționare.	Fenomenul	
a	atras	atenția	publicului	prin	diversitatea	și	noutatea	în	
materie	 de	 artă	 vizuală,	 drept	 pentru	 care	 majoritatea	
„obiectelor	 mecanice”	 au	 fost	 achiziționate.	 Cele	 mai	
multe	 obiecte-lucrări	 prezentate	 în	 expoziție,	 reflectau	
intențiile	 artiștilor	 vizuali	 de	 a	 introduce	 mecanismul	

__________________

 90	Kate	Hill,	Museums and Biographies: Stories, Objects, 
Identities,	Editura	The	Boydell	Press,	Marea	Britanie,	2012,	p.	32
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	8.	https://www.swissinfo.ch/eng/25th-anniversary-of-
tinguely-s-death_jean-tinguely-the-sculptor-of-machines/42408192
	 Fig.	9.		https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
b/b5/Basel_Tinguely_vor_Museum.jpg

Fig.	8.	Autor:	Jean	Tinguely	(1925-1991)	/	titlul:	 Fatamorgana, Méta-Harmonie IV	/	dimensiunea:	420	×	1.250	×	
220	cm	/	anul:	1985	/	colecția:	Tinguely	Museum,	Basel,	Elveția

Fig.	9.	Autor:	Jean	Tinguely	(1925-1991)	/	
titlul: Fântâna cinetică din fața Muzeului
Tinguely	/	locația:	orașul	Basel	/	anul:	1977
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în	operele	de	artă	și	de	a	aduce	 la	cunoștință	concepte	
referitoare	la	rolul	pe	care	mecanismul	îl	avea	în	societate.	
O	 parte	 din	 lucrările	 expuse	 conțineau	 interpretări	 ale	
mecanismului	 de	 bicicletă91	 ce	 era	 considerat	 benefic	
din	 punct	 de	 vedere	 social	 din	 două	 perspective:	 ca	
jucărie	 pentru	 copii	 și	 cu	 utilitate	 în	 transport,	 comerț	
etc..	În	această	expoziție,	Jean	Tinguely	a	participat	cu	
28	 de	 lucrări	 cinetice,	 ce	 produceau	 mișcări	 ilogice,	
din	seria	„Métamatic”.	„Înainte de a fi sculptură, este 
mașina. Doar o mașină care nu face nimic. Se mișcă 
și face oamenii fericiți, sau doar îi deranjeză. Uneori 
poate chiar să îi enerveze sau să le creeze probleme.”92	

„Funcțiile”	noi	atribuite	mecanismelor	de	către	Tinguely	
nu	mai	au	un	scop	precis,	pentru	că	mașina	capătă	rolul	
de	instalație	ce	efectuează	o	serie	de	mișcări	cinetice.
 
 OP	ART.	O	altfel	de	viziune
	 Ca	 urmare	 a	 curentului	 „Kinetic	Art”,	Op	Art-
ul	este	 reprezentat	de	conceptul	 transpunerii	percepției	
de	mișcare	în	spațiul	bidimensional93.	Soluția	diferă	de	
cea	precedentă,	prin	care	mișcările	kinestezice	erau	re-
prezentate	prin	elemente	reale,	dinamice,	care	se	depla-
sau.	Urmarea	sa	a	fost	punerea	în	evidență	a	iluziei	de	
mișcare-transformare,	a	senzației	și	a	percepției	pe	care	
imaginea	statică	le	putea	genera.	

	 Noile	capacități	de	exprimare	pe	care	epoca	mo-
dernă	 le-a	 permis	 au	 trasat	 frontierele	multor	 enunțuri	
plastice	 sau	 formule	 vizuale	 de	 perceptibilitate	 asupra	
dialogului	 dintre	 forme,	 a	 structurii	 compoziționale,	
a	 dinamicii	 sau	 chiar	 a	 aranjamentului	 cromatic.	 Op	
Art	 sau	 „Optical	Art”	 poate	 fi	 considerat	 o	 extensie	 a	
joncțiunii	cinetice	cu	aplicațiile	avangardei	de	aspirație	
către	„nou”,	având	ca	determinantă	o	nouă	abordare	de	

__________________

 91	Leda	Cempellin,	The Ideas, Identity and Art of Daniel 
Spoerri: Contingencies and Encounters of an `Artistic Animator`, 
Editura	Vernon	Press,	Delaware,	2019,	p.	25
 92	Mals	Media;	Anna	 Jordans,	 Jean Tinguely - Machine 
spectacle	Comandat	 de	 departamentul	 educativ	Tedelijk	Museum	
Amsterdam	2016
 93	Robert	L.	Solso,	Cognition and the Visual Arts,	Editu-
ra	The	MIT	Press,	Massachusetts	Institute	of	Technology,	Londra,	
1996,	p.	58
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	10.	http://hildadeschutter.blogspot.com/2009/06/jean-
tinguely-part-3-meta-matics.html
	 Fig.	11.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e
/e5/Supernovae_%281959-61%29_by_Victor_Vasarely.jpg

Fig.	10.	Autor:	Jean	Tinguely	(1925-1991)	
/	Unul	 din	mecanismele-obiectele	 din	 ci-
clul „Métamatic” / colecția:	 Tinguely	
Museum,	Basel,	Elveția

Fig.	11.		Autor:	Victor	Vasarely	(1906-1997)	/	
tilul:	Supernovae	/	anul:	1959-1961	/	teh-
nica:	ulei	pe	pânză	/	dimenisuinea:	241,9	×	
152,4	cm	/	colecția:	Tate	Modern	Museum,	
Londra

	 Descriere	(fig.	11):	Lucrarea	„Op	
Art”	 intitulată	 Supernovae	 realizată	 de	
Victor	Vasarely	este	unul	din	exemplele	de	
iluzie	(tip	grilă)	pe	care	psihologul	german	
Ludimar	 Hermann	 (1938-1914)	 le-a	 stu-
diat	în	jurul	anului	1970.	Acest	efect	face	
posibilă	iluzia	de	a	„percepe”	sau	de	a	„se-
siza”	anumite	elemente	fără	ca	acestea	să	
fie	acolo.	Această	operă	are	capacitatea	de	
a	 lăsa	 impresia	unei	mobilități	 lente	opti-
ce.	În	anumite	părți	se	poate	sesiza	apariția	
și	dispariția	micilor	puncte	de	culoare	gri	
datorate	efectului	vizual	de	„inhibare”	pe	
care	„grila”	îl	cauzează.	(Sursa:	Robert	L.	
Solso,	idem.	p.	72)
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înțelegere	 (comprehensibilă)	 a	 senzației	 și	 a	 formei	pe	
care	conceptul	de	dinamică	 îl	exercită.	La	curentul	Op	
Art,	putem	insera	și	conceptul	de	redare	a	formelor	prin	
procesul	de	geometrizare	statică	cărora	li	se	atribuie	un	
ritm	vizual,	concis	și	bine	definit.	Iluzia	optică	creată	de	
acest	ritm	oferă	oportunitatea	receptorului	de	a	percepe	
deplasarea	formelor	geometrice	din	câmpul	bidimensio-
nal.94

	 Această	cercetare	a	atribuțiilor	pe	care	le	dobân-
desc	noțiunile	de	timp,	mișcare,	optică,	spațiu	și	cea	de	
percepție,	 poate	 interfera	 cu	 climatul	 științific	 (de	 ex.	
fizica).	 Raportarea	 formelor	 și	 a	 culorilor	 la	 cele	 mai	
esențiale	 aspecte	 (geometrii	 asumate),	 plasează	 curen-
tul	artistic	Op	Art	într-o	poziție	de	antiteză	cu	principi-
ile	 și	 valorile	 tradiționale	de	 reprezentare	 a	figurativu-
lui	 de	 ordin	 recognoscibil95.	 Însă,	 dacă	 ne	 raportăm	 la	
tipurile	 de	 compoziție	 clasică,	 vom	 identifica	 anumite	
similitudini	ce	țin	de	perceperea	formei	în	spațiu.	Struc-
tura	 compozițională	 a	 Op	Art-ului	 coincide	 până	 într-
un	 punct	 cu	 structura	 compozițională	 de	 tip	 renascen-
tist	 (cu	 referire	 la	 simetriile	acestora	 în	direcțiile/axele	
compoziționale).96 

	 Subiectul	 pe	 care	 îl	 propune	 curentul	 modern	
este	apropierea	de	cea	mai	esențială	reprezentare	a	for-
mei,	astfel	că	elemente	geometrice	precum	punctul,	 li-
nia,	 cercul,	 triunghiul,	 pătratul,	 rombul,	 dreptunghiul,	
ovalul,	cubul,	piramida,	paralelipipedul,	paralelogramul	
etc.	 sunt	 cele	 care	 constituie	 fundamentul	 compoziției	
din	majoritatea	creațiilor	de	tip	Op	Art.

	 Geometrii	și	iluzii
	 Modalitățile	 de	 reprezentare	 a	 conceptelor	 de	
dinamică	 executate	 de	 elemente	 tridimensionale	 pe	
suprafețe	 bidimensionale	 este	 unul	 din	 principalele	

__________________

 94	Jerry	Cummins,	Geometry: Intergrated Applications and 
Connections Texas Student Edition,	 Editura	 Glencoe/McGraw-Hill	
School	Publishing	Company,	SUA,	1998,	p.	18
 95	Roger	Horrocks,	Len Lye: A Biography,	Editura	Auckland	
University	Press,		Auckland,	Noua	Zeelandă,	2001,	p.	301
 96	Rene	Parola,	Optical Art: Theory and Practice,	Editura	
Dover	Publications,	INC,	New	York,	1969,	p.	31
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	12.	https://www.tate.org.uk/art/artworks/sedgley-loo-
king-glass-no-3-p05131
	 Fig.	13.	https://www.moma.org/collection/works/62580

Fig.	 12.	Autor:	 Peter	 Sedgley	 (n.	 1330)	
/	 titlul:	 Looking Glass No. 3	 din	 ciclul	
Looking Glass Suite	/	tehnică:	screen print 
pe	hârtie	/	dimensiunea:	49,4	×	49,5	cm	/	
Colecția:	colecția:	Tate	Modern	Museum,	
Londra

Fig.	13.	Autor:	Richard	Anuszkiewicz	 (n.	
1930)	 /	 titlul:	Concentric II  /	 tehnică:	 li-
nogravură	 /	dimensiunea:	24,2	×	20,4	cm	
(matrița);	32,3	×	24,7	cm	(hârtia)	/	 tirajul	
58/100	/	anul:	1997	/	colecția:	Museum	of	
Modern	Arts,	New	York

Fig.	14.	Detaliu
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subiecte	abordate	de	către	artiștii	moderni.	„Kinestezia”,	
exercițiile	 cinetice	 repetitive,	 compozițiile	 geometrice	
evidențiază	 transformarea	 formei	 care	 parcurge	 axul	
principal,	 toate	 fiind	 valorificate	 prin	 diverse	 abordări	
stilistice.	

	 Curentul	artistic	Op	Art	se	remarcă	prin	aportul	
adus	 la	conceptul	de	 înțelegere	a	relației	create	de	for-
mă	și	de	pricipiul	dinamicii,	datorită	raportului	ce	vali-
dează	o	serie	de	soluții	pentru	valorificarea	și	sugerarea	
„mișcării”	 în	 plan	 bidimensional.	 Utilizând	 o	 serie	 de	
formule	 științifice	 legate	 de	 percepțiile	 optice	 (de	 fac-
tură	 organică),	 conținutul	 devine	 un	 studiu	 ce	 vizează	
atât	domeniul	artelor	vizuale,	cât	și	pe	cel	al	anatomiei	
generale	și	al	fizicii	optice.	În	mod	cert,	putem	spune	că	
prin	„citirea”	formelor	în	regim	static	acestea	dobândesc	
un	anume	ritm	ce	creează	senzația	de	dinamism.	Artiștii	
moderni	s-au	prevalat	de	nenumăratele	cercetări	precum:	
asimilarea	tonurilor;	formele	negative-pozitive;	grupări-
le	de	linii	multiple;	compozițiile	simetrice	(simplu,	dual	
sau	compus);	utilizarea	„pattern-ului”;	redarea	iluziei	de	
perspectivă;	inserarea	imaginilor	reversibile;	influența	și	
forma	creată	de	unghiuri;	progresul	consecutiv;	cerceta-
rea	cromatică	presupunând	contrastele	(culorilor	în	sine,	
clar/obscur,	cald/rece,	complementare,	simultan,	calita-
te	 și	 cantitate);	 iluzia	 creată	 prin	 juxtapunerea	 lor	 (ex.	
exercițiul	pointilismului)	etc.
	 Acestă	abordare,	similară	cu	cea	a	 imaginii	ge-
nerate	de	computer,	reprezintă	o	capacitate	a	omului	de	
a	simula	intervalul	și	precizia	distanțelor	pentru	a	deter-
mina	și	accentua	ritmul	optic.	Este	veritabilă	arta	ce	se	
aseamănă	cu	cea	generată	de	mecanisme,	de	compute-
re,	 arta	 precisă	 (sau	 l’art numérique97),	 exactă	 care	 îți	
__________________

 97 L’art numérique	 este	un	curent	artistic	 începând	odată	
cu	finele	anului	1950.	Acest	gen	artistic	 face	 referire	 la	utilizarea	
codurilor	de	programare	computerizată	ca	formă	de	exprimare	vi-
zuală.	Aici	se	includ	modalități	de	generare	a	imaginii	pe	computer,	
instalații	programate,	device-uri,	arta	robotică,	etc.	În	genere	se	refe-
ră	la	identificarea	interfețelor	electronice	care	permit	o	interacțiune	
a	programării	digitale	și	a	ființei	umane.	Urmările	acestui	fenomen	
au	 condus	 către	 identificarea	 „realității	 virtuale”,	 „realității	
augmentate”,	 „arta	 audiovizuală”,	 „artă	 generativă”,	 etc.	 (Sursa	
Jean-Luc	 Leroy,	 Actualité Des Universaux Musicaux,	 Editura	
Archives	Contemporaines,	Franța,	2013,	p.	225)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	15.	https://www.wikiart.org/en/josef-albers/graphic-
tectonic-1941
	 Fig.	16.	https://en.wikipedia.org/wiki/File:Francis_Picabia,
_c._1921-22,_Optophone_I,_encre,_aquarelle_et_mine_de_plomb
_sur_papier,_72_x_60_cm.jpg

Fig.	 15.	Autor:	 Josef	Albers	 (1988-1976)	
/	 titlul:	Graphic Tectonic	 /	 tehnica:	desen	
pe	hârtie	/	dimensiunea:	45,6	×	59,2	cm	/	
anul:	1941

Fig.	 16.	 Autor:	 Francis	 Picabia	 (1879-
1953)	 /	 titlul:	Optophone I	 /	 tehnica:	cer-
neală,	acuarelă	și	grafit	pe	hârtie	/	dimensi-
unea: 72 × 60 cm / anul: 1921

Fig.	17.	Detaliu
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indică	cu	rigurozitate	direcția	axelor	și	rotirea	lor	la	un	
unghi	apreciat	în	mod	repetat	pentru	a	crea	un	model?	Se	
poate	lua	în	considerare	faptul	că	utilizarea	mașinăriilor	
sau	a	(auto)mecanismelor	poate	fi	aplicată	pentru	a	ge-
nera	 forme	 și	 rezolvări	 compoziționale?98	 La	 baza	 tu-
turor	 creațiilor	 vizuale,	 indiferent	 că	 vorbim	 de	 cele	
tradiționale	 sau	 de	 cele	moderne	 generate	 sau	 aparent	
edificate	virtual,	sunt	prezente	 intuiția	și	 raționamentul	
uman99.	Inteligența	sa	a	făcut	posibilă	stimularea	nervu-
lui	optic	prin	intermediul	reprezentării	„jocului”	creat	de	
formele	esențiale	geometrice.100
__________________

 98	David	Darom,	Art and Design in Modern Custom Folding 
Knives,	Editura	Tipografia	Edizioni	Saviolo,	Italia,	2003,	p.	56
 99	„Calitatea”	unei	lucrări	de	artă	în	multe	cazuri	este	redată	
de	reacția	pe	care	„perceptorul”	o	capătă.	În	acest	caz	entuziasmul	
descoperirii	 devine	 principalul	 factor.	Niciun	 artist	 vreodată	 nu	 a	
izbutit	să	ajungă	la	performanță	fără	să	se	lovească	de	sentimentul	de	
îndoială	asupra	propriei	opere.	Cu	toții	au	avut	parte	de	experiențe	
neplăcute	 în	 conformitate	 cu	 sentimentul	 de	 „necalificare”.	 Unul	
dintre	 adevărurile	 știute	 despre	 interacțiunea	 spectatorului	 cu	 o	
lucrare	sau	cu	o	serie	de	lucrări	de	artă	este	că	mesajul	sau	emoția	
este	 transmisă	 ulterior,	 când	 acesta	 începe	 să	 „citească”	 spațiul	
compozițional	creându-și	propria	percepție	asupra	operei.	Cu	toate	
acestea	la	fel	de	important	este	și	 impactul	inițial	pe	care	o	operă	
îl	 are	 asupra	 spectatorului.	 (Sursa:	 Frank	 Stella, Working Space, 
Editura	Harvard	University	Press,	Londra,	1986,	p.	127)
 100	Jean-Marie	Guyay,	Problemele Esteticii Contemporane, 
Editura	Meridiane,	București,	1990,	pp.	18-19
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	18.	https://www.ideelart.com/magazine/optical-illusion-art
	 Fig.	19.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/
14/Hungary_pecs_-_vasarely0.jpg
	 Fig.	20.	https://www.frametowall.com/product-p/2xbom-sdv-
96175.htm

Fig.	18.	Autor:	Josef	Albers	(1888-1976)	/	titlul:	Structural Constellation 
/	 tehnica:	xilogravură	 /	 anul:	1913	 /	colecția:	The	Josef	and	Anni	
Albers	Foundation

Fig.	 19.	 Autor:	 Victor	 Vasarely	 (1906-
1997)	/	titlul:	Sign Sculpture	/	Anul:	1977	
/	 locația:	 Curtea	 Bisericii	 Pauline,	 orașul	
Pécs,	Ungaria

Fig.	20.	Autor:	Victor	Vasarely	(1906-1997)	
/	titlul:	Harlequin	/	dimensiunea:	119	×	76	
cm	 /	 tehnica:	 ulei	 pe	 pânză	 /	 anul:	 1936
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	 După	 anul	 1960,	 numeroși	 artiști	 din	 întreaga	
lume	 au	 început	 să	 execute	 lucrări	 în	 această	 direcție,	
și	anume	aceea	de	a	crea	senzația	de	dinamică	utilizând	
iluzia	optică.	Astfel,	 în	anul	1964	revista	Time Magazine 
din	 New	York	 a	 publicat	 pentru	 prima	 dată	 termenul	
„Op Art”	cu	referire	 la	expoziția	personală	a	artistului	
Julian	Stanczak	(1928	-2017),			intitulată	„Optical Painting”101.

	 Bridget	 Riley	 (n.	 1931).	 Predominanta	 percepție.
	 Printre	cei	mai	semnificativi	artiști	moderni	care	
au	 aplicat	 conceptul	 de	 iluzie	 optică	 în	 creațiile	 lor	 se	
numără	 și	 artista	 britanică	 Bridget	 Riley.	Aceasta	 și-a	
dedicat	 întreaga	 operă	 conceptului	 de	 creare	 a	 iluziei	
optice	 până	 să	 apară	 fenomenul	 propriu-zis	 Op	 Art.	
Lucrările	 sale	 au	 fost	 asociate	 în	 vremea	 respectivă	
stilului	„neo-pointilist”.	„Îmi amintesc o vară extrem de 
călduroasă. Mă aflam undeva în partea de sud a Franței 
și urcam un deal. În acel loc lumina era atât de puternică 
încât părea să vină la mine din toate direcțiile. Bătea 
de jos în sus și se reflecta în ochii mei în același timp. 
Am pierdut orice simț de concentrare, iar totul părea să 
se dezintegreze în lumină. Peisajul se dizolva și aveam 

__________________

 101	Până	la	apariția	articolului	 în	revista	Times Magazine, 
Op Art-ul	era	mai	degrabă	socotit	ca	fiind	un	„ecou”	ritmic	al	cu-
rentului	„Pop	Art”,	o	ramură	similară	adesea	denumită	„Perceptual 
Art”	sau	„Retinal Art”.	În	populara	revistă	newyorkeză,	acest	cu-
rent	recent	apărut	a	beneficiat	în	anul	1964	de	două	articole	scrise,	
unul	în	luna	mai	iar	celalalt	în	luna	octombrie.	Între	cele	două	pe-
rioade,	toate	denumirile	acestui	demers	s-au	contopit,	formânduse	
curentul		cunoscut	și	în	zilele	noastre	ca	„Op-Art” (Optical Art).	Ca	
și	în	cazul	„Pop	Art-ului”	nu	s-au	putut	defini	o	serie	de	parametrii	
concreți	ai	curentului	„Op	Art”,	criticii	vremii	referindu-se	la	acest	
gen	artistic	ca	fiind	o	noutate,	o	iconoclastie	ce	nu	face	referire	la	
frumusețea	unei	forme,	la	gustul	pentru	arta	tradițională	sau	un	echi-
libru	al	simțurilor	perceptibile,	ci	mai	degrabă	dezvăluie	procesul	de	
activare	a	simțului	vizual	gata	să	creeze	un	nou	nivel	al	sensibilității	
optice.	Accentul	s-a	pus	pe	forța	cu	care	imaginea	interacționează	
cu	 simțul	 vizual	 al	 spectatorului.	Criticul	 de	 artă	Bryan	Robertson	
(1925-2002)	 a	 afirmat	 în	 legătură	 cu	 una	 din	 lucrările	 Op	 Art:	
„Aceasta este adevărata arenă a confruntării dramatice, recepta-
cul transmiterii al planului imaginii care ... este receptat în primul 
rând ca o tablă sonoră sau un câmp magnetic inversat: transmițând 
culori și lumină sau lumina percepută ca și culoare, ce nu există în 
sinea ei pe suprafața actuală a imaginii. Ele devin concrete, toto-
dată imateriale și mereu neașteptate nepredictibile într-un stadiu 
precis ce îți este transmis ție în momentul în care o privești.” (Sursa:	
Simon	Rycroft, Swinging City: A Cultural Geography of London 
1950–1974,	Editura	Routledge,	Londra	și	New	York,	2016,	p.	56)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	21.	https://artsandculture.google.com/asset/movement-
in-squares/dwGpQ5o3Dc4FrQ
	 Fig.	22.	https://www.artsy.net/artwork/bridget-riley-ra-2
	 Fig.	23.	https://www.maxhetzler.com/zh/news/2017-09-26
-bridget-rileynever-ending-stories-group-show-kunstmuseum-
wolfsburg-wolfsburg-29-october-2017-18-february-2018

Fig.	21.	Autor:	Bridget	Riley	(n.	1931)	/	ti-
tlul:	Movement in Squares	/	tehnica:	Tem-
pera	 pe	 placă	 din	fibră	 lemnoasă	 (PFA)	 /	
dimensiunea:	 123,2	 ×	 121,2	 cm	 /	 anul:	
1961	/	colecția:	Karsten	Schubert,	London

Fig.	22.	Autor:	Bridget	Riley	(n.	1931)	/	ti-
tlul:	Ra 2 /	tehnica:	Screen Print	/	dimensi-
unea:	108	×	94,5	cm	/	anul:	1981	/	numărul	
tirajului:	75	de	stampe

Fig.	 23.	Autor:	 Bridget	Riley	 (n.	 1931)	 /	
titlul:	 Blaze	 /	 tehnica:	 Screen Print	 /	 di-
mensiunea:	 53	 ×	 52,1	 cm	 /	 anul:	 1964	 /	
colecția:	Tate	Museum,	Marea	Britanie
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sentimentul că mă aflam pe un câmp energetic.”102 În 
discursul	 vizual	 al	 artistei,	 procesul	 de	 explorare	 a	
percepției	vizuale	devine	principalul	subiect.	Studierea	
mecanismului	 de	 stimulare	 optică	 ce	 se	 desfășoară	 pe	
mai	multe	 etape	 a	 avut	 ca	 rezultat	 un	 ciclu	 de	 lucrări	
bidimensionale	 ce	 conferă	 privitorului	 posibilitatea	 de	
„a	 simți”	 spațiul	 real,	 mișcările,	 ritmul	 și	 energia	 pe	
care	formele	geometrice	le	propagă.	Pentru	a	ajunge	la	
aceste	concluzii,	artista	a	cercetat	mai	întâi	conceptul	de	
percepere	a	spațiului.	Noțiunile	de	explorare	a	texturii,	
spațiului	și	înțelegerea	formelor	din	spatele	structurilor	
pe	care	artista	 le-a	asimilat,	au	oferit	posibilitatea	de	a	
descompune	realul	în	cadru	abstract.	
	 Conceptul	de	transpunere	a	ritmului	și	a	energiei	
din	natură,	 îl	 putem	 identifica	 la	 artiști	 celebri	precum	
Leonardo	da	Vinci,	Vincent	van	Gogh,	Eduard	Manet,	
Georges	 Seurat	 etc.	 Senzația	 de	 atmosferă,	 ritmul	 și	
vibrația	elementelor	transpuse	în	plan	bidimensional	au	
fost	 posibile	numai	prin	 crearea	 iluziei	optice.	Bridget	
Riley	a	dus	acest	concept	mai	departe	și	a	arătat	nenumă-
rate	variante	de	a	construi	cadrul	perspectival	și	în	ega-
lă	măsură	de	a	deforma	spațiul	prin	intermediul	liniilor,	
punctelor	și	formelor	geometrice103.	

	 Pe	 25	 februarie	 1965,	 la	 Muzeul	 de	 Artă	
Modernă	din	New	York,	are	loc	expoziția	intitulată	„The 
Responsive Eye”,	unde	au	participat	75	de	artiști,	printre	
care	 și	Bridget	Riley	 cu	 lucrarea	 intitulată	„Current”.	
Peste	 120	 de	 opere	 pe	 tematica	 iluziei	 optice	 au	 fost	
expuse	în	cadrul	MOMA	(Museum	of	Modern	Art,	New	
York/U.S.A.).	Organizatorul	expoziției,	William	C.	Seitz,	
a	 declarat:	 „Spre deosebire de majoritatea picturilor 
abstracte, aceste lucrări nu trebuie privite ca niște 
simple obiecte, ele trebuie examinate ca generatoare de 
răspunsuri perceptuale, culori și relații existente numai 
în viziune, forme, prezențe și variații adesea complet 
diferite de stimulii statici ai artistului. Experiențele 
__________________

 102	David	Thompsom,	„Bridget Riley” Arts Council of Great 
Britain,	producător:	Balfour Films,	1979
 103	Michael	Corris,	Ad Reinhardt,	Editura	Reaktion	Books,	
Londra,	2008,	p.	199
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 24.	 https://www.maxhetzler.com/news/2019-11-23
-bridget-rileyvertigo-op-art-and-history-deception-15201970-group-
show-kunstmuseum-stuttgart-23-november-2019-19-april
	 Fig.	25.	https://www.wgsn.com/blogs/museums-without-
walls-amazon-art__trashed/bridget-riley-descending-1965/

Fig.	 24.	Autor:	 Bridget	Riley	 (n.	 1931)	 /	
titlul:	Hesitate	/	tehnica:	emulsie	pe	placă	/	
dimensiunea:	106,7	×	112,4	cm	/	anul:	1964	
/	 colecția:	 Tate	Museum,	Marea	 Britanie

Fig.	 25.	Autor:	 Bridget	Riley	 (n.	 1931)	 /	
titlul:	 Descending	 /	 tehnica:	 emulsie	 pe	
placă	/	dimensiunea:	91,5	×	91,5	cm	/	anul:	
1965-1966

Fig.	26.	Detaliu
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subiective, provocate de contrastul simultan, iluziile și 
alte dispozitive optice sunt în întregime reale pentru ochi, 
deși fiecare observator va răspunde în mod diferit.”104 
Această	expoziție	a	reprezentat	o	abordare	diferită	asupra	
conceptului	de	a	face	artă.	Principalele	caracteristici	ale	
lucrărilor	 expuse	 au	 fost	 cele	 care	 stimulează	 simțul	
optic	și	totodată	îți	transmit	senzația	energetică	creată	de	
ritmurile	formelor.105

	 Similar	cu	procesul	de	a	genera	formele	exacte	
pe	care	computerul	le	execută	cu	ușurință,	artiștii	Op	Art		
au	încercat	să	redea	prin	diverse	abordări	apropierea	de	
„perfecțiune”.	Într-unul	din	interviurile	luate	artistei	B.	
Riley	din	anul	1970,	aceasta	a	declarat	că	pentru	a	pu-
tea	reda	senzația	optică	de	mișcare,	procesul	trebuie	să	
fie	categoric	sau	altfel	nimic	nu	se	va	întâmpla	deoarece	
ochiul	nostru	„înțelege”	precis.

__________________

 104	Museum	of	Modern	Art	Press	release	No.	50,	1964
 105	Ralph	T.	Coe,	Jonathan	C.	H.	King,	Judith	Ostrowitz,	
The Responsive Eye: Ralph T. Coe and the Collecting of American 
Indian Art.	Metropolitan	Museum	of	Art	(New	York,	N.Y.)	2003
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	27.	https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2914?
	 Fig.	28.	https://www.wikiart.org/en/horacio-garcia-rossi/
progression-1959

Fig.	 28.	 Autor:	 Horacio	 Garcia	 Rossi	
(1929-2012)	/	titlul:	Progression	/	tehnica:	
ulei	pe	pânză	/	dimensiuea:	110	×	110	cm	/	
anul:	1959-1960		

Fig.	29.	Detaliu

Fig.	27.	Un	fragment	din	expoziția	Op	Art	-	The Responsive Eye ce 
a	avut	loc	în	intervalul	23.02-25.04.1965,	Museum	of	Modern	Art,	
New	York
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	 II.3.	Binomul	colaj-montaj	prin	operaționaliza-
rea	deductibilului.	Decelarea	collage-ului

	 Poziția	 pe	 care	 o	 joacă	 conceptul	 de	 îmbinare/
relaționare	 a	 elementelor	 de	 sintaxă	 în	 arta	 vizuală	
se	 situează	 într-o	 relație	 de	 joncțiune	 cu	 identificarea	
structurii	 și	 a	 texturii	 în	 cadrul	 unui	 spațiu	 delimitat.	
Echilibrul	 este	 creat	 de	 suita	 de	 forme	 juxtapuse	 sau	
îmbinate	extrase	din	contextul	dat.	Etapa	de	sustragere	a	
componentelor	dintr-o	ipostază	definită	și	apoi	plasarea	
lor	 într-o	 alta	 circumstanță,	 determină	 conceptul.	
Dezideratul	de	(re)contextualizare	a	elementelor	a	apărut	
în	modernism.
	 Acest	 demers	 de	 descompunere-compunere-
recompunere	a	formelor	poate	fi	analizat	pe	două	paliere:	
cea	de	constituire	bidimensională	și	cea	tridimensională.	
Prima	variantă	este	asociată	cu	noțiunea	de	„collage”, 
termen	 utilizat	 pentru	 prima	 dată	 de	 ilustrul	 scriitor	
Guillaume	 Apollinaire106	 (1880-1918)	 și	 derivă	 din	

__________________ 

 106	 Guillaume	 Apollinaire	 a	 fost	 unul	 dintre	 cei	 mai	
importanți	scriitori	de	literatură	universală	din	epoca	modernă.	Prin-
tre	multitudinea	de	opere	scrise	amintim	prima	nuvelă	„Mirely, ou 
le petit trou pas cher” pe	care	a	scris-o	la	vârsta	de	20	de	ani	și	care	
din	nefericire	 a	 fost	 pierdută,	 dar	 și	 primul	 set	 de	poezii	 intitulat	
„L’enchanteur pourrissant” publicat	în	anul	1909.	Celebritatea	însă	
a	căpătat-o	în	mod	special	datorita	seriei	de	poezii	de	referință	„Al-
cools”	pe	care	a	publicat-o	în	anul	1913.	Printre	titulaturile	căpătate	
în	domeniul	literaturii	(de	dramaturg,	nuvelist	și	romancier)	acesta	
s-a	făcut	remarcat	și	prin	activitățile	sale	de	critic	de	artă.	
	 În	câmpul	criticii	al	artei	vizuale	moderne,	se	face	remarcat	
prin	susținerea	înverșunată	a	curentelor	„cubism”	și	„suprarealism”.	
În	multe	din	textele	sale	critice	elogiază	termenul	„cubism”	pe	care	
susține	cu	vehemență	că	el	ar	fi	fost	primul	care	l-a	menționat	pen-
tru	a	descrie	mișcarea	de	artă	emergentă.	În	anul	1917	se	utilizează	
de	termenul	pe	care	îl	poartă	curentul	avangardist	„suprarealism” 
pentru	 a	 descrie	 opera	 pictorului	 francez	Éric	Alfred	Leslie	Satie	
(1866-1925).	
	 Născut	 la	Roma,	Wilhelm	Albert	Włodzimierz	Apolinary	
Kostrowicki	(numele	său	de	botez)	provenea	dintr-o	familie	de	inte-
lectuali	(mama	acestuia,	Angelika	Kostrowicka	fiind	de	„viță	nobi-
lă”,	bunicul	pe	cale	maternă,	avea	funcția	de	general	de	război	în	ar-
mata	Imperială	Rusă,	iar	tatăl	său	se	presupune	că	a	fost	aristocrat)	,	
motiv	pentru	care	încă	de	la	o	vârstă	fragedă	acesta	avea	capacitatea	
să	vorbească	fluent	 limbi	precum:	franceza,	 italiana	și	poloneza.	
Guillaume	Apollinaire	eventual	s-a	stabilit	în	Franța	devenind	unul	
dintre	cei	mai	importanți	membrii	ai	comunității	artistice	din	Paris	și	a	co-
laborat	cu	nume	celebre	precum:	Henri	Rousseau,	Jean	Metzinger,	
Marcel	Duchamp,	Marc	Chagall,	Pablo	Picasso,	André	Breton,	André	
Salmon,	André	Derain,	Faik	Konitza,	Erik	Satie,	Pierre	Reverdy,	
Jean	Cocteau,	ș.m.a	(Sursa:	Patrick	O’Brian,	Picasso: A Biography, 
Editura	W.W.	Norton	&	Company,	New	York,	1994,	pp.	130-133)
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	1.	https://en.wikipedia.org/wiki/File:Georges_Braque,
_1914,_Violin_and_Glass,_oil,_charcoal_and_pasted_paper_on_
canvas,_oval,_116_x_81_cm,_Kunstmuseum_Basel.jpg
	 Fig.	2.	https://crystalbridges.org/blog/new-on-view-unti-
tled-palais-de-cristal-by-joseph-cornell/

Fig.	1.	Autor:	Georges	Braque	(1882-1963)	
/	 titlul:	Violon et verre	 /	 tehnica:	 desen	 în	
cărbune,	colaj	/	dimensiunea:	115,5	×	80,8	
cm	/	anul:	1914	/	colecția:	Kunstmuseum,	
Basel,	Elveția

Fig.	2.	Autor:	Joseph	Cornell	(1903-1972)	
/	 titlul:	Palais de Cristal /	 tehnica:	 cutie	
construită	 din	 lemn	 -	 colaj,	 desen,	 sticlă,	
metal	/	anul:	c.	1953	/	dimensiunea:	33	×	
23,5	×	10,8	cm	/	colecția:	Crystal	Bridges	
Museum	 of	 American	 Art,	 Bentonville,	
Arkansas,	SUA	
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cuvântul	 francez	 „coller”	 care	 înseamnă	 „a	 lipi”.	
Accepțiunea	etimologică	a	 termenului	„coller” a creat 
anumite	 controverse	 din	 cauza	 faptului	 că	 această	
acțiune	 de	 suprapunere	 a	 elementelor	 bidimensionale	
nu	 se	 referă	 doar	 la	 decuparea	 și	 lipirea	 lor	 într-un	
cadru	 delimitat.	 Scriitorul	 Louis	 Aragon	 (1897-1982)	
scria	 în	 prefața	 unui	 catalog	 ce	 cuprindea	 imagini	 cu	
lucrările	expoziției	de	colaj	„La peinture au défi”107	că	
„procesul de lipire este numai una dintre caracteristicile 
colajului”,	 text	care	a	fost	susținut	și	de	către	celebrul	
Max	Ernst	(1891-1976)	prin	afirmația	că	„dacă acestea 
sunt penele ce alcătuiesc penajul, atunci nu lipiciul este 
cel care alcătuiește colajul”108.	 Caracteristica	 pe	 care	
o	 dobândește	 elementul	 colat	 dintr-o	 anume	 ipostază	
conceptuală	poate	fi	justificată	prin	(de)contextualizarea	
funcției	inițiale	pentru	a	(re)defini	și	a	completa	un	diferit	
raport	 armonic.	Această	 caracteristică	nu	este	prezentă	
numai	 în	 contextul	 artei	 vizuale,	 ea	 se	 poziționează	 și	
în	 conformitate	 cu	 noțiunile	 de	 bază	 din	 literatură	 sau	
muzică.	 Prin	 aceste	 (re)distribuiri	 de	 context,	 colajul	
permite	un	anumit	tip	de	interpretare	interdisciplinară	a	
celor	trei	forme	de	artă.109	

	 Interferarea	ideilor	artistice	din	diferite	domenii	
conturează	 o	 imagine	 de	 ansamblu	 asupra	 unității	 și	
a	 multiplului.	 Procesul	 de	 compunere	 prin	 colarea	
elementelor	deja	existente	poate	fi	asociată	cu	formulele	
esențiale	de	exprimare	pe	care	artiștii	moderniști	le	aveau	
la	dispoziție.	Colarea	elementelor	poate	fi	considerată	un	

__________________ 

 107	Pe	prefeța	catalogului	de	la	expoziția	de	colaj	intitulată	
„La peinture au défi”	scriitorul	francez	Louis	Aragon	(1897-1982)	
a	scris:	„Mai mult, a pus în discuție personalitatea, talentul, propri-
etatea artistică și tot felul de alte idei care mângâiau sensibilitatea 
liniștită a creierului cretinizat. Aș dori să vorbesc despre acel lucru 
care se numește colaj în scopurile simplității, chiar dacă utiliza-
rea lipiciului este doar una dintre caracteristicile acestei operații și 
nu o caracteristică esențială. Fără îndoială, acest subiect conține 
în ceva ce sperie spiritele” (Sursa:	Louis	Aragon,	La peinture au 
défi	 (prefața	catalogului	de	 la	expoziția	ce	a	avut	 loc	 la	galeria	
Goemans,	în	martie	1930	la	Paris),	în	Les collages (Paris:	Hermann,	
1965	[1980])
 108	Max	Ernst,	Au-delà de la peinture 1936,	Editura	Paris	
Gallimard,	1970,	p.	256
 109	Rona	Cran,	Collage in Twentieth-Century Art, Literatu-
re, and Culture: Josheph Cornell, William Burroughs, Frank O’Hara 
and Bob Dylan,	Editura	Routledge,	Marea	Britanie,	2016,	p.	1
__________________

 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	3.	https://pictures.abebooks.com/THIERSTEINBU-
CH/30247995968.jpg
	 Fig.	4,	5	http://www.latourinfernal.com/peinture-defi-exposition
-collages-arp-braque-dali-duchamp-ernst-gris-miro-magritte-man-
ray-picabia-picasso-tanguy-p-2261.html

Fig.	5.	Autor:	Aragon	Louis	(1897-1982)	/	
pagini	din	catalogul	expoziției	de	colaj	La 
peinture au défi /	editura:	Corti	José,	Paris	
/	ediția	din	anul:	1950	 /	 tiraj:	c.	1.000	de	
exemplare		(b)

Fig.	3.	Autor:	Aragon	Louis	(1897-1982)	/	
Coperta	catalogului	expoziției	de	colaj	La 
peinture au défi /	ediția	din	anul	1950

Fig.	4.	Autor:	Aragon	Louis	(1897-1982)	/	
pagini	din	catalogul	expoziției	de	colaj	La 
peinture au défi /	editura:	Corti	José,	Paris	
/	ediția	din	anul:	1950	 /	 tiraj:	c.	1.000	de	
exemplare	(a)
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factor	filosofic-meditativ	ce	pune	în	legătură	pasaje	din	
diferite	sfere	culturale,	constiutuindu-se	astfel	o	unitate	
intangibilă	 și	 armonică	 cu	 un	 caracter	 compozițional	
definit/descriptibil.

	 O	 viziune	 specială	 asupra	 binomului	 format	
din	 noțiunea	 de	 unitate	 și	 colaj	 este	 cea	 întâlnită	 în	
Rusia	 la	 începutul	 epocii	 moderne	 (avangarda	 rusă).	
Avangardiștii	 ruși	percepeau	colajul	 ca	fiind	un	 real	 și	
propice	experiment	al	viitorului.	Abandonând	principiile	
valorilor	 tradiționaliste	 cu	 caracter	 figurativ,	 artiștii	
din	 avangarda	 rusă	 încercau	 să	 identifice	 o	modalitate	
prin	care	să	 transpună	obiectele	 în	 ipostaze	așa-zis	vii,	
iar	 ființele	 să	 devină	 obiecte	 artificiale.	 Prin	 procesul	
de	asamblare	a	 formelor	abstracte,	compozițiile	 liniare	
și	 soluțiile	 geometrice	 găsite	 în	 spațiul	 dat	 alcătuiau	
noi	 procedee	 de	 (re)interpretare	 a	 formelor	 de	 la	 care	
artiștii	 ruși	 au	 declanșat	 valorificarea	 demersurilor	
artistice	inovatoare110.	Identificarea	și	soluționarea	noilor	
paradigme	pentru	 care	milita	 avangarda	 în	 legătură	 cu	
valorile	 întâlnite	 în	 epoca	 industrializată	 au	 influențat	
puternic	raționamentul	artiștilor	de	pretutindeni.	Această	
expresie	a	libertății	de	exprimare	„alterată”	cu	principiile	
curentelor	 apărute	 în	 acea	 vreme	 a	 deschis	 frontierele	
tuturor	formelor	de	manifestare	artistică.	
	 Unul	dintre	numele	importante	care	s-a	făcut	re-
marcat	prin	aptitudinile	de	înțelegere	a	noilor	valori	im-
__________________

	 110 În	unul	din	ciclurile	de	 lucrări	 ale	 lui	Aleksander	
Rodchenko	(1891-1956)	formele	negre	și	cele	gri	sunt	susținute	de	
cele	mici	și	luminate.	Urmarea	acestui	demers	a	condus	către	o	abor-
dare	personală	ce	a	cuprins	opt	lucrări	în	stilul	negru	pe	negru,	unde	
nu	era	prezentă	nici	lumina	nici	culoarea.	Până	la	seriile	de	lucrări	ale	
lui	Rodchenko,	artiști	precum	Ad	Reinhardt	(1913-1967)	sau	Kazimir	
Malevici	 (1879-1935)	 au	 experimentat	 într-o	manieră	 non-figura-
tivă	nenumărate	modalități	de	crearea	 iluziei	de	volum	și	 culoare	
numai	prin	utilizarea	„culorii	acromatice”,	negru.	„Absența culorii, 
o noțiune similară a impresiei vizuale apare când nici o lumină nu 
poate ajunge la ochi sau atunci când se folosește proporția corectă 
a amestecului culorilor primare, să afișeze atât de puțină lumină 
încât să apară senzația de negru de unde rezultă că aceasta poate 
cuprinde toate culorile (...) Precum întunericul este absența luminii, 
negrul este absența culorii, astfel că negrul în pictură transmite 
absența materială, de goliciune și liniște care joacă un rol apofitic.” 
(Sursa:	Gannon	Murphy,	American Theological Inquiry, Vol.	V, 
Issue Two: A Biannual Journal of Thology, Culture & History,	Edi-
tura	Mineapolis,	SUA,	2012,	p.	77)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	6.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
8/8e/Part_of_the_Show_Machinery_%28Lissitzky%29.jpg
	 Fig.	7.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
f/f9/Cyclist_%28Goncharova%2C_1913%29.jpg
	 Fig.	8.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
5/5f/Artwork_by_El_Lissitzky_1919.jpg

Fig.	 6.	Autor:	El	Lissitzky	 (1890-1941)	 /	
titlul:	 Teil der Schaumaschinerie (Com-
ponentă a setărilor mecanice)	 /	 tehnica:	
linogravură	 /	 dimensiunea:	 45,5	×	37	 cm	
(dimensiunea	 compoziției),	 53,3	 ×	 45,4		
(hârita)	/	colecția:	Museum	of	Modern	Art,	
New	York

Fig.	7.	Autor:	Natalia	Goncharova	(1881-
1962)	/	titlul:	Cyclist	/	tehnica:	ulei	pe	pân-
ză	/	dimensiunea:	78	×	105	cm	/	anul:	1913	
/	colecția:	State	Russian	Museum

Fig.	 8.	Autor:	El	Lissitzky	 (1890-1941)	 /	
titlul:	Beat the Whites with the Red Wedge 
/	 tehnica:	 litografie	/	dimensiunea:	48,5	×	
69,2	cm	/	anul:	1919-1920	
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puse	de	societatea	modernă	este	Aleksander	Rodchenko	
(1891-1956).	Proaspăt	intrat	în	breasla	artiștilor	vizuali,	
Rodchenko	 și-a	 manifestat	 demersul	 profesional	 prin	
susținerea	non-figurativului.	Inspirat	de	Vladimir	Tatlin	
(1885-1953)	și	Kazimir	Malevici	(1879-1935),	acesta	a	
abordat	și	a	aprofundat	o	viziune	asupra	formei	dintr-o	
perspectivă	geometrică.	În	opinia	sa,	un	element	trebuie	
să	 traverseze	diferite	etape	de	 reprezentare	pentru	a	se	
încadra	în	sfera	realului.111 

	 Utilizarea	 cromaticii	 în	 opera	 sa	 nu	 face	 altce-
va	decât	 să	evidențieze	 trecerea	de	 la	 forma	 inițială	 la	
cea	deformată,	pentru	a	rezulta	segmentul	originalității.	
Structura	elementului	este	redată	prin	contrastele	culori-
lor	astfel	încât	să	se	mențină	un	echilibru	în	spațiu.	For-
mele	nu	„ies”	unele	din	altele,	ci	păstrează	noțiunea	de	
unitate	bine	stabilită,	iar	marginea	conturată	nu	se	identi-

__________________ 

 111	 Lynn	Gamwell,	Exploring the Invisible: Art, Science, 
and the Spiritual – Revised and Expanded Edition,	Editura	Prince-
ton	University	Press,	Princeton,	New	Jersey,	2020,	p.	150
__________________

 Sursa	imaginilor:
	 Fig.		9.	https://arthive.com/artists/2124~Alexander_Mikhailovich
_Rodchenko/works/540010~Lingis_Books_on_all_branches_of_
knowledge
	 Fig.	10.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/f/ff/1915_Dance_by_Rodchenko.jpg

Fig.	9.	Autor:	Aleksander	Rodchenko	(1891-
1956) /	 titlul:	Lingis : Cartea tuturor ra-
murilor ale cunoștințințelor	 /	 tehnica:	
offset	(gravură	plană)	/	anul:	1925	

Fig.	10.	Autor:	Aleksander	Rodchenko	(1891-
1956) /	 titlul:	 Dans. O compoziție fără 
obiecte	/	anul:	1915
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fică	în	gesturile	de	decupare	concisă	a	formelor,	și	totuși	
ele	capătă	sens	prin	alăturare	și	prin	suprapunere	într-o	
manieră	originală.	Această	abordare	este	unul	din	aspec-
tele	des	întâlnite	la	lucrările	de	început	ale	artistului	rus.	

	 Pensulația	este	una	din	metodele	care	au	stat	la	
baza	redării	 tuturor	formelor	bidimensionale	și	astfel	a	
devenit	pentru	„noua”	pictură	non-figurativă	un	element	
parțial	pentru	 redarea	compozițiilor	abstracte.	Elabora-
rea	și	definirea	preceptelor	moderne	presupun	o	apopiere	
mult	mai	mare	de	esența	formelor,	astfel	că	artiștii	mo-
derni	au	fost	nevoiți	să	se	prevaleze	de	diferitele	mijloa-
ce	de	exprimare	pentru	a	atinge	astfel	de	valori	conclu-
dente.	Utilizarea	 uneltelor	 simple	 și	 apropiate	 noțiunii	
de	„redare	a	tipurilor	de	abordare”	ale	unui	plan	nu	au	
reprezentat	un	factor	alogen	în	viziunea	modernă.	

	 Pictorii	 au	 început	 să	 utilizeze	 presa,	 roller-ul,	
grafitul,	 rigla,	 compasul,	 echerul	 etc.	 în	 detrimentul	
pensulei.	Compozițiile	create	căpătau	alte	caracteristici	
față	 de	 cele	 întâlnite	 în	 perioada	 istorică.	 Proprietățile	
colajului	erau	 întâlnit	pretutindeni.	Echilibrul	 formelor	
era	asigurat	de	modalitatea	de	abordare	a	fiecărui	artist112.	

	 Stilul	 care	 a	 generat	 din	 viziunea	 abstractă	 și	
geometrică	a	elementelor	plastice	presupune	o	subrogare	
a	compoziției	cu	conceptul	de	edificare.	Această	abordare	
__________________ 

	 112	Până	să	facă	parte	din	gruparea	constructivistă,	Aleksandr	
Rodchenko	deja	aplica	teorii	de	percepere	și	construcții	ale	liniilor	
în	spațiu.	Această	mișcare	era	numită	de	artistul	rus	„Liniizm”	(Line-
ism	 sau	 linearism)	 și	 făcrea	 referire	 la	 teoretizarea	 tuturor	 proble-
melor	plastice	pe	care	le	întâlnea	raportul	de	construcție	al	liniilor	
cu	spațiul	definit.	Pentru	Rodchenko	linia	a	reprezentat	principalul	
element	de	lumbaj	plastic	(vezi	fig.	11).	În	multe	din	lucrările	sale	
se	folosea	de	diferite	modalități	de	reprezentare	ale	liniilor	cum	ar	fi:	
suprapunera	lor,	prin	modulare,	repetiție	la	același	unghi	etc.	pentru	
a	creea	stabilitate	și	simetrie	în	compozițiile	sale.	Asemănător	unei	
„schele	metalice”	spațiul	ce	se	creează	 în	 lucrările	sale	are	 forma	
definită	de	linii	drepte,	modulate,	suprapuse,	repetate,	paralele	etc.	
„În pictură și în orice construcție în general, linia este primul și 
ultimul factor. Linia reprezintă calea dezvoltării, prim mișcarea pe 
care o creează, coliziunea, fațetare, conjuncție, combinație” (Sursa:	
Alexander	Rodchenko,	Line,	Editura	Elliott,	SUA,	p.	128)	
	 În	lucrările	sale	efectuate	în	tehnicile	și	manierele	ale	gra-
vurii	în	înălțime,	linogravura	(vezi	fig.	12),	Alexander	Rodchenko	
s-a	folosit	de	linie	într-un	mod	dinamic	care	poate	exprima	vizual	
energia	și	posibilitățile	de	construcție.	(Sursa:	Victor	Margolin,	The 
Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-
1946,	Editura	The	University	of	Chicago	Press,	SUA,	1997,	p.	13	)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 11.	 https://www.tate.org.uk/research/publications/ta-
te-papers/12/aleksandr-rodchenkos-lines-of-force
	 Fig.	12.	https://www.moma.org/collection/works/65539

Fig.	 11.	 Autor:	 Aleksander	 Rodchenko	
(1891-1956) /	titlul:	Non-Objective Painting 
(Line)	/	tehnica:	ulei	pe	pânză	/	dimensiu-
nea:	84,5	×	71,1	cm	/	anul:	1919	/	colecția:	
Museum	of	Modern	Art,	New	York

Fig.	 12.	 Autor:	 Aleksander	 Rodchenko	
(1891-1956)	 /	 titlul:	Fără titlu	 /	 tehnica:	
linogravură	 /	 dimensiunea:	 15,6	 ×	 10,6	
cm	(matrița),	20,3	×	14,3	cm	(hârtia)	/	im-
primarea	a	fost	efectuată	de	Varvara	Rod-
chenko	/	anul:	1919	/	colecția:	Museum	of	
Modern	Art,	New	York
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a	 fost	 influențată	 de	 lupta	 pe	 care	 o	 ducea	 avangarda	
rusă	cu	stilul	tradițional,	care	de	altfel	a	avut	ca	urmare	
„reformularea”	 artei,	 așa	 cum	 era	 înțeleasă	 în	 artele	
aplicate:	arhitectura,	design-ul,	media	etc.	
	 Un	grup	avangardist	din	care	făceau	parte	și	cele-
brii	artiști	Liubov	Popova	(1889	-1924)113,	frații	Vladimir	
Stenberg	(1899-1982)	și	Georgii	Stenberg	(1900-1933),	
precum	și	Aleksander	Rodchenko,	au	declarat	„moartea	
picturii”	în	1921	prin	promovarea	mișcării	constructivis-
te114.	Această	nouă	viziune	a	adus	în	concepția	artistică	o	
serie	de	problematici	în	conformitate	cu	accepțiunea	de	
apropiere	a	valorilor	artistice	de	necesitățile	sociale.
	 Constructivismul	 a	 devenit	 un	 trend	 aplicat	 în	
majoritatea	 practicilor	 și	 se	 remarca	 prin	 respectarea	
normelor	 comandate	modului	 de	 abordare	 a	 stilului	 și	
a	formei115.	Prima	etapă	a	coagulării	principiilor	noului	
stil	a	fost	riguros	legată	de	percepția	formelor	în	spațiu.	
În	practicile	artistice	ale	avangardiștilor	ruși	se	distinge	
o	cercetare	complexă	a	relațiilor	care	decurg	din	compo-
nentele	geometrice.	
	 În	 multe	 lucrări	 ale	 constructiviștilor	 ruși,	 ele-
mentele	 cu	 aceeași	 formă	 sunt	 poziționate	 sub	 semnul	
hazardului	și	totodată	se	observă	cum	acestea	se	corelea-
ză	între	ele,	pentru	a	ajunge	în	final	la	o	unitate.	Aceas-
tă	 tehnică	a	dus	 la	valorificarea	și	cultivarea	 tipului	de	
construcție,	prin	identificarea	formelor	generice	dintr-un	
anume	plan.	Rezultatul	trebuie	receptat	ca	o	formă	sim-
plificată	și	generalizată	(deja	identificată).116

	 Un	alt	stadiu	al	constructivismului	s-a	conturat	în	
jurul	perceperii	structurii	compoziționale	filtrate	în	„ha-
bitatul”	 bidimensional.	 Prima	 particularitate	 se	 raporta	
la	procesul	(integral)	de	geometrizare	a	unei	forme	tridi-

__________________ 

 113	Mark	C.	Taylor,	After God,	Editura	University	of	Chicago	
Press,	SUA,	2007,	p.	211
 114	Luiz	Renato	Martins,	The Conspiracy of Modern Art, 
Editura	Koninklijke	Brill	NV,	Leiden,	Olanda,	2017,	p.	199
 115	Leonid	Tchertov,	Signs, Codes, Spaces, and Arts: Papers 
on General and Spatial Semiotics,	 Editura	 Cambridge	 Scholars	
Publishing,	Marea	Britanie,	2019,	p.	460
 116	 Gabriele	 Chiari,	 Maria	 Laura	 Nuzzo,	 Constructivist 
Psychotherapy: A Narrative Hermeneutic Approach,	Editura	Routledge,		
Londra,	2010,	p.	44
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	13.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/6/6a/Kazimir_Malevich_-_Suprematism_-_Google_Art_Project.jpg
	 Fig.	14.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b
/b3/Supremus_55_%28Malevich%2C_1916%29.jpg
	 Fig.	15.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
1/13/Lyubov_Popova_-_The_Pianist.jpg

Fig.	 13.	Autor:	Kazimir	Malevich	 (1879-
1935)	 /	 titlul:	Suprematism	 /	 tehnica:	ulei	
pe	 pânză	 /	 dimensiunea:	 80,5	 ×	 71	 cm	 /	
anul:	 1915	 /	 colecția:	 Russian	 Museum,	
Saint	Petersburg

Fig.	 14.	Autor:	Kazimir	Malevich	 (1879-
1935)	 /	 titlul:	 Supremus nr. 55	 /	 tehnica:	
ulei	pe	pânză	 /	dimensiunea:	80	×	80	cm	
/	 anul:	 1916	 /	 colecția:	 Muzeul	 de	Artă,	
Krasnodar

Fig.	15.	Autor:	Liubov	Popova	(1889-1924)	
/	titlul:	The Pianist	/	tehnica:	ulei	pe	pânză	/	
dimensiunea:	106,5	×	88,7	cm	/	anul:	1914	
/	 colecția:	 Galeria	 Națională	 din	 Canada
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mensionale,	astfel	încât	rezultatul	să	fie	compus	în	pro-
ximitatea	 elementului	 central	 (pătrat,	 dreptunghi,	 cerc,	
triunghi	 etc.).	 Salvgardarea	 elementelor	 geometrice	 de	
natură	 simplificată	 se	 realiza	 intrinsec	prin	 respectarea	
canoanelor	de	edificare/construcție117.	Stilul	 constructi-
vist	 a	 inspirat	 prin	metodele	 șis	 rezolvările	 găsite	mai	
ales	în	zona	designului.	Geometria	absolută	a	formelor	
raportate	la	un	întreg,	într-o	anumită	manieră	decorativă,	
a	fost	ultima	și	poate	cea	mai	relevantă	etapă	a	construc-
tivismului.	 Într-o	 epocă	 în	 care	 cerințele	 sociale	 vizau	
noi	metode	de	propagandă,	acest	stil	s-a	dovedit	a	fi	cel	
mai	adecvat	și	potrivit	necesităților	de	tip	socialist.	Ima-
ginea	era	precisă,	impozantă,	imbatabilă	și	de	mare	im-
pact.	
	 Poziția	 pe	 care	 o	 juca	 conceptul	 de	 „colaj”	 în	
tot	 acest	 demers	 va	fi	 valorificată	 de	 către	Rodchenko	
în	următoarele	serii	de	lucrări.	Construcțiile	elementelor	
geometrice	sunt	reprezentate	prin	juxtapunerea	figurilor	
decupate	din	diferite	contexte	sociale.	Primele	apariții	de	
fotomontaj	în	URSS	au	fost	ale	lui	Aleksandr	pentru	re-
vista	„Kino-fot”118.	Imaginile	rezultate	au	inspirat	mulți	
artiști	avangardiști,	în	special	prin	felul	în	care	fotografia	
era	 tratată	 într-o	manieră	 inedită	pentru	acea	perioadă.	
Tipul	de	compunere	specific	al	lui	Aleksandr	Rodchenko	
este	și	el	prezent	în	fotomontaje	(vezi	fig.	16,	17).

__________________ 

 117	Luăm	ca	exemplu	trei	figuri	geometrice	și	încercăm	să	
le	construim	pe	un	ax	oblic.	Unitatea	formată	din	cele	trei	elemen-
te	nu	 trebuie	 să	 conțină	 formele	geometrice	puse	pe	diagonală	 în	
succesiune	 sau	 lipite,	 nefiind	 legate	 între	 ele	 precum	 zalele	 unui	
lanț.	Încadrate	în	pagină,	acestea	nu	sunt	nici	prea	mici	dar	nici	prea	
mari.	Liniile	 și	 unghiurile	fiecărui	 element	nu	 se	 exclud	 între	 ele	
atunci	când	ele	sunt	cuplate.	Toate	formele	inserate	în	construcție	
trebuie	 să	 alcătuiască	 o	 unitate	 în	 așa	 fel	 încât	fiecare	 dintre	 ele-
mente	să	aibe	un	„impact justificat”	atunci	când	se	întâlnesc	cu	ce-
lelalte.	Unitatea	rezultată	trebuie	să	fie	foarte	bine	definită	pe	axul	
stabilit	 raportat	 la	 spațiu.	 (Sursa:	 Ilya	 Lainer,	 documentar	 despre	
Alexander	 Rodchenko,	 2012,	 website:	 https://www.youtube.com/
watch?v=Cwh_ttLAGh8&t=1795s)
 118	Această	revistă	a	fost	un	jurnal	constructivist	ce	a	cu-
prins	șase	ediții	publicate	pe	parcursul	unei	jumătăți	de	an,	din	au-
gust	1922	când	a	fost	redată	prima	ediție	până	la	începutul	anului	
1933	când	a	apărut	a	VI-a	și	ultima.	(Sursa:	https://monoskop.org/
Kino-fot)
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	16.	https://www.richardsaltoun.com/artists/168-ale-
xander-rodchenko/works/13744-alexander-rodchenko-photomon-
tage-for-part-iii-application-to-.-.-1923/
	 Fig.	17.	https://www.richardsaltoun.com/artists/168-ale-
xander-rodchenko/works/13738-alexander-rodchenko-photomon-
tage-for-part-iii-application-to-.-.-1923/

Fig.	16.	Autor:	Alexander	Rodchenko	(1891-
1956)	 /	 titlul:	 Fotomontaj partea a III-a 
/	 tehnica:	 colaj,	 fotografie	 alb-negru	 /	 di-
mensiunea:	34,4	×	23,5	cm	/	anul:	1923

Fig.	17.	Autor:	Alexander	Rodchenko	(1891-
1956)	 /	 titlul:	 Fotomontaj partea a III-a 
/	 tehnica:	 colaj,	 fotografie	 alb-negru	 /	 di-
mensiunea:	35	×	22,7	cm	/	anul:	1923
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 II.4.	Binomul	„om-robot”	-	metamorfoză	de	
tip	exhaustiv

Odată	 cu	 revoluţia	 industrială,	 raționamentul	
uman	a	căpătat	alte	dimensiuni	și	astfel	s-a	constituit	un	
nou	sistem	valoric,	sistem/ansamblu	de	idei	și	concepte	
ce	gravitează	în	jurul	mecano-centrismului.	A	fost	pen-
tru	prima	dată	când	aşteptările	oamenilor	au	fost	în	con-
formitate	cu	noțiunea	de	transformare.	Putem	spune	că	
progresul	tehnologic	a	fost	cel	care	a	pus	bazele	ideolo-
giilor	moderne	şi	totodată	cel	care	a	schimbat	viziunea/
concepția	asupra	registrului	tradiționalist.	În	materie	de	
rațiune	modernă,	filosofol	Michel	Foucault	(1926-1984)	
îl	dă	de	exemplu	pe	scriitorul	francez	Charles	Baudelai-
re119	(1821-1867):	„Omul modern pentru Baudelaire nu 
este cel ce face tot posibilul să se descopere pe sine, se-
cretele sale şi adevărul ascuns; este omul care încearcă 
să se inventeze pe el”120.	

Industrializarea	şi	apariția	fabricilor	a	schimbat	
(în	genere)	mentalitatea	omenirii,	lumea	modernă	a	fost	
sedusă	de	tehnologie	și	a	identificat	totodată	potențialul	
economico-financiar	semnificativ	al	acestei	schimbări.	
__________________ 

 119	Charles	Pierre	Boudlaire	(1821-1867)	este	unul	dintre	
cei	mai	importanți	și	cunoscuți	poeți	francezi	ai	secolului	XX.	Pe	
lângă	operele	celebre	precum	cărțile	de	poezii	„Les Fleurs du mal” 
(1857)	 și	„Le Spleen de Paris”	 (1869)	acesta	a	publicat	 și	nuve-
la „La Fanfarlo”	 (1847),	 celebra	 carte	„Les Paradis Artificiels” 
(1860)	etc.	dar	și	o	serie	de	articole,	esee	și	critici.	Mai	este	cunos-
cut	pentru	faptul	că	a	tradus	opera	scriitorului	american	Edgar	Allan	
Poe	(1809-1849).	
	 A	 atras	 atenția	 publicului	 artistic	 încă	 de	 la	 prima	 sa	
publicație	oficială	„Salonul anului 1845”	ce	era	semnată	cu	pseu-
donimul	Baudelaire Dufaÿs.	Remarcile	și	criticile	sale	„curajoase”	
păreau	să	fie	în	conformitate	cu	practicile	și	concepțiile	vizuale	ale	
viitorilor	pictori	impresioniști.	A	susținut	cu	tărie	operele	celebrului	
pictor	francez		Eugène	Delacroix	(1798-1863),	iar	în	anul	1846	după	
ce-a	de-a	doua	recenzie	asupra	Salonului de Arte Vizuale,	criticile	
acestuia	au	început	să	capete	mare	credibilitate	în	ochii	publicului,	
astfel	 că	 acesta	 a	 fost	 numit	 „avocatul”	 curentului	 „Romantism”.	
Implicarea	sa	ca	și	critic	în	lumea	artelor	a	avut	ca	urmare	o	colabo-
rare	cu	nume	celebre	precum	Édouard	Manet	(1832-1883),	Richard	
Wagner	(1813-1883),	Nadar	(Félix	Tournachon)	(1820-1910),	etc.		
(Sursa:	 Christopher	 John	Murray,	Encyclopedia of the Romantic 
Era, 1760-1850, Vol.	 II,	Editura	Taylor	&	Francis	Group,	Fitzroy	
Dearborn,	2004,	pp.	985-986
 120	 P.	 Rabinow,	What is Enlightenment?,	 Editura	 Fou-
cault	Reader,	New	York,	Pantheon	Books,	1984,	p.42
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	1.	https://www.tate.org.uk/art/artworks/epstein-torso-
in-metal-from-the-rock-drill-t00340
	 Fig.	2.	https://www.tate.org.uk/art/artworks/picabia-alarm-
clock-t13345
	 Fig.	 3.	 https://www.researchgate.net/figure/Depero-Skys-
crapers-and-Tunnels-scenography-for-the-proposed-show-The-
New-Babel_fig3_329101311

Fig.	1.	Autor:	 Jacob	Epstein	 (1880-1959)	
/	 titlul:	 Torso in Metal from „The Rock 
Drill”	/	tehnica:	bronz	/	dimensiunea:	70,5	
×	 58,4	 ×	 44,5	 cm	 /	 anul:	 c.	 1913-1915	 /	
colecția:	Tate	Museum,	Anglia

Fig.	2.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	
/	titlul:	Alarmă de ceas	/	tehnica:	desen	cu	
tuș	pe	hârtie	/	dimensiunea:	31,8	×	23	cm	/	
anul:	1919	/	colecția:	Tate	Museum,	Anglia

Fig.	 3.	 Autor:	 Fortunato	 Depero	 (1892-
1960)	 /	 titlul:	 Skyscrapers and Tunnels	 /
tehnică:	 tempera	pe	hârite	 /	dimensiunea:	
68	×	102	cm	/	anul:	1930
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Altminteri,	acea	„fantezie	de	odinioară	care	era	
în	 subordinea	 planului	 senzorial-imaginativ”	 se	 volati-
lizează	 gradual,	 iar	 omul	 „nou”	 se	 „aclimatizează”	 cu	
„fantezia	de	consum	produsă	în	masă”,	o	fantezie	serafi-
că	subjugată	de	raționamentele	 industrializării/tehnolo-
gizării,	determinând	consumerismul	la	cote	alarmante	în	
timp.121

Modernitatea	 a	 amprentat	 major	 toate	 dome-
niile,	inclusiv	pe	cel	al	artei	plastice.	Nu	toţi	artiştii	au	
agreat	noile	concepte	ale	epocii	industrial-mecanice,	ba	
chiar	 între	 artiștii	 profesioniști	 au	 existat	 contradicții/
inadvertențe	 raportat	 la	 cei	 doi	 poli	 (ideile	 de	 natură	
tradiționalistă	și	conceptele	epocii	moderne).

	Curentele	avangardei	erau	definite	printr-o	se-
rie	 de	 caracteristici:	 manifestele,	 antitradiţionalismul,	
iconoclastia,	colectivele	creatoare,	operele	colective	etc.

 
În	primul	manifest	futurist	din	anul	1909,	publi-

cat	de	Fillippo	Tomasso	Marinetti	 (1876-1944),	poetul	
italian	a	descris	 futurismul	ca	fiind	o	negare/repulsie	a	
trecutului,	o	celebrare	a	epocii	vitezei,	maşinismului,	vi-
olenţei,	tinereţii	şi	a	industriei:	„(…) O mândrie extraor-
dinară ne ridică, pentru că ne-am simțit singuri în acel 
moment, (…) Dintr-o dată, am sărit, auzind zgomotul 
puternic al uriașelor tramvaie, care răsună din afară. 
(…) M-am întins în mașină ca un cadavru pe coardă, 
dar am revenit imediat sub volan, o lamă de ghilotină 
care mi-a amenințat stomacul. (…) Să ieșim din învelișul 
oribil al înțelepciunii și să ne aruncăm ca niște fructe 
cu mândrie în marea gură a vântului! Să ne dăm cu 
totul necunoscutului, nu în disperare, ci doar să um-
plem puțurile profunde ale Absurdului!”122	Prin	acest	

__________________ 

 121	 Stephen	Eric	Bronner,	Modernism at the Barricades: 
Aesthetics, Politics, Utopia,	 Editura	 Columbia	 University	 Press,		
New	York,	1893,	p.	19
 122	Fillipo	Tomasso	Marinetti	„The Futurist Manifesto” 
(cunoscut	ca	„The Founding and Manifesto of Futurism”)	publi-
cat	în	ziarul	Figaro pe	data	de	20	februarie	1909
 123	Jonathan	Black,	Blasting the future!: Vorticism in Britain 
1910-1920,	Editura	Philip	Wilson	Publishers	Ltd,	Londra,	2006,	p.	23
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 4.	 https://fineartamerica.com/featured/christopher-
richard-wynne-nevinson-the-arrival-c1913-christopher-richard-
wynne-nevinson.html	
	 Fig.	5.	https://arthive.com/artists/76152~Percy_Wyndham
_Lewis/works/512640~Two_Mechanics

Fig.	 5.	 Autor:	 Wyndham	 Lewis	 (1882-
1957)	/	titlul:	Two Mechanics /	tehnica:	tuș	
și	acuarelă	pe	hârtie	/	dimensiune:	55,9	×	
33,7	cm	/	anul:	1912	/	colecția:	Tate	Museum,	
Anglia

Fig.	4.	Autor:	Christopher	Richard	Wynne	
Nevinson	(1889-1946)	/	titlul:	The Arrival 
/	tehnica:	ulei	pe	pânză	/	dimensiune:	76,2	
×	63,5	cm	/	anul:	c.1913

	 Descriere	 (fig.	 4):	 Atunci	 când	
a	 fost	 pentru	 prima	dată	 expusă,	 lucrarea	
intitulată	 „The Arrival”	 a	 primit	 o	 serie	
de	recenzii	de	la	admiratori:	„Poți detecta 
pâlnii, fum, diverse pasarele, hoteluri în-
depărtate, numeroase afișe aruncate toate 
în topitorie, ca să zic așa.”123
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manifest,	Marinetti124	îi	provoacă	pe	colegii	săi	să	uneas-
că	artele	plastice	cu	practicile	vieţii,	prin	renunţarea	 la	
conceptele	tradiţionale.	Acesta	susţinea	că	arta	„nu este 
nimic altceva decât violenţă, cruzime şi nedreptate”.125 
Schimbarea	care	s-a	produs	în	viziunea	artiştilor	plastici	
din	acea	perioadă	va	da	naştere	unor	noi	stiluri	precum:	
Kinetic	Art,	Op	Art,	Readymade,	 instalaţii,	 conceptua-
lism,		new	media	etc.	Apariţia	elementelor	de	natură	me-
canică	este	prezentă	şi	în	domeniul	artei	vizuale.

În	perioada	Dada126,	mecanomorfismul	era	con-
siderat	o	metaforă,	iar	femeia	o	maşină.	„O femeie! Cu-
prinde dorințele anxioase ale unui bărbat. Brațul ei firav 
își proclamă datoriile către autoritatea masculină - „văd 
... cum iubește să fie o linie strânsă trasată de o mână 
mecanică”; ea este, desigur, „lipsită de creier” („atrofia 
ei cerebrală”, o funcție a fizicii ei brute) și dadaismul ei 
este articulat prin dorința bărbaților: ea „există doar în 
exagerarea desfătării ei și în conștiința de posesivitate 
... o văd pe ea numai în plăcere.“127 

Pierderile	multor	vieţi	 în	 timpul	 războiului	 au	
creat	 o	 discrepanţă	 între	 femei	 şi	 bărbaţi	 astfel	 că	„în 
anul 1910, europenii declarau că o femeie poate deveni 
un om pe de-a întregul doar în timpul maternității, dato-
ria ei fiind aceea de a repopula continentul european.”128

	Femeile	în	acea	perioadă	erau	adesea	asociate	
cu	nişte	maşinării,	nişte	corpuri	omeneşti	neînsufleţite,	
anonime,	 cu	 funcții	 mecanomorfe.	 „Este o parte din 
viaţa omului, probabil chiar sufletul însuşi”	 (Francis	

__________________ 

 124	Clara	Elizabeth	Orban,	The Culture of Fragments: Word 
and Images in Futurism and Surrealism,	 Editura	 Editions	 Rodopi	
B.V.	Amsterdam	Atlanta,	1997,	p.	25
 125	Fillipo	Tomasso	Marinetti	„The Futurist Manifesto” 
(cunoscut	ca	The Founding and Manifesto of Futurism)	publicat	
în	ziarul	Figaro pe	data	de	20.02.1909
 126	Sarah	Posman,	Anne	Reverseau,	David	Ayers,	Sascha	
Bru,	Benedikt	Hjartarson,	The Aesthetics of Matter: Modernism, the 
Avant-Garde and Material Exchange,	Editura	Hubert	&	Co.	KG.	
Göttingen,	Germania,	2013,	p.	268
 127	Marius	de	Zayas,	Realizing the Impossible: Art Against 
Authority,	Editura	AK	Press,	Chico,	California,	2007,	p.	273
 128	Ibidem,	p.	274
__________________
 
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	 6.	 https://www.tate.org.uk/art/artworks/lindner-stran-
ger-no-2-t00877
	 Fig.	7.	https://monoskop.org/Dada#/media/File:Hausmann
_Raoul_1919c_Mechanical_Head_The_Spirit_of_Our_Age.jpg

Fig.	6.	Autor	Richard	Lindner	(1901-1978)	
/	 titlul:	 Stranger No. 2	 /	 tehnica:	 ulei	 pe	
pânză	 /	dimensiunea:	152,4	×	101,6	cm	 /	
anul:	1958

Fig.	 7.	 Autor:	 Raoul	 Hausmann	 (1886-
1971)	/	titlul:	Mechanical Head: The Spirit 
of Our Age	/	dimensiunea:	32,5	×	21	×	20	
cm	/	anul:	c.	1919-1920	
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Picabia,	 1915).	 Numai	 două	 femei	 au	 fost	 recunoscu-
te	 ca	 fiind	 participante	 la	 curentul	Dada	 de	 la	 Zürich:	
Emmy	Hennings	(1885	-1948)	şi	Sophie	Taeuber	(1889	
-1943).	Ambele	erau	legate	de	bărbaţi	ai	grupării	Dada,	
Hennings	a	fost	soţia	poetului	german	Hugo	Ball	(1886-
1927),	iar	Taeuber	a	artistului	Hans	(Jean)	Arp	(	1886-
1996),	care	provenea	din	Strasbourg.129

Dada,	 a	 fost	 primul	 curent	 artistic	 care	 a	 res-
pins	artele	plastice	aşa	cum	erau	cunoscute.	Dadaismul	a	
apărut	în	luna	februarie	anul	1916,	iar	începutul	acestuia	
a	fost	la	„Cabaretul	Voltaire”	din	Zürich.130 Era un grup 
de	artişti	şi	literaţi,	precum	Hans	Arp,	Hugo	Ball,	Emmy	
Hannings,	Richard	Huelsenbeck	 (1892	 -1974),	Marcel	
Iancu	 (1895-1984),	Hans	Richter	 (1888-1976),	 Sophie	

__________________ 

 129	Jeffrey	Morrison,	Florian	Krobb,	Text Into Image, Image 
Into Text: Proceedings of the Interdisciplinary Bicentenary Conference 
Held at St. Patrick’s College, Maynooth (the National University 
of Ireland) in September 1995,	Editura	Amsterdam,		Atlanta,	GA,	
1997,	p.	203
 130	Josh	MacPhee,	Erik	Reuland,	Realizing the Impossible: 
Art Against Authority,	Editura	AK	Press,	Chico,	California,	2007,	p.	45
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	8.	https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/8581
/fille-née-sans-mère-girl-born-without-mother
	 Fig.	 9.	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6b/
Hoch-Cut_With_the_Kitchen_Knife.jpg
	 Fig.	 10.	 http://photographyhistory.blogspot.com/2008/02/
dadagraphy-photomontage-raoul-hausmann.html
	 Fig.	 11.	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/89/
Francis_Picabia%2C_1915%2C_New_York..jpg

Fig.	 9.	Autor:	 Hannah	 Höch	 (1889-1978)	
/	 titlul:	„Cut with the Dada Kitchen Knife 
through the Last Weimar Beer-Belly 
Cultural Epoch in Germany”	/	tehnica:	colaj	
/	dimensiunea:	144	×	90	cm	/	anul:	1919	/	
colecția:	Staatliche	Museen	din	Berlin

Fig.	 8.	Autor:	 Francis	 Picabia	 (1879-1953)	 /	 titlul:	Fille née sans 
mère (Fată născută fără mamă)	/	tehnică:	pictură	pe	hârtie	impri-
mată	/	dimensiunea:	50	×	65	cm	/	anul:	c.	1916	-	1917	/	colecția:	
Scottish	National	Gallery	Of	Modern	Art

Fig.	 10.	Autor:	 Raoul	 Hausmann	 (1886-
1971)	/	titlul:	Tatlin at Home	/	tehnica:	fo-
tomontaj	/	anul:	1920

Fig.	11.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	
/	titlul:	stanga	-	„Le saint des saints c’est de moi 
qu’il s’agit dans ce portrait”, centru - „Portrait 
d’une jeune fille americaine dans l’état de 
nudité”, dreapta - „J’ai vu et c’est de toi qu’il 
s’agit, De Zayas! De Zayas! Je suis venu 
sur les rivages du Pont-Euxin” /	anul:	1915
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Taeuber	şi	Tristan	Tzara	(1896-1963).131 Curentul Dada 
s-a	răspândit	apoi	în	Paris,	Berlin	şi	New	York.

Marcel	Duchamp	(1887-1968)	şi	Francis	Picabia	
(1879-1953)	au	fost	primii	artişti	care	au	experimentat	
mecanomorfismul.	În	1912,	după	o	carieră	de	succes	ca	
impresionist,	Francis	Picabia	a	început	să	abordeze	stilul	
abstract.	Acesta	 făcea	parte	din	grupul	de	creaţie	de	 la	
Puteaux132,	 alături	de	Marcel	Duchamp,	Fernand	Léger	
(1881-1995),	Albert	Gleizes	(1881-1953),	Jean	Metzin-
ger	(1883-1956)	etc.	Din	lucrările	sale	abstracte	le	amin-
tim	pe	cele	mai	provocatoare	şi	mai	cunoscute:	„La So-
urce”	(vezi	fig.	12)	şi	„ Danses à la source II”	(vezi	fig.	
14).	Aceste	două	 lucrări	 ilustrează	un	dans	 ţărănesc	 la	
care	artistul	a	asistat	într-un	sat	din	proximitatea	oraşului	
Napoli.	Corpurile	dansatorilor	sunt	fragmentate	 într-un	
mozaic	 care	 creează	 efectul	 de	 caleidoscop.133	 Lucra-
rea „ Danses à la source”	 a	 fost	pictată	 în	anul	1912,	
formele	 viu	 colorate	 care	 simbolizează	 figurile	 umane	
fiind	poziționate	 în	 contrast	 cu	 fundalul	 întunecat	 care	
__________________ 

 131	Poetul	român	Samuel	Rosenstock	cunoscut	după	pseu-
donimul	Tristan	Tzara,	a	contribuit	la	„modernizarea”	concepțiilor	
sociale,	constituind	un	aport	semnificativ.	În	calitate	de	„co-fonda-
tor”	al	curentului	avangardist	„Dada”,	acesta	a	publicat	o	serie	de	
manifeste	prin	intermediul	cărora	proclamă	cu	discernământ	nouta-
tea	și	inovația	ca	fiind	principalele	caracteristici	ale	curentului	Da-
daist,	care	„cu siguranță este împotriva viitorului”.	Ascensiunea	că-
tre	„noutate”	în	cazul	acesta	nu	mai	este	prezentată	prin	renunțarea	
completă	 a	 principiilor	 tradiționale	 cum	 este	 cazul	 curentului	
Futurist,	ci	mai	degrabă	prin	„remodelarea”	gândirii	fundamentale	
a	omului.	(Sursa:	Dorothée	Brill,	Shock and the Senseless in Dada 
and Fluxus,	Editura	University	Press	of	New	England,	2010,	p.	88)
 132	 Una	 dintre	 cele	 mai	 semnificative	 grupări	 colective	
avangardiste	este	gruparea	„Puteaux”	cunoscut	și	ca	„Section	d’Or”	
(„Secțiunea	 de	Aur”).	Aceast	 ansamblu	 de	 intelectuali	 cuprindea	
membrii	din	diferite	sfere	culturale,	principalele	lor	acțiuni	fiind	în	
conformitate	 cu	 susținerea	 principiilor	 „Cubismului”	 sau	 cele	 ale	
„Orfismului”.	Acest	grup	și-a	exercitat	manifestările	prin	promova-
rea	unei	viziuni	asupra	înțelegerii	spațiului	în	artele	vizuale	dintr-o	
concepție	filosofică.	Având	în	vedere	că	în	acea	perioadă	societatea	
era	poziționată	într-un	permanent	ciclu	de	schimbări	la	toate	nive-
lurile,	conform	exploatărilor	grupării	Puteaux,	la	nivel	de	percepție,	
perspectiva	formelor	nu	mai	poate	fi	redată	prin	mijloacele	picturii	
tradiționale,	ci	mai	degrabă	prin	diferite	mijloace	și	modalități	de	
reprezentare	a	spațiului	care	empatizează	cu	noțiunle	de	mișcare	și	
acțiune	 ale	 privitorului.	 (Sursa:	 Jorge	Otero-Pailos,	Architecture’s 
Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern,  
Editura	University	of	Minnesota	Press,	SUA	2010,	p.	30)
 133	Sharyn	R.	Udall,	Dance and American Art: A Long 
Embrace,	 Editura	 The	 University	 of	 Wisconsin	 Press,	 SUA,	
2012,	p.	210
__________________
 
	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	12.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/
Francis_Picabia%2C_1912%2C_La_Source%2C_The_
Spring%2C_oil_on_canvas%2C_249.6_x_249.3_cm%2C_Mu-
seum_of_Modern_Art%2C_New_York._Exhibited%2C_1912_
Salon_d%27Automne%2C_Paris.jpg
	 Fig.	14.	https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012
/inventingabstraction/?work=179

Fig.	14.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	
/	titlul:	Danses à la source II	/	tehnica:	ulei	
pe	pânză	 /	dimensiunea:	251,8	×	248,9	cm	
/	anul:	1912	/	colecția:	Museum	of	Modern	
Art,	New	York

Fig.	12.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	
/	titlul:	La Source	/	tehnica:	ulei	pe	pânză	/	di-
mensiunea:		249,6	×	249,3	cm	/	anul:	1912	/	
colecția:	Museum	of	Modern	Art,	New	York

Fig.	13.	Detaliu
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reprezintă	peisajul	rustic.	Putem	afirma	că	între	lucrările	
lui	Francis	Picabia	şi	lucrările	artistului	francez	Fernand	
Lejer134	există	o	similitudine	precisă	datorată	contraste-
lor	între	culori	şi	formele	tubulare.	Pentru	Picabia,	aflat	
la	 început	 în	 explorarea	 picturii	 abstracte,	 aceste	 două	
lucrări	au	marcat	o	descoperire	semnificativă	în	opera	sa.	
Destinaţia	lucrărilor	a	fost	cunoscută	încă	de	la	început,	
deoarece	acestea	au	fost	concepute	pentru	expoziţiile	Salo-
nului	de	la	Paris	din	1912.	Prima	lucrare,	„La Source” , a 
fost	expusă	la	cea	de	a	II-a	ediție	a	Galeriei	de	artă	„Salon 
d’Automne”,	deschisă	în	perioada	1-8	noiembrie	1912,	
iar	„Dances a la Source II”	a	fost	expusă	la	„Salon	d’Or”,	
la	Galeria	de	la	Boetie,	în	perioada	10-30	octombrie.	Cele	
două	opere	ale	artistului	Francis	Picabia,	care	se	remar-
cau	prin	contrastele	dintre	forme	și	fondurile	acestora	și	
prin	planurile	unghiulare,	au	fost	printre	primele	lucrări	
abstracte	de	la	Paris	din	1912.	„Încă de la început, arta 
abstractă a fost asociată cu ideea de puritate şi spiritu-
alism”135.	Picabia	a	tratat	diferit	arta	abstractă,	probabil	
datorită	faptului	că	acesta	dorea	să	se	distingă	prin	stilul	
său	care	a	negat	şi	a	luat	în	zeflemea	canoanele	artelor	
abstracte,	cum	erau	ele	percepute	până	în	acel	moment.	

__________________ 

 134	 În	 cercetările	 sale	 artistice,	 pictorul	 francez	 Jules	
Fernand	Henri	Léger	cunoscut	sub	numele	Fernand	Léger	tratează	
subiectul	„mașinist”	printr-o	viziune	proprie	cubistă	ce	se	identifică	
cu	principiile,	 și	 caracteristicile	mișcării	„Puriste”.	 Implicarea	 sa	
în	 acest	 fenomen/manifestare	 ce	 avea	 ca	 scop	 restabilirea	 ordinii	
de	după	Primul	Război	Mondial	a	avut	ca	rezultat	efectuarea	a	unei	
serii	de	lucrări	efectuate	între	1920	și	1925	în	tehnicile	tradiționale	
ale	picturii,	pur	geometrice	care	din	perspectiva	conceptuală	adu-
ceau	în	atenție	noile	tehnologii	și	mecanisme	militare	ca	forme	es-
tetice.	„Mașinile sunt zdravene și posedă ceva implacabil care ne 
stârnește. Fernand Léger a fost afectat de latura terifică a mecanis-
mului pe care a întâlnit-o în războiul modern, de precizia proiecti-
lelor, tunurilor, bombelor și armelor... În 1918-1919 opera sa, care 
încă a rămas încă neînțeleasă de el a început să piardă ultima legă-
tură cu stilul Impresionist. A fost absorbit complet de aprecierile și 
concepțiile „puriștilor”, fiind printre primii care au realizat ca noi 
nu trebuie să sugerăm faptul că pictura trebuie neapărat să ne imite 
pe noi ci mai degrabă să invocăm termeni precum vigoarea, rigu-
rozitatea, obiectivitatea. Din anul 1920 picturile sale strălucind în 
culori, au ajuns să fie din ce în ce mai apropiate de ideea de „obiec-
te moderne”. Ele scandează puternic forțele timpurilor noastre.” 
(Sursa:	Metropolitan	Museum	of	Art	 (New	York,	N.Y.),	Rebecca	
Rabinow,	Cubism: The Leonard A. Lauder Collection,	Editura	Yale	
University	Press	Academic,	New	Haven,	Connecticut,	2014,	p.	214)
 135	op.	cit.	Leah	Dickerman,	Matthew	Affron,	Museum	of	
Modern	Arts	New	York	Thames,	Inventing Abstraction, 1910-1925: 
How a Radical Idea Changed Modern Art,	Editura:	Londra:	Thames	
&	Hudson	Ltd,	New	York:	Museum	of	Modern	Art,	2012,	p.110
__________________

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	15.	https://www.metmuseum.org/art/collection/search
/489989
	 Fig.	16.	https://www.metmuseum.org/art/collection/search
/485816

Fig.	15.	Autor:	Fernand	Léger	(1881-1995)	
/	titlul:	Mechanical Elements	/	tehnica:	ulei	
pe	pânză	 /	 dimensiune:	 92,1	×	59,7	 cm	 /	
anul:	1920	/	colecția:	Jacques	and	Natasha	
Gelman	Collection

Fig.	16.	Autor:	Fernand	Léger	(1881-1995)	
/	 titlul:	Study for „Mechanical Elements”	 /	
tehnica:	desen,	acuarelă	/	dimensiune:	33,3	×	
24,1	cm	/	anul:	1918	/	colecția:	Metropolitan	
Museum	of	Art,	New	York
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Ajuns	la	New	York	în	anul	1913,	Francis	Picabia	
a	reprezentat	neoficial	avangarda	pariziană	la	expoziţia	
„Armory Show”136	 unde	 acesta	 a	 declarat	 presei	 de	 la	
New	York	Times:	„Am venit aici să aduc la cunoştinţă 
poporului american noile curente din artă”137.	Acesta	a	
mai	declarat	că	„Cea mai pură parte a realităţii abstrac-
te a formelor şi a culorilor se află în sine”138.

	 Dacă	 până	 în	 epoca	 industrială	 teme	majore	
precum	 războiul,	 foametea,	 tragedia,	 moravurile	 etc.	
erau	reprezentate	într-o	manieră	în	care	chiar	şi	„urâtul”	
era	reprezentat	frumos,	arta	modernă	nu	a	făcut	altceva	
decât	să	ne	indice	o	altfel	de	realitate.139

După	 scurta	 perioadă	 în	 care	 Picabia	 a	 lucrat	
cu	abstractul,	acesta	a	 început	să	experimenteze	meca-
nomorfismul.	În	creația	 intitulată	„Ideal”,	executată	 în	
tehnică	mixtă,	putem	observa	că	tipologia	mecanismului	
modern	nu	este	unul	funcţional.	Acesta,	prin	estetica	sa,	
a	inspirat	mulţi	artişti	din	perioada	modernă	şi	contem-
porană,	contrazicând	viziunea	lucrărilor	cu	rigori	tehnice	
şi	a	invenţiilor	moderniste,	pentru	a	reda	simplitatea	şi	

Fig.	 17.	 Autor:	 Fernand	 Léger	 (1881-
1995)	 /	 titlul:	The Builders	 /	 tehnica:	ulei	
pe	pânză	 /	 dimensiune:	 64,5	×	92,1	 cm	 /	
anul:	 1920	 /	 colecția:	 The	 Muriel	 Kallis	
Steinberg	Newman	Collection

Fig.	18.	Autor:	Fernand	Léger	(1881-1995)	
/	 titlul:	 Eléments mécaniques	 /	 tehnica:	
acuarelă,	grafit	și	tuș	pe	hârtie	/	dimensiu-
ne:	24,2	×	30,3	cm	/	anul:	1926	/	colecția:	
Tate	Museum,	Anglia	

Fig.	 19.	 Interiorul	 halei	 „Regimentului 
Militar 69”,	fragment	din	expoziția	„Armory 
Show”,	New	York,	1913

__________________ 

 136	Expoziția	 intitulată	 „Armory Show”	 din	 New	York	 a	
fost	una	dintre	primele	acțiuni	propuse	de	Asociația	Pictorilor	Ame-
ricani,	grup	înființat	din	anul	1912.	Inițial	proiectul	artistic	a	avut	
ca	obiectiv	punerea	 în	valoare	a	artei	moderne	din	America,	cu	o	
participare	 „modestă”	 din	 partea	 euorpeană,	 Franța	 fiind	 singura	
țară	vizată	de	către	organizatori.	Mai	târziu	însă,	această	expoziție	
de	grafică,	pictură	și	sculptură	s-a	transformat	într-una	dintre	cele	
mai	importante	expoziții	internaționale	din	epoca	modernă.	Arthur	
Bowen	Davies	 (1862-1928),	 artistul	 american	 care	 a	 fost	 desem-
nat	cu	funcția	de	președinte	al	comisiei	de	selecționare	a	lucrărilor	
pentru	eveniment,	a	renunțat	la	orice	restricție	cu	privire	la	tehnica,	
dimensiune,	dată	etc.	astefel	că	pe	simeze	au	fost	prezenți	unii	din-
tre	 cei	mai	 importanți	 reprezentanți	 ai	 curentelor:	 cubiste,	 impre-
sioniste,	avangardiste,	etc.	Expoziția	a	avut	 loc	 în	 imensa	hală	a	
Regimentului Militar 69	 situată	pe	Bulevardul	Lexington	Avenue	
între	străzile	25	și	26,	New	York.	(Sursa:	Kenyon	Cox,	Documents 
of the 1913 Armory Show: The Electrifying Moment of Modern Art’s 
American Debut,	Editura	Hall	Art	Books,	SUA,	2009,	pp.	3-5)	
 137	Leah	Dickerman,	Matthew	Affron,	Museum	of	Modern	
Arts	New	York	Thames,	 Inventing Abstraction, 1910-1925: How 
a Radical Idea Changed Modern Art,	Editura:	Londra:	Thames	&	
Hudson	Ltd.	;	New	York:	Museum	of	Modern	Art,	2012,	p.	111
 138	Picabia,	Preface to the Exhibition at the Little Gallery, 
291,	17	martie	1913,	p.	109
 139	Moshe	Barasch,	Modern Theories of Art 2: From Impressio-
nism to Kandinsky,	Editura	New	York	University	Press,	1998,	p.	316
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
 Fig.	17.	https://www.metmuseum.org/art/collection/sear-
ch/490201
	 Fig.	18.	https://www.tate.org.uk/art/artworks/leger-mecha-
nical-elements-t06798
	 Fig.	19.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/c/c3/Armory_Show_2.jpg
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pentru	a	face	joncțiunea	dintre	om	şi	maşină.	Mecanis-
mul	prezentat	nu	are	nici	un	scop,	iar	elementele	pictate	
sugerează	 disfuncţionabilitatea. Un	mesaj	 lizibil	 și	 te-
meinic	al	picturii	îl	indică	chiar	mecanismul-sistemul	ca	
eventual	 înlocuitor	al	procesului/demersului	de	creaţie.	
Titlul	lucrării	este	prezent	în	imagine,	centrat,	pe	partea	
de	sus,	scris	cu	litere	gotice.	Cuvântul	„Ideal”	semnifi-
că	termenul	filosofic	referitor	la	standardele	perfecţiunii.	
Stilul	lui	Picabia	era	mai	apropiat	de	arta	modernă	decât	
de	cea	a	simbolismului.	Acordul	și	aranjamentul	de	ele-
mente	mecanomorfe	din	opera	sa	au	reprezentat	pe	lângă	
invenţiile	umane	 şi	 grandoarea	 lor	 în	 sine,	 un	 contrast	
care	rezona	şi	în	Primul	Război	Mondial,	datorită	noilor	
tehnologii	apărute.	Inscripţia	de	pe	plăcuţa	de	metal	care	
se	află	în	colţul	din	stânga-sus	a	imaginii	pe	care	scrie	
„Ici, C’est Ici Stieglitz140 Foi et Amour”	(„Aici, aici sunt 
Stieglitz şi iubirea”)	ne	oferă	indicii	despre	faptul	că	lu-
crarea	ar	fi	în	realitate	un	portret	şi	că	acesta	îl	reprezintă	
pe	fotograf	ca	fiind	o	„maşinărie	hibridă”,	compusă	din-

Fig.	 20.	 Interiorul	halei	„Regimentului Militar 69”,	 fragment	din	
expoziția	„Armory	Show”,	secțiunea	cu	artă	cubistă,		New	York,	1913

__________________

 140	Alfred	Stieglitz	(1864-1946)	a	fost	unul	dintre	marii	
fotografi	ai	Americii	care	are	o	activitate	în	domeniul	artelor	vi-
zuale	de	peste	50	de	ani.	Pe	lângă	seriile	de	fotografii	aceste	mai	
este	 celebru	 și	 datorită	 eforturilor	 de	 promovare	 a	 avangardei	
europene	prin	intermediul	galeriilor	sale	private.	(Sursa:	Alfred	
Stieglitz,	Camera Work. The Complete Photographs 1903–1917, 
Editura	Taschen	TMC	Art,	Köln,	Germania,	1997,	p.	8)
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
 Fig.	20.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/7/72/Armory_Show%2C_International_Exhibition_of_Modern_
Art%2C_Chicago%2C_1913._The_Cubist_room.jpg
	 Fig.	21.	https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010
/wwi-dada/dada1/a/francis-picabia-ideal
	 Fig.	 22.	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5f/
Man_Ray%2C_Rencontre_dans_la_porte_tournante.jpg

Fig.	 21.	 Autor:	 Francis	 Picabia	 (1879-
1953)	/	titlul:	Ideal	/	tehnica:	mixtă	(tuș,	gra-
fit	și	xilogravură	pictată	pe	hârtie),	dimensi-
une:	75,9	×	50,8	cm	/	anul:	1915	/	colecția:	
The	Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York

Fig.	22.	Autor:	Man	Rey	(1890-1976)	/	titlul:	
Rencontre dans la porte tournante / tehnica:	
desen	pe	hârtie	/	anul:	1921-1922
	 Descriere	 fig.	 22:	 O	 parte	 din	
desenele	 efectuate	 de	 Man	 Rey	 din	 anii	
1921-1922	au	 fost	dedicate	celebrei	 reviste	
germane	de	literatură	și	artă	modernă	„Der 
Sturm”.	 Aceasta	 a	 publicat	 săpămânal	
între	 1910	 și	 1914,	 lunar	 între	 1914	 și	
1924,	 încheând	 activitatea	 în	 anul	 1932.	
Această	 revistă	 a	 promovat	 în	 special	
curente	 artistice	 precum	 Expresionismul,	
Cubismul	și	Surrealismul.	(Sursa:	Emilly	D.	
Bilsky,	Berlin Metropolis: Jews and the New 
Culture, 1890-1918,	Editura	University	of	
California	Press,	SUA,	1999,	p.	69)
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tr-o	cameră	de	fotografiat	uriaşă.	Această	lucrare	repre-
zintă	 portretul	 fotografului	 american,	 descris	 printr-un	
racord	dintre	om	şi	aparat	de	fotografiat.	Francis	Picabia	
parodiază	 portretul	 artistic	 obișnuit,	 asociind	 oamenii,	
inclusiv	pe	Alfred	Stieglitz,	cu	nişte	simple	mecanisme.	
Picabia	a	izbutit	să	„conjuge”	estetica	și	principiul	meca-
nic	cu	reprezentarea	corpului	uman,	prin	care	şi-a	creat	
o	etapă	de	cercetare	(semnificativă)	în	planul	erotic-me-
canomorf.	„Mașina a devenit mai mult decât un simplu 
adjuvant al vieții. Este într-adevăr o parte a vieții umane 
... poate chiar sufletul ... Am dezlănţuit mecanismele lu-
mii moderne și l-am introdus în atelierul meu.”141

Marcel	Duchamp	și	Francis	Picabia	au	definit	
„o	nouă	sensibilitate	modernă”	prin	diverse	sisteme	de	
funcționare.	Ei	 erau	membrii	 grupului	 de	 creaţie	de	 la	
Puteaux	 din	 care	 făceau	 parte	 artişti,	 matematicieni,	
filosofi,	etc.	Duchamp	i-a	dăruit	lui	Francis	Picabia	una	
din	 lucrările	 sale	 mecanomorfe	 inspirate	 din	 curentul	
cubist	numită	„Mariée”	(„Mireasa”).	Relaţia	masculin-
feminin	este	întâlnită	în	majoritatea	lucrărilor	lui	Marcel	
Duchamp.	În	lucrările	„Nud coborând o scară”	şi	„Nud” 
1911,	respectiv	1912,	personajul	nu	poate	fi	identificat	ca	
fiind	bărbat	sau	femeie.	Cele	două	lucrări	ale	lui	Marcel	
Duchamp	 reprezintă	 cea	 de	 „a	 patra	 dimensiune”142, 
unde	interiorul	şi	exteriorul	se	confundă,	iar	masculinul	
şi	femininul	fuzionează.

	După	ce	a	fost	respins	la	Salonul	de	Artă	din	
Paris,	 Duchamp	 a	 decis	 să	 repudieze	 integral	 regulile	

__________________

 141	 F.	 Picabia	 (1915),	 C.A	 Jones,	The Sex of the Machine: 
Mechanomorphic Art, New Woman and Francis Picabia Neurasthenic 
Cure, In C.A Jones and Pg. Galison (eds),	Editura	Picturing	Science,	
Producin	Art	New	York,	1998,	p.	145
 142	Teoria	de	introducere	a	celei	de-a	IV-a	dimensiuni	este	
un	concept	matematic,	al	geometriei	spațiale	utilizată	pentru	prima	
dată	 de	matematicianul	 francez	 Jean	 le	 Rond	 d’Alembert	 (1717-
1783)	în	anul	1754,	idee	care	a	fost	concretizată	de	matematicianul	
german	Bernhard	Riemann	(1826-1866)	în	anul	1854.	Conceptul	de	
introducere	a	unei	axe	în	sistemul	lățime,	lungime,	înălțime	(x,y,z)	
a	fost	în	perioada	avangardei	un	subiect	popular,	des	întâlnit	chiar	și	
în	subiectele	artistice	vizuale.	(Sursa:	Caroline	Maclean,	Vogue for 
Russia: Modernism and the Unseen in Britain 1900-1930,	Editura	
Edinburgh	University	Press,	Edinburgh,	2015,	p.	106)
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	23.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/
Marcel_Duchamp%2C_1911-12%2C_Nude_%28Study%29%2C_
Sad_Young_Man_on_a_Train_%28Nu_-esquisse-%2C_jeu-
ne_homme_triste_dans_un_train%29%2C_Peggy_Guggenheim_
Collection%2C_Venice.jpg
	 Fig.	24.	https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp#/
media/File:Duchamp_-_Nude_Descending_a_Staircase.jpg

Fig.	 23.	Autor:	 Marcel	 Duchamp	 (1887-
1968)	/	titlul:	Nud, Tânăr în tren	/	tehnică:	
ulei	pe	pânză	/	dimensiune:	99,06	×	71,12	
cm	 /	 anul:	 1911-1912	 /	 colecția:	 The	
Solomon	 R.	 Guggenheim	 Foundation,	
Peggy	Guggenheim	Collection,	Veneția

Fig.	 24.	 Autor:	 Marcel	 Duchamp	 (1887-
1968)	/	titlul:	Nud coborând o scară	/	tehni-
că:	ulei	pe	pânză	/	dimensiune:	144,78	×	88,9	
cm	/	anul:	1912	 /	colecția:	Muzeul	de	Artă	
din	Filadelfia,	SUA
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artistice	 clasice	 şi	 a	 creat	 conceptul	 de	 ready-made.143 
Aceste	obiecte	banale,	produse	 în	masă	 și	 selectate	de	
Marcel	Duchamp,	adesea	fără	un	motiv	estetic	anume,	
au	 rămas	 în	 atelierul	 său	 luni	 întregi	 înainte	 de	 a	 fi	
considerate	 obiecte	 de	 artă.144	 Le-a	 creat	 fără	 nici	 o	
constrângere	culturală,	fiind	sub	semnul	unui	deziderat	
de	 expresie	 liberală	 corelată	 cu	 o	 formă	 imuabilă	 de	
divertisment.145  

Spre	deosebire	de	lucrarea	lui	Francis	Picabia,	
„Ideal”,	 unde	mecanismul	 nu	 este	 funcţional,	 lucrarea	
mecanomorfă	 „Râşniţa de cafea”	 (vezi	 fig.	 26)	 a	 lui	
Marcel	Duchamp	este	 în	 speță	o	natură	moartă,	meca-
nismul	acesteia	se	aflându-se	 în	plină	stare	de	 funcţio-
nare.146	Marcel	Duchamp	a	experimentat	mecanomorfis-
mul	şi	prin	lucrările	sale	de	natură	alchimică.	

„Marele geam”	(1915-1922)	este	una	din	cele	
mai	 reprezentative	 lucrări	alchimice	ale	sale.147	Relaţia	
dintre	masculin	 şi	 feminin	 este	 şi	 aici	 prezentă.	Toate	
personajele	 sunt	 reprezentate	 de	mașini,	 iar	 notele	 lui	
Duchamp	 sunt	 cât	 se	 poate	 de	 tehnice. El	 descrie	 ce-
libatarii	 ca	fiind	 alcătuiţi	 din	mai	multe	 părți:	motorul	
cu	combustie,	motorul	 doleanțelor,	 ventilatorul	 și	
„Mireasa”,	ca	motor	care	transmite	benzină	de	dragos-
te	și	se	conectează	electric	la	celibatari.148	Aici,	compo-
nenta	masculină	 este	 reprezentată	 de	 celibatari	 îmbră-
caţi	în	uniforme	de	poliţişti.	„Marele geam” ilustrează	
oamenii	ca	fiind	asociaţi	cu	mașini	simple	care	răspund	

Fig.	 26.	Autor:	 Marcel	 Duchamp	 (1887-
1968)	/	titlul:	Moulin à café	/	tehnica:	ulei		
și	grafit	pe	pânză	/	dimensiunea:	33	×	12,7	
cm	 /	 anul:	 1911	 /	 colecția:	 colecția:	Tate	
Museum,	Anglia

Fig.	 25.	Autor:	 Marcel	 Duchamp	 (1887-
1968)	/	titlul:	Fountain	/	anul:	1917	/	ima-
ginea	aparține	fotografului	Alfred	Steiglitz	
(1864-1946)

__________________

 143	Homer	B.	Pettey,	R.	Barton	Palmer,	Rule, Britannia!: 
The Biopic and British National Identity, Editura	State	University	
of		United	States,	2018,	p.	24
 144	Martha	 Buskirk,	Mignon	Nixon,	George	 Baker,	Yve-
Alain	Bois,	Benjamin	H	D	Buchloh,	Leah	Dickerman,	The Duchamp 
Effect,	Editura	MIT	Press,	Cambridge,	Massachusetts,	1999,	p.	196
 145	Dietmar	Elger,	Dadaism,	Editura	Taschen,	Köln,	2004	p.	82
 146	Fernando	Moreira	da	Silva,	Helena	Maria	Bártolo,	Paulo	
Bártolo,	Rita	Almendra,	Filipa	Roseta,	Henrique	Amorim	Almeida,	Ana	
Cristina	Lemos,	Challenges for Technology Innovation: An Agenda for 
the Future: Proceedings of the International Conference on Sustainable 
Smart Manufacturing,	Editura	CRC	Press,	Boca	Raton,	Florida,	2017,	
pp.	277-278
 147	John	F.	Moffitt,	Alchemist of the Avant-Garde: The Case 
of Marcel Duchamp,	Editura	State	University	of	New	York	Press,	
2003,	p.	183
 148	 Octavio	 Paz,	Marcel Duchamp, Appearance Stripped 
Bare,	Editura	Arcade	Publishing,	New	York,	1978,	p.	102
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	25.	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/d/dd/Marcel_Duchamp%2C_1917%2C_Fountain%2C_photogra-
ph_by_Alfred_Stieglitz.jpg
 Fig.	 26.	 http://www.arteygalerias.com/marcel-duchamp/
marcel-duchamp-obras-molinillo-de-cafe-y-molinillo-de-chocola-
te-no-1/
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la	impulsuri	electrice.149	Toate	acestea	sunt	conectate	cu	
dezideratele	umane	ale	sexualităţii.	Dorințele	masculine	
și	cele	feminine	sunt	privite	ca	fiind	ca	o	simplă	funcţio-
nare	a	mecanismelor.150 

„Manifestul Futurist”	 din	 1909	 publicat	 de	
Filippo	 Tomassino	 Marinetti,	 unde	 gestul	 substituie	
cuvântul	 și	 presupune	 voinţa	 de	 regenerare	 a	 lumii	 şi	
subrogarea	 abrașă	 a	 trecutului.151	 Simultaneitatea	 spa-
ţio-temporală,	caracterul	ostil,	apologia	maşinismului,	a	
tehnologiei	şi	a	urbanismului	sunt	câteva	din	conceptele	
pe	care	Marinetti	le	propune.152 „Futurismul nu s-a vrut 
un adaos de idei şi obiecte noi care să populeze o lume 
veche, ci a dorit să remodeleze universul pornind de la 
echivalente abstracte, dinamice, inventate pentru fiecare 
formă vitală în parte.”153.

Putem	afirma	că	din	manifest	„începutul”	către	
epoca	maşinăriilor	pentru	Marinetti	s-a	petrecut	la	fina-
lul	cursei	unde	automobilul	cu	care	Marinetti	şi	prietenii	
săi	au	pornit	la	drum	s-a	răsturnat	într-o	groapă	plină	cu	
noroi.154

„Accidentul de automobil, suferit realmente de 
poet în 1908, într-o periferie milaneză, are aici semnifica-
ţia unei băi purificatoare. La acest „botez”, maşina asu-
mă rolul îngerului păzitor şi e un simbol al vitalităţii.”155 

Marinetti	a	simţit	„gustul”	aventurii	şi	a	astfel	a	
avut	o	revelaţie.
__________________

 149	Fred	S.	Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages: A 
Global History,	Editura	Thomson	Wadsworth,	SUA,	2005,	p.	930
 150	Martin	Kornberger,	Brand Society: How Brands Trans-
form Management and Lifestyle,	Editura	Cambridge	University	Pre-
ss,	Marea	Britanie,	2010,	p.	238
 151	Sarah	Hayden,	Curious Disciplines: Mina Loy and Avant-
Garde Artisthood,	Editura	University	of	New	Mexico	Press,	2018,	p.	34
 152	Martin	Puchner,	Poetry of the Revolution: Marx, Manifes-
tos, and the Avant-gardes,	Editura	Princeton	University	Press,	2006,	p.	86
 153	 Emilia	 David	 Drogoreanu,	 Introducere la volumul 
„Manifestele futurismului” de F.T. Marinetti,	Editura	Art,	Bucureşti,	
2009,	p.	11
 154	Günter	Berghaus,	2015,	 Editura	Walter	 de	Gruyter,	
Berlin,	2015,	p.	391
 155	 Emilia	 David	 Drogoreanu,	 Introducere la volumul 
„Manifestele futurismului” de F.T. Marinetti,	Editura	Art,	Bucureşti,	
2009,	p.	19
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
	 Fig.	27.	https://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel
-duchamp-bicycle-wheel-new-york-1951-third-version-after-lost-
original-of-1913/
 Fig.	 28.	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/be/
Duchamp_LargeGlass.jpg
	 Fig.	29.	https://praxitella.wordpress.com/tag/ft-marinetti/

Fig.	 28.	Autor:	 Marcel	 Duchamp	 (1887-
1968)	/	titlul:	The Bride Stripped Bare by 
Her Bachelors, Even (The Glass)	/	tehnica:	
ulei,	 lac,	folie	de	plumb,	sârmă	de	plumb	
și	praf	pe	două	panouri	de	sticlă	/	dimen-
siunea:	276,86	×	175,26	cm		/	anuii:	1915-
1923	 /	 colecția:	 colecția:	Muzeul	 de	Artă	
din	Filadelfia,	SUA

Fig.	29.	Fotografia	accidentului	de	mașină	a	
lui	Filippo	Tomasso	Marinetti	/	anul:	1908	
/	colecția:	Yale	Library’s	collected	papers

Fig.	 27.	Autor:	 Marcel	 Duchamp	 (1887-
1968)	/	titlul:	Bicycle Wheel	/	tehnica:	roa-
tă	 metalică	 de	 bicicletă	 amplasată	 pe	 un	
scaun	pictat	/	dimensiunea:	129,5	×	63,5	×	
41,9	cm	/	anul:	1951
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Putem	fim	de	acord	că	de	aici	 începea	o	nouă	
epocă	 a	 mașinăriilor.	 Pasiunea	 pentru	 noutate,	 viteză,	
pericol	 şi	 curaj	 sunt	 noile	 concepte	 ale	 vieţii	 cu	 care	
omul	 a	 fost	 „nevoit”	 să	 se	 adapteze.	 Pentru	 oamenii	
epocii	 moderne,	 universul	 futurist	 este	 de	 domeniul	
fantasticului,	unde	tehnologia	şi	mecanismele	reprezintă	
viitorul.	 Proveniența/evoluția	 omului	 ca	 model	 uman	
futurist	 presupunea	 la	 nivel	 de	 concept	 eliberarea	
acestuia	de	moarte,	devenind	astfel	„supraom”	(cyborg).	
Maşina,	 care	 este	 simbolul	 futurismului,	 augmentează	
forţa	 elementului	 uman	 prin	 preschimbarea	 psiho-
biologică	a	structurii.156 

Mecanomorfismul	prezent	în	lucrările	artiştilor	
Francis	Picabia	şi	Marcel	Duchamp	este	o	urmare	a	ma-
nifestului	futurist.	Noutatea	pe	care	o	propune	Picabia		în	
arta	abstractă,	pericolul	şi	curajul	cu	care	Duchamp	ex-
pune	noile	concepte	ale	readymade-ului,	asortarea/com-
binarea	mecanismelor	cu	fiinţele	umane,	nerespectarea	
doctrinelor	tradiţionale;	toate	fac	parte	din	noua	viziune	
asupra	artelor	plastice/vizuale	ale	epocii	moderne.157

Dinamica	este	cea	care	va	predomina,	lucrările	
de	ordin	tradiționalist	urmând	să	fie	înlăturate.	Mesajul	
va	 fi	 mai	 semnificativ	 decât	 imaginea,	 meşteşugul	 nu	
va	mai	fi	considerat	necesar	pentru	artă,	iar	lumea	va	fi	
prezentată	de	artişti	aşa	cum	o	percepem:	acerbă,	rece,	
inumană.158

__________________

 156	Thorsten	Botz-Bornstein,	The Political Aesthetics of ISIS 
and Italian Futurism,	Editura	Lexington	Books,	SUA,	2019,	p.	156
 157	David	Hopkins,	Marcel Duchamp and Max Ernst: The 
Bride Shared,	 Editura	 Clarendon	 Press	 Oxford,	 Marea	 Britanie	
1998,	p.	74
 158	Günter	Berghaus,	International Futurism in Arts and 
Literature,	Editura	Walter	de	Gruyter,	Berlin,	2000,	p.	227
__________________ 

	 Sursa	imaginilor:
 Fig.	30.	https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork
/totalisateur-totalizer
	 Fig.	31.	https://www.metmuseum.org/art/collection/search
/488408
	 Fig.	32.	https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cGE
z8p7/rn87dL

Fig.	30.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	
/	titlul:	Totalisateur	/	tehnica:	acuarelă	și	tuș	
pe	hârtie	/	dimensiunea:	55	×	73	cm	/	anul:	
c.	1922	/	colecția:	Muzeul	Național	„Regina	
Sofia”,	Madrid,	Spania

Fig.	31.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	
/	titlul:	Girl Born without a Mother	/	tehnica:	
tuș	pe	hârtie	/	dimensiunea:	26,7	×	21,6	cm	
/	anul:	c.	1914-1915	/	colecția:	Metropolitan	
Museum,	New	York,	SUA

Fig.	32.	Autor:	Francis	Picabia	(1879-1953)	/	
titlul:	Portrait de Marie Laurencin	/	tehnica:	
acuarelă	și	tuș	pe	carton	/	dimensiunea:	56	×	
46	cm	/	anul:	c.	1916-1917	/	colecția:	Centrul	
Naţional	 de	 Artă	 şi	 Cultură	 Georges-
Pompidou,	Paris,	Franța
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 Introducere
Fig. 1. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae I / tehnica: acvaforte, acvatinta / 
dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală 
(p. 6)
Fig. 2. Detaliu (p. 6)
Fig. 3. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae II / tehnica: acvaforte, acvatinta 
/ dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală 
(p. 7)
Fig. 4. Detaliu (p. 7)
Fig. 17. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae III / tehnica: acvaforte, acvatinta 
/ dimensiune: 40 × 25 cm (matrița) 70 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală 
(p. 8)
Fig. 18. Detaliu (p. 8)
Fig. 19. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae IV / tehnica: digitală / anul: 2016 
/ colecție personală (p. 9)
Fig. 20. Detaliu (p. 9)

 Cap I. De la primele „simptome” de mechanical arts și până la formele 
propriu-zise pe axul Antichitate–Evul mediu–Epocă modernă în diferitele culturi 
ale lumii
 I.1. De la registrul tehnologiilor inovatoare și a mașinăriilor revoluționare 
și până la proiecțiile metonimice. De la funcționalitate la creativitate
Fig. 1. Autor: pictorul camerei funerare din Sennedjem / titlul: Scena fermierului cu plug 
/ tehnica utilizată: artă murală pe perete / dimensiunea: 17 × 24 cm (p. 12)
Fig. 2. Detaliu (p. 12)
Fig. 3. Cap de topor din dinastia Shang a chinei antice (circa 1600-1046 î.h) / materialul 
folosit: bronz / dimensiunea 24,9 × 16,2 cm / colecția: Muzeul Metropolitan de Artă din 
New York, Statele Unite ale Americii (p. 13)
Fig. 4. Topor de luptă Tabar / perioada execuției: secolul al XVIII-lea / materialul folosit: 
oțel / dimensiunea lamei de 12,7 cm, dimensiunea mânerului: 55,8 cm (p. 13)
Fig. 5. Găleată romană / material folosit: lemn și fier / colecția: Muzeu din Shrewsbury, 
Anglia (p. 14)
Fig. 6. Castron cu suport, vas cu suport și amforă ce aparțin civilizației antice 
Cucuteni / anul execuției: circa 4300-4000 î.h / colecția: Complexul Muzeal Național din 
Moldova / locația descoperirii: comuna Scânteia, județul Iași, România (p. 14)
Fig. 7. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul lucrării: Oasele și mușchii  unei 
aripi de pasăre / tehnică abordată: cărbune și peniță cu tuș pe hârtie / dimensiunea: 22,2 
× 20,4 cm / anul execuției: circa 1512-1513 (p. 15)
Fig. 8. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul lucrării: Design pentru mașină de 
zbor / tehnică abordată: desen pe hârtie / anul execuției: circa 1488 (p. 15)
Fig. 9. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul lucrării: Studiul unei aripi de pasăre 
/ tehnică abordată: grafit, cărbune și peniță cu tuș pe hârtie (p. 15)
Fig. 10. Desen executat după opera artistului francez Émile Bayard (1837-1891) / titlul 
lucrării: Oameni preistorici ce fabricau unelte din cremene / tehnica: xilogravură (gravură 
în lemn) / perioada execuției: secolul al XIX-lea (p. 16)
Fig. 11. Detaliu (p. 16)
Fig. 12. Autor: Michael Ayrton (1921-1975) / titlul: Talos, omul din bronz, apărătorul 
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Cretei, prima civilizație din Europa / anul execuției: 1973 / locația actuală: strada 
Guildhall, Curtea Leului din centrul universității Cambridge, Marea Britanie (p. 17)
Fig. 13. Autor: Sybil Tawse / titlul: Medeea și Talus / anul execuției: 1920 (p. 17)
Fig. 14. Ilustrația unei căruțe trasă de cai ce transportă materialele necesare confecționării 
unei catapulte de luptă / proveniența: Orașul Ur din civilizația mesopotamiană / perioada 
execuției: circa 2500 î.hr. (p. 18)
Fig. 15. Detaliu (p. 18)
Fig. 16. Autor: Charles R. Knight (1874-1953) / titlul: Omul de Cro-Magnon cunoscut și 
ca Homo sapuens fosillis în peștera Font de Gaume / colecția: Gallery of Frescoes, Paris, 
Franța (p. 19)
Fig. 17. Regele-Preotul și acolitul său ce hrănesc cireada regală / Sigiliu cilindric din 
orașul antic Uruk / perioada provenienței: circa 3200 î.hr. / materialul din care matrița 
este confecționată: calcar alb / materialul imprimării: lut / colecția: Muzeul Antichităților 
din Berlin, Germania (p. 19)
Fig. 18. Denumirea obiectului: Simuwu Ding (Veselă pentru sacrificiu)  / perioada 
provenienței: dinastia Shang (1400-1046 î.hr.) / dimensiune: 133 × 100 × 78 cm / 
colecția: Muzeul Național din China (p. 19)
Fig. 19. Autor: heinrich Leutemann (1824-1905) / titlul: Construiți Piramidele / tehnica: 
xilogravură cololartă / anul execuției: circa 1880 / colecție: Institutul Arhive de Colecție 
pentru Artă și Istorie, Berlin, Germania (p. 20)
Fig. 20. Detaliu (p. 20)
Fig. 21. Autor: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) / titlul: Rămășițele apeductelor 
ale lui Nero / dimensiunea: 49,1 × 70,7 cm / tehnica: acvaforte / anul execuției: circa 
1750-1778 / colecția: The Baillieu Library Print Collection, Universitatea Melbourne (p. 
21)
Fig. 22. Columna lui Traian / anul execu-ției: aprox. 113 / dimensiune: 40 m / materialul 
utilizat: marmură de Carrara (p. 21)
Fig. 23. Autor: necnunoscut / titlul: Egiptean din perioada antică ce cântărește inele din 
aur / tehnica: pictură pe pereți / perioada execuției: secolul XIV î.hr. / locația: Mormântul 
Thebes (p. 22)
Fig. 24. Lanț de legătură Lewisson ce cuplează greutatea de brațul macaralei (p. 22)

 I.2. Artes Mechanicae - (de)contextualizarea conceptului medieval în 
câmpul (post)modernismului
Fig. 1. Reprezentări ale mâinilor pe supra-fețele pereților grotei Altamira, Spania (p. 23)
Fig. 2. Autorul: Philippe Galle (1537-1612) / titlul: O reproducere a Statuii lui Zeus 
construită de Phidias după desenul lui Maarten van Heemskerck (1498-1574) / tehnica: 
gravură în dăltiță / anul execuției: 1572 (p. 23)
Fig. 3. Victoria din Samothrace / perioada execuției: circa 200-190 î.hr. / materialul 
utilizat: marmură de Paros / colecția: Muzeul Louvre din Paris (p. 23)
Fig. 4. Autor: Rembrandt harmenszoon van Rijn (1606-1669) / titlul: Rondul de noapte 
/ tehnica abordată: ulei pe pânză / dimensiunea: 363 × 437 cm / anul execuției: 1642 / 
colecția: Muzeul Național Rijksmuseum din Amsterdam, Olanda (p. 24)
Fig. 5. Detaliu (p. 24)
Fig. 6. Autor: William Blake (1757-1827) / titlul: Oberon, Titania și Puck / tehnica 
abordată: acuarelă și grafit pe hârtie / dimensiunea: 47,5 × 67,5 cm / anul execu-ției: 
circa 1786 / colecția: Tate Britain din Londra, Marea Britanie (p. 24)
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Fig. 7. Autor: Ctesibius sau Tesibius (285-222 î.hr.) / titlul: Ceasul hidraulic al lui 
Tesibius în viziunea arhitectului francez Claude Perrault (I) / perioada execuției: sec. al 
XVII-lea (p. 25)
Fig. 8. Autor: Ctesibius sau Tesibius (285-222 î.hr.) / titlul: Ceasul hidraulic al lui 
Tesibius în viziunea arhitectului francez Claude Perrault (II) / perioada execuției: sec. al 
XVII-lea (p. 25)
Fig. 9. Variante de ceasuri hidraulice din antichitate cu alarmă inventat de Plato (428-348 
î.hr.) și Tesibius (285-222 î.hr.) (p. 26)
Fig. 10. Descrierea unui mecanism „automata” care îl prezintă pe Bachus distribuind vin 
și lapte într-un mic templu / Proveniența: Codexul lui hero „Pneûma” (p. 26)
Fig. 11. Autor: Domenico Fetti (1589-1624) / titlul: Archimedes Thoughtful /anul execuției: 
1620 / tehnica: ulei pe pânză / dimensiunea: 98 × 73,5 cm / colecția: Gemäldegalerie 
Alte Meister - Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden / Germania (p. 27)
Fig. 12. Autor: Giulio Parigi (1571-1635) / titlul: Greek mathematician Archimedes’ 
mirror being used to burn Roman military ships / perioada execuției: circa 1599 / tehnica: 
pictură murală / colecția: Uffizi Gallery, Florența / Italia (p. 27)
Fig. 13. Detaliu (p. 27)
Fig. 14. Autor: Francis Rolt-Wheeler (1876 -1960), „Heron’s Eolipile” Ilustrație din 
cartea „The Science-History of the Universe”, editura: The Current Literature Publishing 
Company, New York, 1910 (p. 28)
Fig 15. Ilustrație pentru „Aparatul mecanic de distribuire a apei sfințite prin introducerea 
unei monede” (p. 28)
Fig. 16. Autor: Bernardino Baldi (1553-1617) / Reconstrucție a mecanismului Automata 
ce aparținea lui Hero din Alexandria / translator al tratatului despre automatică al lui 
hero „Di Herone Alessandrino De gli Automati, overo machine se moventi”, Veneția/
Italia, 1589 (p. 29)
Fig. 17. Autor: hero din Alexandria /Ilustrație a mecanismului hidraulic din ciclul 
„Pneumatica” ce înfățișează modalitatea de funcționare a păsărilor ciripitoare mecanice 
/ Colecția: Biblioteca Marciana, Veneția/Italia (p. 29)
Fig. 18. Autor: William Turner (1775-1851) / titlul: The Fighting Temeraire tugged to her 
last Berth to be broken up / tehnica: ulei pe pânză / dimensiune: 90,7 × 121,6 cm / anul 
execuției: 1839 / colecția: Galeria Națională din Londra/Anglia/Marea Britanie (p. 30)
Fig. 19 Detaliu (p. 30)
Fig. 20. Autor: Francisco de Goya (1746-1828) / titlul: A way of flying (Modo de volar) 
a XIII-a placă din seria „Los Proverbios” / tehnica: gravură în dăltiță, acvatintă, laviu, 
mezzotintă, pointe sèche / anul execuției: 1999 / colecția: The Robert Tanenbaum Family 
Trust (p. 31)
Fig. 21. Detaliu (p. 31)
Fig. 22. Autor: Vasili Kandinsky (1866-1944) / titlul: Stele / dimensiunea: 35 × 25 cm / 
tehnica: litografie / anul execuției: 1938 (p. 31)
Fig. 23. Autor: Andy Warhol (1928-1987) / titlul: Campbell’s Soup Can / tehnica: acrilic 
cu vopsea metalică emailată pe pânză / dimensiunea fiecărei lucrări: 50,8 × 40,6 cm 
/ dimensiunea instalației: 414 × 246,38 cm / anul execuției: 1962 / colecția: MoMA 
Colections (Museum of Modern Art), New York/Statele Unite ale Americii (p. 32)
Fig. 24. Detaliu (p. 32)
Fig. 25. Autorul: Rob Pruitt  (n. 1964) / titlul: Monumentul Andy / dimensiunea: 3 metri 
înălțime / anul montării: 2011 / locația: 17th Street and Broadway - NYC’s Union Square 
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(West) (p. 33)
Fig. 26. Autorl: Gino Severini (1883-1966) / titlul: Composizione artratta / tehnica: 
tempera pe hârtie / dimensiunea: 30 × 21 cm / anul execuției: 1940 (p. 34)
Fig. 27. Autor: Piet Mondrian (1872-1944) / titlul: Composition with Red, Blue, and 
Yellow / tehnica: ulei pe pânză / dimensiunea: 46 × 46 cm / anul execuției 1930 (p. 34)

 I.3. Artes Mechanicae „d’après” Leonardo da Vinci
Fig. 1. Autor: Mariano di Jacopo cunoscut și ca Taccola (1382-1453) / titlul: Prima 
reprezentare europeană a unei pompe cu piston / tehnică: desen / anul execuției: c. 1450 
(p. 35)
Fig. 2. Autorul: Mariano di Jacopo cunoscut și ca Taccola (1382-1453) / titlul: Mecanisme 
/ tehnică: desen / perioada execuției: secolul al XV-lea (p. 35)
Fig. 3. Detaliu (p. 35)
Fig. 4. Autorul: Albrecht Dürer (1471-1528) / titlul: Melancolia / tehnică: gravură pe metal 
/ dimensiunea: 24 × 18,8 cm / anul execuției: 1514 / colecția: Städel Museum (p. 36)
Fig. 5. Detaliu (p. 36)
Fig. 6. Autorul: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Sistemul nervos central și nervii 
cranieni / anul execuției: circa 1490 / Colecția: Windsor Castle, Anglia (p. 37)
Fig. 7. Autorul: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Două desene ale craniului / anul 
execuției: circa 1489 / Colecția: Windsor Castle, Anglia (p. 37)
Fig. 8. Autorul: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schițe de studii anatomice asupra 
membrelor superioare și inferioare (p. 38)
Fig. 9. Autorul: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schiță a craniului uman / anul 
execuției: circa 1489 / Colecția: Windsor Castle/Anglia/Marea Britanie (p. 38)
Fig. 10. Autorul: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Două ipostaze ale capului uman 
/ anul: circa 1506-1507 / Colecția: Schlossmuseum, Linz/Austria (p. 38)
Fig. 11. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schițe pentru cercetarea mișcarii 
apei / anul: circa 1492 (p. 39)
Fig. 12. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schiță pentru mișcarea apei / 
anul: circa 1507-1509 / colecția: Windsor, Royal Library (p. 39)
Fig. 13. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schițe efectuate pentru producerea 
unui mecanism care să efectueze mișcări continue (p. 40)
Fig. 14. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schița unui mecanism pentru zbor 
în formă ovală / anul: circa 1480 (p. 41)
Fig. 15. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schița unei aripi mecanice 
coordonată de om / anul: circa 1480 (p. 41)
Fig. 16. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schiță cu angrenaje mecanice ce 
formează un elevator utilizat pentru ridicarea greutăților cu ajutorul roților dințate (p. 
42)
Fig. 17. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schița unui cărucior mecanic automat 
/ anul: circa 1478 (p. 42)
Fig. 18. Autor: Institutul și Muzeul de Istorie a Științelor din Florența / titlul: Reproducere 
după căruciorul automat al lui Leonardo da Vinci / anul: 2006 (p. 42)
Fig. 19. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Desenul unui „Trebuchet” 
(aruncător de pietre) folosit pentru apărarea cetăților (p. 43)
Fig. 20. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Schițe tehnice pentru diferite 
„baliste” (p. 43)
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Fig. 21. Detaliu (p. 44)
Fig. 22. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Apărare împotriva asediilor / 
tehnica: desen / anul: 1480-1482 / colecția: Biblioteca Ambrosiana, Milan (p. 44)
Fig. 23. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Desenul arbaletei gigantice / 
perioada: circa 1500 (p. 44)
Fig. 24. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Designul pentru un car de luptă 
(a) /  tehnica: desen pe hârtie / anul: circa 1500 (p. 45)
Fig. 25. Autor: Leonardo da Vinci (1452-1519) / titlul: Designul pentru un car de luptă 
(b) /  tehnica: desen pe hârtie / anul: circa 1500 (p. 45)
Fig. 26. „Tancul” lui Leonardo da Vinci la expoziția „Il Genio e le Invenzioni – le grandi 
macchine interattive” ce a avut loc la Palazzo della Cancelleria, Roma, Italia la data de 
22.02.2011 (p. 45)

 I.4. Mechanical printing ca fenomen socio-cultural (pledoarie succintă a 
„galaxiei” Gutenberg)
Fig. 1. Desen din interiorul peșterii Chauvet / perioada: circa 30.000-32.000 î.hr. / anul 
descoperirii: 1994 / locația: sudul Franței (p. 46)
Fig. 2. Detaliu (p. 46)
Fig. 3. Sigiliu cilindric / perioada: circa 2600 î.e.n. / proveniența: orașul Ur / colecția: 
British Museum, Londra, Anglia / Descoperirea: University expedition to Ur, Iraq, 1928 
(p. 47)
Fig. 4. Sigiliu cilindric / Perioada: circa 900-800 î.hr. / materialul utilizat: curțit roc, aur / 
proveniența: Mesopotamia / dimesniunea: 6,1 × 1,8 cm / Colecția: Walters Art Museum, 
Baltimore SUA (p. 47)
Fig. 5. „Cartuș” din Egiptul antic al Faraonului Ramses al II-lea, Dinastia a XIX-a 
(circa 1303 î.e.n.) / locația descoperirii: situl arheologic Tanis (p. 48)
Fig. 6. „Cartuș” din Egiptul antic al Faraonului Thutmose, Dinastia a III-a (1479-1425 
î.e.n.), Karnak, Egipt (p. 48)
Fig. 7. Fragment dintr-o stelă care prezintă cartușe de Akhenaten, Nefertiti și Aten / perioada: 
Dinastia a XVIII-a / Colecția: Muzeul de Arheologie Egipteană Petrie, Londra (p. 48)
Fig. 8. Detaliu (p. 48)
Fig. 9. Ilustrație după matriță cu inscripții hieroglifice / locația descoperirii: Mormântul 
din orșul Thebes / materialul utilizat: lemn (p. 49)
Fig. 10. Coroană de aur / Perioada: circa 2600-2300 î.hr. / locația descoperirii: Mormântul 
lui Meskalamdug din orașul Ur (p. 50)
Fig. 11. Lănțișor de aur /  locația descoperirii: Mormântul Reginei Puabi (p. 54)
Fig. 12. Accesoriile regale din aur ale Reginei Puabi / Perioada: circa 2600–2450 î.e.n. 
(p. 50)
Fig. 13. Matrițe din lemn ce conțin carctere de litere chinezești (p. 51)
Fig. 14. Frontispiciul cărții „The Diamon Sutra, Dunhuang” / perioada: Dinastia Tang (c. 
868 d.hr.) / tehnica: xilogravură / Colecția: British Library, Londra (p. 51)
Fig. 15. Pagina din „Mengxi Bitan” care descrie sistemul de imprimare Bi Sheng (p. 52)
Fig. 16. Detaliu (p. 52)
Fig. 17. Modul de utilizare al blocurilor ce conțin caractere mobile și rezultatul aferent 
(imprimarea pe hârtie) (p. 52)
Fig. 18. Matrița și imprimarea unei stampe cu rol de valută pe hârtie ce conține caractere 
chinezești și mongole / anul: 1287 / perioada: Dinastia Yuan / materialul din care este 
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confecționată matrița este lemn / colecția: Muzeul Monetăriei, Tokyo (p. 53)
Fig. 19. Jiaozi - Cea mai veche bancnotă de hârtie / perioada: Dinastia Song (1127-1276) (p. 53)
Fig. 20. Monedă din Lidia / anul: circa 500 î.hr. / materialul utilizat: Electrum (p. 53)
Fig. 21. Autor: Johannes Gutenberg (1398-1468) / Prima pagină a volumului I din Vechiul 
Testament, Epistola Sfântului Ieronim / anul: 1454-1455 / colecția: Ransom Center, 
University of Texas at Austin (p. 54)
Fig. 22. Autor: Johannes Gutenberg / Biblia  lui Gutenberg / anul: circa 1454 / colecția: 
James Lenox 1847 (p. 54)
Fig. 23. Detaliu (p. 54)
Fig. 24. O serie de caractere metalice mobile alăturate și compuse pentru a forma cuvinte 
situate într-o secțiune de tip cutie pentru a fi ulterior imprimate (p. 55)
Fig. 25. Literă singulară din metal cu dimensiunea de 12 pt. (points) ce formează o 
matriță (p. 55)
Fig. 26. Presă folosită pentru printare (Școala Germană) / tehnica: xilogravură / 
dimensiunea: 23 × 27 cm / perioada: secolul al XV-lea (p. 55)
Fig. 27. Autor: Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801) / titlul: Die Buchdruckerei / 
anul: circa 1770 (p. 56)
Fig. 28. Autor: Albrecht Dürer (1471-1528) / titlul: The Fanatical Falcon and Dog Lover 
(from Ship of Fools) / tehnica: xilogravură / dimensiunea: 19 × 13,3 cm anul execuției: 
1511 (p. 56)
Fig. 29. Autorul: hans Springinklee (circa 1495-1522) / titlul: Patron Saints to the 
Almighty / tehnica: xilogravură / dimensiunea: 54,3 × 38,7 cm / anul execuției: 1519 /  
colecția: Jacob h. Schiff Bequest (p. 56)

 Cap II. Arondarea elementelor definite în parametrii compoziționali. 
Mecanisme de (re)formulare a enunțurilor plastice
 II.1. Componente sau fragmente subzistente în cadrul relației compunere-
descompunere-recompunere
Fig. 1. Principala componentă de mecanism a calculatorului analog din antichitate, 
cunoscut şi ca mecanismul din Antikithera. (p. 58)
Fig. 2. Fragment din mecanismul Antikitera (p. 58)
Fig. 3. Autor: Mogi Vicentini / Reconstrucția mecanismului din Antikitera / anul: 2007 
(p. 58)
Fig. 4. Autor: Abū al-’Iz Ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī (1136-1206) / titlul: Cartea 
cunoașterii dispozitivelor mecanice ingenioase (fragment) / dimensiunea: 31,1 × 21,6 
cm (p. 59)
Fig. 5. Autor: Al-Jazari (1136-1206) / titlul: Ceasul elefantului - Cartea cunoașterii 
dispozitivelor mecanice ingenioase (fragment)  / anul: circa 1206 (p. 59)
Fig. 6. Ilustrația mecanismului „Aeolipile” al lui hero din Alexandria. Unul dintre 
primele exemple de turbine. Proveniența ilustrației: Knight, Edward henry, Knight’s 
American mechanical dictionary, Editura New York, hurd and houghton, Cambridge,  
Riverside Press, 1876. (p. 60)
Fig. 7. Ilustrație realizată pentru „Teatrul lui Hero” cu zeul Dionisus și Nike (deasupra) (p. 61)
Fig. 8. Mecanismul de ceas situat în turnul Catedralei din Salisbury, Anglia / anul: 1386 (p. 61)
Fig. 9. Detaliu (p. 61)
Fig. 10. Ceasul mecanic din interiorul Catedralei Beauvais / anul: 1305 d.hr. (p. 61)
Fig. 11. Ceasul Astronomic din Praga / anul: c. 1410 / locația: Piața Orașului Vechi, 
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Praga, Cehia (p. 62)
Fig. 12. Detaliu (p. 62)
Fig. 13. Autor: Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) / titlul: Scriitorul Automata / dimensiunea: 
70 cm înălțime / colecția: Muzeul de Artă și Istorie din Neuchâtel, Elveția (p. 63)
Fig. 14. Autor: Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) / titlul: Desenatorul Automata / colecția: 
Muzeul de Artă și Istorie din Neuchâtel, Elveția (p. 63)
Fig. 15. Cele patru imagini pe care „Desenatorul Automata” le poate realiza (p. 63)
Fig. 16. François Vivares după hubert Gravelot, frontispiciul lui Jacques Vaucanson, „Le 
mécanisme du fluteur automatize, présenté à messieurs de la quasicadémie royale des 
sciences” / tehnica: gravură în dăltiță / colecția: houghton Library, harvard University/ 
anul execuției: 1738 (p. 64)
Fig. 17. Schiță ce ilustrează mecanismul de funcționare al „Cântărețului la fluier 
Autoamata” (p. 64)
Fig. 18. Ilustrație a mecanismului de funcționare din interiorului „Raței care digeră” 
apărută în revista „Scientific American” / anul: 21 ianuarie 1899 (p. 65)
Fig. 19. Fotografie ce cuprinde întregul Mecanism de funcționare al „Raței mecanice 
Automata” a lui Jacques de Vaucanson / anul: circa 1800 (p. 65)
Fig. 20. Prezentarea componentelor funcți-onale ale șahistului „Turc” / tehnica: gravură în 
adâncime (cupru)  (p. 66)
Fig. 21. Autor: Karl Gottlieb von Windisch (1725-1793) / titlul: Turcul / tehnica: gravură în 
dăltiță / anul: 1784 (p. 66)
Fig. 22. Reconstrucția mecanismului Automata „Turcul” / anul: 1980 (p. 66)

 II.2 Prelevarea, parafrazarea, asamblarea - conceptul de „appropriation”
Fig. 1.  Numărul ziarului Le Figaro unde apare pentru prima dată publicat Manifestul 
Futurist de către Filippo Tommaso Marinetti în anul 1909 (p. 67)
Fig. 2. Autor: Luigi Russolo (1885-1947) / titlul: Dinamica unei mașini / tehnica: ulei 
pe pânză / dimensiunea: 139 × 184 cm / anul: 1913 / colecția: Musée National d’Art 
Moderne, Paris (p. 67)
Fig. 3. Detaliu (p. 67)
Fig. 4. Autor: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) / titlul: After the Marne, Joffre 
Visited the Front of an Automobile / tehnică: desen pentru tipar / dimensiunea: 25,9 × 
23,5 cm / anul: 1919 / colecția: MOMA (Museum of Modern Art, New York) (p. 68)
Fig. 5. Autor: Edgar Degas (1834-1917) / titlul: Dansatoare pe scenă / tehnica: ulei pe 
pânză / dimensiunea: 58 × 42 cm / anul: circa 1878 / colecția: Musée d’Orsay, Paris (p. 68)
Fig. 6. Autor: Naum Gabo (1890-1977) / titlul: Revolving Torsion, (Fântâna cinetică) / 
anul: 1972 -1973 / locația: Spitalul St. Thomas, Londra, Anglia (p. 69)
Fig. 7. Autor: Naum Gabo (1890-1977) / titlul:  Linear Construction in Space No.2 / anul: 
circa 1970 / colecția: Tate Art Gallery, Anglia (p. 69)
Fig. 8. Autor: Jean Tinguely (1925-1991) / titlul:  Fatamorgana, Méta-Harmonie IV / 
dimensiunea: 420 × 1.250 × 220 cm / anul: 1985 / colecția: Tinguely Museum, Basel, 
Elveția (p. 70)
Fig. 9. Autor: Jean Tinguely (1925-1991) / titlul: Fântâna cinetică din fața Muzeului 
Tinguely / locația: orașul Basel / anul: 1977 (p. 70)
Fig. 10. Autor: Jean Tinguely (1925-1991) / Unul din mecanismele-obiectele din ciclul 
„Métamatic” / colecția: Tinguely Museum, Basel, Elveția (p. 71)
Fig. 11.  Autor: Victor Vasarely (1906-1997) / tilul: Supernovae / anul: 1959-1961 / 
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tehnica: ulei pe pânză / dimenisuinea: 241,9 × 152,4 cm / colecția: Tate Modern Museum, 
Londra (p. 71)
Fig. 12. Autor: Peter Sedgley (n. 1330) / titlul: Looking Glass No. 3 din ciclul Looking 
Glass Suite / tehnică: screen print pe hârtie / dimensiunea: 49,4 × 49,5 cm / Colecția: 
colecția: Tate Modern Museum, Londra (p. 72)
Fig. 13. Autor: Richard Anuszkiewicz (n. 1930) / titlul: Concentric II  / tehnică: 
linogravură / dimensiunea: 24,2 × 20,4 cm (matrița); 32,3 × 24,7 cm (hârtia) / tirajul 
58/100 / anul: 1997 / colecția: Museum of Modern Arts, New York (p. 72)
Fig. 14. Detaliu (p. 72)
Fig. 15. Autor: Josef Albers (1988-1976) / titlul: Graphic Tectonic / tehnica: desen pe 
hârtie / dimensiunea: 45,6 × 59,2 cm / anul: 1941 (p. 73)
Fig. 16. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Optophone I / tehnica: cerneală, 
acuarelă și grafit pe hârtie / dimensiunea: 72 × 60 cm / anul: 1921 (p. 73)
Fig. 17. Detaliu (p. 73)
Fig. 18. Autor: Josef Albers (1888-1976) / titlul: Structural Constellation / tehnica: 
xilogravură / anul: 1913 / colecția: The Josef and Anni Albers Foundation (p. 74)
Fig. 19. Autor: Victor Vasarely (1906-1997) / titlul: Sign Sculpture / Anul: 1977 / locația: 
Curtea Bisericii Pauline, orașul Pécs, Ungaria (p. 74)
Fig. 20. Autor: Victor Vasarely (1906-1997) / titlul: Harlequin / dimensiunea: 119 × 76 
cm / tehnica: ulei pe pânză / anul: 1936 (p. 74)
Fig. 21. Autor: Bridget Riley (n. 1931) / titlul: Movement in Squares / tehnica: Tempera 
pe placă din fibră lemnoasă (PFA) / dimensiunea: 123,2 × 121,2 cm / anul: 1961 / colecția: 
Karsten Schubert, London (p. 75)
Fig. 22. Autor: Bridget Riley (n. 1931) / titlul: Ra 2 / tehnica: Screen Print / dimensiunea: 
108 × 94,5 cm / anul: 1981 / numărul tirajului: 75 de stampe (p. 75)
Fig. 23. Autor: Bridget Riley (n. 1931) / titlul: Blaze / tehnica: Screen Print / dimensiunea: 
53 × 52,1 cm / anul: 1964 / colecția: Tate Museum, Marea Britanie (p. 75)
Fig. 24. Autor: Bridget Riley (n. 1931) / titlul: Hesitate / tehnica: emulsie pe placă / 
dimensiunea: 106,7 × 112,4 cm / anul: 1964 / colecția: Tate Museum, Marea Britanie (p. 76)
Fig. 25. Autor: Bridget Riley (n. 1931) / titlul: Descending / tehnica: emulsie pe placă / 
dimensiunea: 91,5 × 91,5 cm / anul: 1965-1966 (p. 76)
Fig. 26. Detaliu (p. 76)
Fig. 27. Un fragment din expoziția Op Art - The Responsive Eye ce a avut loc în intervalul 
23.02-25.04.1965, Museum of Modern Art, New York (p. 77)
Fig. 28. Autor: horacio Garcia Rossi (1929-2012) / titlul: Progression / tehnica: ulei pe 
pânză / dimensiuea: 110 × 110 cm / anul: 1959-1960 (p. 77)
Fig. 29. Detaliu (p. 77)

 
II.3. Binomul colaj-montaj prin operaționaliza-rea deductibilului. Decelarea 
collage-ului
Fig. 1. Autor: Georges Braque (1882-1963) / titlul: Violon et verre / tehnica: desen în 
cărbune, colaj / dimensiunea: 115,5 × 80,8 cm / anul: 1914 / colecția: Kunstmuseum, 
Basel, Elveția (p. 78)
Fig. 2. Autor: Joseph Cornell (1903-1972) / titlul: Palais de Cristal / tehnica: cutie 
construită din lemn - colaj, desen, sticlă, metal / anul: c. 1953 / dimensiunea: 33 × 23,5 
× 10,8 cm / colecția: Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas, 
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SUA (p. 78)
Fig. 3. Autor: Aragon Louis (1897-1982) / Coperta catalogului expoziției de colaj La 
peinture au défi / ediția din anul 1950 (p. 79)
Fig. 4. Autor: Aragon Louis (1897-1982) / pagini din catalogul expoziției de colaj La 
peinture au défi / editura: Corti José, Paris / ediția din anul: 1950 / tiraj: c. 1.000 de 
exemplare (a) (p. 79)
Fig. 5. Autor: Aragon Louis (1897-1982) / pagini din catalogul expoziției de colaj La 
peinture au défi / editura: Corti José, Paris / ediția din anul: 1950 / tiraj: c. 1.000 de 
exemplare (b) (p. 79)
Fig. 6. Autor: El Lissitzky (1890-1941) / titlul: Teil der Schaumaschinerie (Componentă 
a setărilor mecanice) / tehnica: linogravură / dimensiunea: 45,5 × 37 cm (dimensiunea 
compoziției), 53,3 × 45,4  (hârita) / colecția: Museum of Modern Art, New York (p. 80)
Fig. 7. Autor: Natalia Goncharova (1881-1962) / titlul: Cyclist / tehnica: ulei pe pânză / 
dimensiunea: 78 × 105 cm / anul: 1913 / colecția: State Russian Museum (p. 80)
Fig. 8. Autor: El Lissitzky (1890-1941) / titlul: Beat the Whites with the Red Wedge / 
tehnica: litografie / dimensiunea: 48,5 × 69,2 cm / anul: 1919-1920 (p. 80)
Fig. 9. Autor: Aleksander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Lingis : Cartea tuturor 
ramurilor ale cunoștințințelor / tehnica: offset (gravură plană) / anul: 1925 (p. 81)
Fig. 10. Autor: Aleksander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Dans. O compoziție fără 
obiecte / anul: 1915 (p. 81)
Fig. 11. Autor: Aleksander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Non-Objective Painting 
(Line) / tehnica: ulei pe pânză / dimensiunea: 84,5 × 71,1 cm / anul: 1919 / colecția: 
Museum of Modern Art, New York (p. 82)
Fig. 12. Autor: Aleksander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Fără titlu / tehnica: 
linogravură / dimensiunea: 15,6 × 10,6 cm (matrița), 20,3 × 14,3 cm (hârtia) / imprimarea 
a fost efectuată de Varvara Rodchenko / anul: 1919 / colecția: Museum of Modern Art, 
New York (p. 82)
Fig. 13. Autor: Kazimir Malevich (1879-1935) / titlul: Suprematism / tehnica: ulei pe 
pânză / dimensiunea: 80,5 × 71 cm / anul: 1915 / colecția: Russian Museum, Saint 
Petersburg (p. 83)
Fig. 14. Autor: Kazimir Malevich (1879-1935) / titlul: Supremus nr. 55 / tehnica: ulei pe 
pânză / dimensiunea: 80 × 80 cm / anul: 1916 / colecția: Muzeul de Artă, Krasnodar (p. 83)
Fig. 15. Autor: Liubov Popova (1889-1924) / titlul: The Pianist / tehnica: ulei pe pânză / 
dimensiunea: 106,5 × 88,7 cm / anul: 1914 / colecția: Galeria Națională din Canada (p. 83)
Fig. 16. Autor: Alexander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Fotomontaj partea a III-a / 
tehnica: colaj, fotografie alb-negru / dimensiunea: 34,4 × 23,5 cm / anul: 1923 (p. 84)
Fig. 17. Autor: Alexander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Fotomontaj partea a III-a / 
tehnica: colaj, fotografie alb-negru / dimensiunea: 35 × 22,7 cm / anul: 1923 (p. 84)

 II.4. Binomul „om-robot” - metamorfoză de tip exhaustiv
Fig. 1. Autor: Jacob Epstein (1880-1959) / titlul: Torso in Metal from „The Rock Drill” / 
tehnica: bronz / dimensiunea: 70,5 × 58,4 × 44,5 cm / anul: c. 1913-1915 / colecția: Tate 
Museum, Anglia (p. 85)
Fig. 2. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Alarmă de ceas / tehnica: desen cu tuș 
pe hârtie / dimensiunea: 31,8 × 23 cm / anul: 1919 / colecția: Tate Museum, Anglia (p. 89)
Fig. 3. Autor: Fortunato Depero (1892-1960) / titlul: Skyscrapers and Tunnels /tehnică: 
tempera pe hârite / dimensiunea: 68 × 102 cm / anul: 1930 (p. 85)
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Fig. 4. Autor: Christopher Richard Wynne Nevinson (1889-1946) / titlul: The Arrival / 
tehnica: ulei pe pânză / dimensiune: 76,2 × 63,5 cm / anul: c.1913 (p. 86)
Fig. 5. Autor: Wyndham Lewis (1882-1957) / titlul: Two Mechanics / tehnica: tuș și 
acuarelă pe hârtie / dimensiune: 55,9 × 33,7 cm / anul: 1912 / colecția: Tate Museum, 
Anglia (p. 86)
Fig. 6. Autor Richard Lindner (1901-1978) / titlul: Stranger No. 2 / tehnica: ulei pe pânză 
/ dimensiunea: 152,4 × 101,6 cm / anul: 1958 (p. 87)
Fig. 7. Autor: Raoul hausmann (1886-1971) / titlul: Mechanical Head: The Spirit of Our 
Age / dimensiunea: 32,5 × 21 × 20 cm / anul: c. 1919-1920 (p. 87)
Fig. 8. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Fille née sans mère (Fată născută fără 
mamă) / tehnică: pictură pe hârtie imprimată / dimensiunea: 50 × 65 cm / anul: c. 1916 - 
1917 / colecția: Scottish National Gallery Of Modern Art (p. 88)
Fig. 9. Autor: hannah höch (1889-1978) / titlul: „Cut with the Dada Kitchen Knife 
through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” / tehnica: colaj / 
dimensiunea: 144 × 90 cm / anul: 1919 / colecția: Staatliche Museen din Berlin (p. 88)
Fig. 10. Autor: Raoul hausmann (1886-1971) / titlul: Tatlin at Home / tehnica: fotomontaj 
/ anul: 1920 (p. 88)
Fig. 11. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: stanga - „Le saint des saints c’est de 
moi qu’il s’agit dans ce portrait”, centru - „Portrait d’une jeune fille americaine dans 
l’état de nudité”, dreapta - „J’ai vu et c’est de toi qu’il s’agit, De Zayas! De Zayas! Je 
suis venu sur les rivages du Pont-Euxin” / anul: 1915 (p. 88)
Fig. 12. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: La Source / tehnica: ulei pe pânză 
/ dimensiunea:  249,6 × 249,3 cm / anul: 1912 / colecția: Museum of Modern Art, New 
York (p. 89)
Fig. 13. Detaliu (p. 89)
Fig. 14. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Danses à la source II / tehnica: ulei 
pe pânză / dimensiunea: 251,8 × 248,9 cm / anul: 1912 / colecția: Museum of Modern 
Art, New York (p. 89)
Fig. 15. Autor: Fernand Léger (1881-1995) / titlul: Mechanical Elements / tehnica: ulei 
pe pânză / dimensiune: 92,1 × 59,7 cm / anul: 1920 / colecția: Jacques and Natasha 
Gelman Collection (p. 90)
Fig. 16. Autor: Fernand Léger (1881-1995) / titlul: Study for „Mechanical Elements” / 
tehnica: desen, acuarelă / dimensiune: 33,3 × 24,1 cm / anul: 1918 / colecția: Metropolitan 
Museum of Art, New York (p. 90)
Fig. 17. Autor: Fernand Léger (1881-1995) / titlul: The Builders / tehnica: ulei pe pânză / 
dimensiune: 64,5 × 92,1 cm / anul: 1920 / colecția: The Muriel Kallis Steinberg Newman 
Collection (p. 91)
Fig. 18. Autor: Fernand Léger (1881-1995) / titlul: Eléments mécaniques / tehnica: 
acuarelă, grafit și tuș pe hârtie / dimensiune: 24,2 × 30,3 cm / anul: 1926 / colecția: Tate 
Museum, Anglia (p. 91)
Fig. 19. Interiorul halei „Regimentului Militar 69”, fragment din expoziția „Armory 
Show”, New York, 1913 (p. 91)
Fig. 20. Interiorul halei „Regimentului Militar 69”, fragment din expoziția „Armory 
Show”, secțiunea cu artă cubistă,  New York, 1913 (p. 92)
Fig. 21. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Ideal / tehnica: mixtă (tuș, grafit și 
xilogravură pictată pe hârtie), dimensiune: 75,9 × 50,8 cm / anul: 1915 / colecția: The 
Metropolitan Museum of Art, New York (p. 92)
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Fig. 22. Autor: Man Rey (1890-1976) / titlul: Rencontre dans la porte tournante / tehnica: 
desen pe hârtie / anul: 1921-1922 (p. 92)
Fig. 23. Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) / titlul: Nud, Tânăr în tren / tehnică: ulei 
pe pânză / dimensiune: 99,06 × 71,12 cm / anul: 1911-1912 / colecția: The Solomon R. 
Guggenheim Foundation, Peggy Guggenheim Collection, Veneția (p. 93)
Fig. 24. Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) / titlul: Nud coborând o scară / tehnică: 
ulei pe pânză / dimensiune: 144,78 × 88,9 cm / anul: 1912 / colecția: Muzeul de Artă din 
Filadelfia, SUA (p. 93)
Fig. 25. Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) / titlul: Fountain / anul: 1917 / imaginea 
aparține fotografului Alfred Steiglitz (1864-1946) (p. 94)
Fig. 26. Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) / titlul: Moulin à café / tehnica: ulei  și 
grafit pe pânză / dimensiunea: 33 × 12,7 cm / anul: 1911 / colecția: colecția: Tate Museum, 
Anglia (p. 94)
Fig. 27. Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) / titlul: Bicycle Wheel / tehnica: roată 
metalică de bicicletă amplasată pe un scaun pictat / dimensiunea: 129,5 × 63,5 × 41,9 cm 
/ anul: 1951 (p. 95)
Fig. 28. Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) / titlul: The Bride Stripped Bare by Her 
Bachelors, Even (The Glass) / tehnica: ulei, lac, folie de plumb, sârmă de plumb și praf pe 
două panouri de sticlă / dimensiunea: 276,86 × 175,26 cm  / anuii: 1915-1923 / colecția: 
colecția: Muzeul de Artă din Filadelfia, SUA (p. 95)
Fig. 29. Fotografia accidentului de mașină a lui Filippo Tomasso Marinetti / anul: 1908
/ colecția: Yale Library’s collected papers (p. 95)
Fig. 30. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Totalisateur / tehnica: acuarelă și tuș 
pe hârtie / dimensiunea: 55 × 73 cm / anul: c. 1922 / colecția: Muzeul Național „Regina 
Sofia”, Madrid, Spania (p. 96)
Fig. 31. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Girl Born without a Mother / tehnica: 
tuș pe hârtie / dimensiunea: 26,7 × 21,6 cm / anul: c. 1914-1915 / colecția: Metropolitan 
Museum, New York, SUA (p. 96)
Fig. 32. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: Portrait de Marie Laurencin / tehnica: 
acuarelă și tuș pe carton / dimensiunea: 56 × 46 cm / anul: c. 1916-1917 / colecția: 
Centrul Naţional de Artă şi Cultură Georges-Pompidou, Paris, Franța (p. 96)
 



Curriculum Vitae
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Nume şi prenume: DRAGOŞ RĂZVAN-PETRIŞOR
Data şi locul naşterii: 25.05.1992, Alexandria

  EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
• 2012-prezent – Artist plastic (desen și gravură)
• 2016-prezent – Organizator și curator de artă modernă și contemporană
• 2018-2019 – Profesor asociat la Universitatea „Ovidius” din Constanța / Facultatea de
Arte / Departamentul Muzică, Teatru și Arte Vizuale / Specializarea Pedagogia Artelor
Plastice și Decorative
• 2019-prezent – Asistent universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanța / 
Facultatea de Arte / Departamentul Muzică, Teatru și Arte Vizuale / Specializarea 
Pedagogia Artelor Plastice și Decorative

  EDUCAȚIE
• 2017-2020 – Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Istoria 
şi Teoria Artei, Domeniul Arte Plastice şi Decorative, Doctor cu teza intitulată: 
„Kinestezie-Cinetică-Mecanică în artele vizuale moderne și contemporane”
• 2016-2017 – student (bursă Erasmus) la Universitatea de Arte din Praga / Cehia
• 2015-2017 – Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte 
Plastice, Masterat în Grafică, titlul lucrării: „Artes Mechanicae”
• 2015 – student (invitat) la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău / Republica Moldova
• 2014 – student (invitat) la Universitatea de Arte din Poznan / Polonia
• 2012-2015 – Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte 
Plastice, Licenţă în Grafică

  EXPOZIȚII PERSONALE PE PLAN INTERNAŢIONAL
• 2018 – „Identity / ZuZu Caratanase” - Galeria de Artă „Gallery Universitetska”, 
Universitatea „Episcop Konstantin Preslavsky”, Shumen / Bulgaria (în calitate de 
invitat / curator: Valeri Chakalov)

  EXPOZIȚII PERSONALE PE PLAN NAŢIONAL
• 2021 –  „Artes Mehcanicae” – Muzeul de Artă, Târgoviște (curator: ZuZu Caratanase)
• 2020 – „Artes Mechanicae” - Muzeul Vasile Pârvan, Bârlad (curatori: ZuZu 
Caratanase și Ovidiu Ionescu)
• 2020 – „A-Biotique” - Galeriile Municipale de Artă din Târgu Jiu (cu Ovidiu Ionescu 
/ curatori: Vasile Fuiorea și ZuZu Caratanase / critic și istoric de artă Pavel Șușară)
• 2019 – „Corpus / Ovidiu Ionescu” - Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 
Târgu Jiu (în calitate de invitat special / curatori: Zuzu Caratanase și Albinel Firescu) 
• 2017 – „Artes Mechanicae” - Muzeul de Artă, Târgovişte (invitat special: Florin 
Stoiciu / curatori: ZuZu Caratanase şi Maria Neacşu)
• 2015 – „Artes Mechanicae” - Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman, 
Alexandria (invitat special: ZuZu Caratanase / curator: Eva Radu)

  EXPOZIȚII DE GRUP PE PLAN INTERNAȚIONAL 
• 2022 – Expoziția Internațională de MailArt „Pomo - Postmodern” (ediția a IV-a) – 
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Selçuk University Faculty of Fine Arts Exhibition hall, Selçuklu/Konoya/Turcia
• 2021 – Bienala Internațională de Gravură din Varna (ediția a XXI-a) - Galeria de artă 
„Boris Georgiev”, Varna, Bulgaria
• 2021 – Expozția Internațională „Beyond Borders” (ediția a II-a) – Chang Kil-hwan 
Art Museum, Fantapia M, Coreea de Sud
• 2021 – Anuala Internațională de Gravură „On Paper” (ediția a VII-a) - Galeria de artă 
„Tinta Invisible”, Barcelona, Spania
• 2021 –  Anuala Internațională de Ex-Libris și Grafică Mică „Bicicle & Nature” (Ediția 
a IX-a) - Oleśnicka Biblioteka Publiczna, Polonia
• 2021 – „Bienala Internațională de Gravură din Sarcelles” (ediția a XX-a) - Janine 
haddad Art School, Sarcelles, Franța
• 2021 – „Mail Art Network Society” – Ministry of Education Bilsem – Art Gallery 
(Istanbul Başakşehir Science and Art Center), Istanbul, Turcia
• 2021 – „Mail Art Network Society” – Göl Bookstore, Ümraniye, Istanbul, Turcia
• 2021 – „Bienala Internațională de Arte Vizuale” (ediția I) – Bandirma Onyedi Eylül 
University, Turcia
• 2021 – „Bienala Internațională Papermade Art Work Exhibition” (ediția a V-a) - 
Palazzo Fogazzaro, Schio, Italia
• 2019 – „Bienala Internațională de Gravură” (ediția a V-a) - Chișinău / Republica Moldova
• 2019 – „Saloanele Moldovei” (ediția a XXIX-a) - Centrul Expozițional „Constantin 
Brâncuși”, Chișinău / Republica Moldova
• 2019 – „24+24 limitrophe” - Galeria de Artă din Varna, Bulgaria
• 2018 – „A4” (ediţia a IV-a) - Universitatea „Konstantin Preslavsky”, Galeria 
„Universiteka”, Shumen / Bulgaria
• 2018 – „A4 (ediţia a IV-a) - Universitatea „Namık Kemal”, Galeria „Sanat”, Tekirdağ / Turcia
• 2018 – „Saloanele Moldovei” (ediţia a XXVIII-a) - Centrul Expozițional „Constantin 
Brâncuși”, Chișinău / Republica Moldova
• 2017 – „44º Premio Sulmona” - Sulmona / Italia
• 2017 – „Romanian Film Festival” (ediția a VI-a) - University of California, Los 
Angeles / Statele Unite ale Americii 
• 2017 – „Romanian Film Festival” (ediția a VI-a) - Stanford University, Los Angeles / 
Statele Unite ale Americii 
• 2017 – „Romanian Film Festival” (ediția a VI-a) - University of California, Berkeley 
/ Statele Unite ale Americii 
• 2017 – „Romanian Film Festival” (ediția a VI-a) - University Los Angeles / Statele 
Unite ale Americii 
• 2016 – Ex-Libris „Constantin Brâncuși” -  Facultatea de Arte Frumoase, 
Universitatea Trakya / Turcia
• 2016 – „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” - Galeria „Epreuve 
d’Artiste”, Anvers / Belgia
• 2016 – „A4” (ediția a II-a) - Galeria Universiteka, Universitatea „Konstantin 
Preslavsky”, Shumen / Bulgaria
• 2016 – „Extrinsec” - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău / 
Republica Moldova
• 2016 – Triennale Européenne de L’Estampe Contemporaine - Toulouse / Franța
• 2015 – „Poliesterografia” - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău / Republica Moldova
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• 2015 – Bienala Internațională de Gravură (ediția a IV-a) - Chișinău / Republica Moldova
• 2015 – „Mostra collettiva d’arte Contemporanea” - Galeria de Artă, Torino / Italia
• 2015 – „Bodegas Dinastia Vivanco” (editia a VIII-a) - Rioja / Spania
• 2015 – Bienala Internațională de Pointe Sèche (ediția a XII-a) - Uzice / Serbia
• 2014 – „Omaggio a Venezia e alle città e luoghi d’arte del mundo” - Vicenza / Italia
• 2014 – „Omaggio a Venezia e alle città e luoghi d’arte del mundo” - Venezia / Italia
• 2014 – „Bodegas Dinastia Vivanco”  (editia a VII-a) - Muzeul „De la Cultură del 
Vino”, La Rioja / Spania
• 2014 – „Korytarz Grafiki” - Universitatea de Arte din Poznan / Polonia

  EXPOZIȚII DE GRUP PE PLAN NAȚIONAL 
• 2022 –  Expoziția Taberei Naționale de Documentare și Cercetare „Huniazi la Castel” 
– Muzeul Castelul Corvinilor, hunedoara
• 2022 –  Bienala de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza” (ediția a IV-a) – Muzeul 
„Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2022 –  Concursul de artă plastică „Martha Bibescu” ediția a III a – Palatul 
Brâncovenesc de la Mogoșoaia și în spațiul online
• 2022 –  Expoziția de Arte Vizuale „Sacrul în Artă – Timpul credinței” - Universitatea 
„Ovidius”, Campus, Corp A, Constanța
• 2022 –  Expoziția de Arte Vizuale „Renaștere-tranziții-ritm” - Universitatea 
„Ovidius”, Campus, Corp A, Constanța
• 2022 –  „Ex-Libris Constantin Brâncuși” – Muzeul Național „Constantin Brâncuși” – Tg Jiu
• 2022 –  Expoziția de Arte Vizuale „Sacrul în Artă – Interferențe clasice și 
contemporane” - Universitatea „Ovidius”, Campus, Corp A, Constanța
• 2022 –  Expoziția de Artă „Design Poster” – Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad
• 2022 – Arta Plastică Contemporană din România „APCOR” (ediția a III-a) - Muzeul 
Județean de Istorie Ialomița, Slobozia
• 2022 – Salonul Național de Plastică Mică de la Brăila, (ediția a XXIII-a) – Galeria de 
Artă Brăila
• 2022 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a III-a) – Galeria 
de Artă a C.J.C.P.C.T, Brăila
• 2022 – Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-Educații” (ediția a XII-a) - 
Galeria de Artă N. Tonitza, Iași
• 2022 – Concursul Internațional de creație Plastico-Lirică „Eminesciana” (ediția a 
XII-a) – Galeria de Artă N. Tonitza, Iași
• 2021 – Concursul Internațional de creație Plastico-Lirică „Eminesciana” (ediția a XI-
a) – Muzeul de Istoria Medicinei UMF, Iași
• 2021 – Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale (ediția a XX-a) - Galeria 
„N. Tonitza”, Iași
• 2021 – „Sacrul în Artă” - Universitatea „Ovidius”, Campus, Corp A, Constanța
• 2021 – Bienala Națională de Gravură „Gabriel Popescu” (ediția a VIII-a) - Complexul 
Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte
• 2021 – „Ovidius Art Exhibition” – Universitatea „Ovidius”, Campus, Corp A, Constanța
• 2021 – „Salonul Național de Artă Contemporană” – Galeria de Artă „Simeza”, București
• 2021 – „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a III-a) - Complexul 
Muzeal Bistrița-Năsăud, Bistrița
• 2021 – Bienala Internațională de Gravură Contemporană N-E (ediția a IV-a), expoziție 
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afișată în mediul online, Iași
• 2021 – „Saloanele Moldovei” (ediția a XXXI-a) - Centrul Expoziţional „C. 
Brâncuşi”, Republica Moldova
• 2021 – Expoziția de Arte Vizuale „Empatii de o parte și de alta a Prutului” (ediția a 
XI-a), Galeria de Artă „Theodor Pallady”, Iași
• 2021 – „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a III-a) – Muzeul Castelul 
Corvinilor, hunedoara
• 2021 – „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a III-a) – Muzeul de 
Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu
• 2021 – Expoziția de grup „Steaguri Medievale Imaginare” – Galeria de Artă Ardud
• 2021 – Expoziția „Tribuna Graphic” – Muzeul de Artă din Cluj 
• 2021 –  Expoziția de Pictură, Grafică, Gravură și Ceramică „Stylistique” – Muzeul de 
Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu
• 2021 –  Salonul de Grafică Mică „A4” - Universitatea Națională de Arte din București
• 2021 –  Expoziția Internațională de Gravură - Art Gallery, Constanța
• 2021 – „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a III-a) - Galeriile Cozia 
Pasaj 1 și 2, Râmnicu Vâlcea
• 2021 – „Saloanele Moldovei” (Ediția a XXXI-a) - Galeria de Artă „Alfa”, Bacău
• 2021 – Bienala Internațională de Grafică Mică „Inter-Art” (ediția a VIII-a), Centrul 
Cultural „Liviu Rebreanu”, Aiud
• 2021 – Bienala Internațională de Gravură „Iosif Iser” (ediția a XIV-a) - Muzeul de 
Artă „Ion Ionescu Quintus”, Prahova 
• 2021 – Expoziția Internațională de Artă Vizuală „Calea Suferinței” - Galeriile 
Municipale „Dan Hatmanu”, Iași
• 2021 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a II-a) - galeria 
„Căminul Artei”, București
• 2021 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a II-a) - Muzeul 
de Istorie, Târgoviște
• 2021 – Expoziția colectivă „Ex-Libris Constanța 2021” - Galeria de Artă Tomis Mall, Constanța
• 2021 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a II-a) - Muzeul 
Municipal „Regina Maria”, Iași
• 2021 – Salonul Național de Plastică Mică (ediția a XXII-a), Galeriile de Artă, Brăila 
• 2021 – Expoziția de Artă „Nuanțele Iubirii” – Galeria de Artă „Dumitru I. Grumăzescu”, Iași
• 2021 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a II-a) - Galeria 
de Artă „Ștefan Luchian”, Botoșani
• 2020 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a II-a) - Muzeul 
Bistrița, Bistrița-Năsăud
• 2020 – Expoziția de Artă Vizuală „Antropologia Tăcerii, Eroismul Uitat” - Sala Studio 
a Universității „Ovidius” din Constanța
• 2020 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Gheorghe Anghel” (ediția a III-a) - 
Pavilionul Multifunctiona al Muzeului Regiunii ,,Porților de Fier”, Drobeta Turnu Severin
• 2020 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” (ediția a II-a) - Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane, Deva
• 2020 – Bienala de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza” (ediția a III-a) - Muzeul 
„Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2020 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” - Castelul Corvinilor, hunedoara
• 2020 – „Salonul Național de Artă Contamporană” – Galeria de Artă „Simeza”, București
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• 2020 – Bienala Națională de Grafică „Constantin Găvenea” (ediția I) - Muzeul de Artă, Tulcea
• 2020 – Bienala Internațională de Artă „Ion Andreescu” (ediția a XII-a) - Galeriile de 
Artă „Ion Andreescu”, Buzău
• 2020 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Biblioteca Județeană „Marin Preda”, 
Alexandria
• 2020 – Bienala Națională de Artă „Camil Ressu” (ediția I) - Muzeul de Artă Vizuală, Galați
• 2020 – „Saloanele Moldovei” (ediția a XXX-a) - Galeria de Artă „Alfa”, Bacău
• 2020 – Expoziția Națională de Arte Vizuale „Dialoguri Interculturale și Artistice” 
(ediția a XVII-a) - Muzeul Municipal „Regina Maria”, Iași
• 2020 – Salonul Național de Plastică Mică (ediția a XXI-a) - Galeriile de Artă, Brăila
• 2020 – Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-Educații” (ediția a X-a) - 
Galeria de Artă „Dan Hatmanu”, Primăria Iași
• 2020 – Festival Internațional de Arte Vizuale „Empatii deoparte și de alta a Prutului” 
(ediția a X-a) - Sala Polivalentă a Centrului Brâncovenesc, Iași
• 2020 – Concursul Internațional de Creație Arte Vizuale „Eminesciana” (ediția a X-a) 
- „Memorialul Eminescu” Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Ipotești
• 2020 – Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale (ediția a XIX-a) - Galeria 
„I”, Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
• 2019 – Festival Internațional de Arte Vizuale „Empatii deoparte și de alta a Prutului” 
(ediția a IX-a) - Sala Polivalentă a Centrului Brâncovenesc, Iași
• 2019 – Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale (ediția a XVIII-a) - 
Galeria „I”, Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
• 2019 – Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-Educații” (ediția a IX-a) - 
Galeria „I”, Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
• 2019 – Concursul Internațional de Creație Arte Vizuale „Eminesciana” (ediția a IX-a) 
- „Memorialul Eminescu” - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Ipotești
• 2019 – „Ignat. Ritualuri străvechi. 4×4” - Galeria de Artă „Tomis Art Gallery”, Constanța
• 2019 – Bienala Internațională de Gravură Mică „Graphium” (ediția a V-a) - Galeria 
de Artă „Helios”, Timișoara
• 2019 – Bienala Națională de Gravură „Gabriel Popescu” (ediția a VII-a) - Complexul 
Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte
• 2019 – Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „Iosif Iser” (ediţia a XIII-a) 
- Muzeul de Artă, Ploieşti
• 2019 – „Laboratorul lui Marcel Chirnoagă. Climă & Viață” - Galeria de Artă „U Art 
Gallery”, „Uzinexport”, Bucureşti
• 2019 – Bienala Internațională de Pictură, Grafică, Sculptură „Meeting Point” (ediția a 
VII-a) - Galeria de Artă „Delta”, Arad
• 2019 – Bienala Internațională de Gravură Contemporană „NE” (ediția a III-a) - 
Muzeul de Artă, Iași 
• 2019 – „Saloanele Moldovei” (ediția a XXIX-a) - Galeria de Artă „Alfa”, Bacău
• 2019 – Simpozionul Internațional „Cultură turcă, artă și protecția moștenirii 
culturale” - Sala Studio, Universitatea „Ovidius” din Constanța
• 2019 – „Gestul în Desen / Florin Stoiciu” - Muzeul de Artă Vizuală, Galați
• 2019 – „Nicolae Covaci & Valeriu Sepi și invitații săi” - Galeria de Artă „Tomis Art 
Gallery”, Constanța
• 2019 – „Pastel, Acuarelă, Gravură / Magda Isăcescu” - Galeria de Artă „U Art 
Gallery”, „Uzinexport”, Bucureşti 
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• 2019 – „Gestul în Desen / Florin Stoiciu” - Muzeul de Artă, Constanța
• 2019 – Simpozionul Internațional „Învățământ, Cercetare, Creație” - Galeria de Artă 
UAP, Constanța
• 2019 – „Desenul post Brâncuși” (ediția a IV-a) - Muzeul Județean Gorj „Alexandru 
Ștefulescu”, Târgu Jiu
• 2019 – „Artomis” - Galeria de Artă UAP, Constanța
• 2019 – Salonul Național de Primăvară - Galeria de Artă UAP, Constanța
• 2019 – Trienala Internațională de Gravură (ediția a II-a) - Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” Teleorman, Alexandria
• 2019 – Salonul de Plastică Mică - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța
• 2019 – Salonul Național de Plastică Mică (ediția a XX-a) - Galeria de Artă, Brăila
• 2019 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Artă, Brașov
• 2018 – „Gestul în xilogravură / Florin Stoiciu” - Muzeul Național al Literaturii 
Române, București
• 2018 – „Gestul în xilogravură / Florin Stoiciu” - Muzeul de Artă, Constanța
• 2018 – Salonul de Grafică Mică „A4” (ediţia a IV-a) - Galeria de Artă „Casamatei”, 
Cluj-Napoca
• 2018 – Salonul de Grafică Mică „A4” (ediţia a IV-a) - Galeria de Artă „Mansarda”, Timișoara
• 2018 – „Expoziția laureaților Galei UAPR pe 2017” - Pavilionul „Colonia 
Pictorilor”, Baia Mare
• 2018 – „Centenar în creația artiștilor naționali” - Galeria Națională de Artă „Delta”, Arad 
• 2018 – Salonul Național de Artă Contemporană „Centenar” - Galeria de Artă 
„Simeza”, București
• 2018 – Bienala Internațională de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza” (ediția a II-a) 
- Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2018 – Bienala Internaţională de Artă „Ion Andreescu” (ediția a XI-a) - Galeriile de 
Artă „Ion Andreescu”, Buzău
• 2018 – Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-Educații” (ediția a VIII-a) - 
Galeria de Artă „Victoria”, Iași 
• 2018 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Gheorghe D. Anghel” (ediția a II-a) 
- Palatul Culturii „Teodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin
• 2018 – „Călător în timp și spațiu” - Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie, Constanța
• 2018 – Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „Danubius” (ediţia a III-a) - 
Muzeul de Artă, Tulcea
• 2018 – Bienala Internaţională de Grafică Mică „Inter-Art” (ediţia a VII-a) - Muzeul 
de Artă Contemporană, Aiud
• 2018 – „Saloanele Moldovei” (ediţia a XXVIII-a) - Galeria de Artă „Alfa”, Bacău
• 2018 – Expoziția de Artă „Poveștile inorogului” - Galeria de Artă „Gallery”, București 
• 2018 – Expoziția de Artă „élucubrer - Muzeul de Artă, Bacău 
• 2018 – „Neo-Studio. Grafica Tânără” - Galeria de Artă „Galateca”, Bucureşti
• 2018 – „Ex-Libris Constantin Brâncuşi” - Muzeul de Artă, Alba Iulia
• 2018 – „Artişti din Bucureşti” - Galeria de Artă, Brăila
• 2018 – „Desenul post Brâncuși” (ediția a III-a) - Muzeul de Istorie, Târgu Jiu 
• 2018 – Salonul Naţional de Plastică Mică (ediţia a XIX-a) - Galeria de Artă, Brăila
• 2018 – „Ex-Libris Constantin Brâncuşi” - Muzeul Naţional de Artă Cotroceni, Bucureşti
• 2017 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Aegyssus” (ediţia a III-a) - Muzeul 
de Artă, Tulcea
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• 2017 – „Festivalul Mondial de Arte şi Interculturalitate Ovidius” - Piaţa „Ovidius”, Constanţa
• 2017 – „Salonul de iarnă” - Galeria de Artă „Căminul Artei - Centrul Artelor 
Vizuale”, Bucureşti
• 2017 – Bienala de Gravură „Gabriel Popescu” (ediţia a VI-a) - Complexul Naţional 
Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte
• 2017 – Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „Iosif Iser (ediţia a XII-a) - 
Muzeul de Artă, Ploieşti
• 2017 – „Strigătul, Măștile durerii și ale spernaței” – Cercul Militar Național, Galeria 
Artelor, București 
• 2017 – „Călători în timp şi spaţiu” - Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti
• 2017 – „Călători în timp şi spaţiu” - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa
• 2017 – Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „NE” (ediţia a II-a) - 
Muzeul de Artă, Iaşi
• 2017 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi
• 2017 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul Cetăţii şi Oraşului, Oradea
• 2017 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2017 – „Laboratorul lui Marcel Chirnoagă” (ediţia a III-a) - Galeria de Artă „U Art 
Gallery” / „Uzinexport”, Bucureşti 
• 2017 – „A4” (ediţia a III-a) - Galeria de Artă „UNA Galeria”, Bucureşti
• 2017 – Salonul Mic Bucureşti „SMB11” (ediţia a XI-a) - Galeria de Artă „Căminul 
Artei - Centrul Artelor Vizuale”, Bucureşti
• 2017 – „Imagistique” - Muzeul Județean Argeș / Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-
Cumpăna”, Pitești
• 2017 – Salonul Naţional de Artă Plastică „Temeiuri” (ediţia a XII-a) - Palatul 
Parlamentul României, Camera Deputaţilor, Sala „Constantin Brâncuşi”, Bucureşti
• 2017 – Concurs de Grafică pentru Profesionişti Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier 
„Gabriel Popescu” - Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște
• 2017 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Artă, Ploiești
• 2017 – „Desenul Post Brâncuşi” (ediţia a II-a) - Galeria de Artă, Târgu Jiu
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Artă, Târgu Jiu 
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Artă, Iași 
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Artă, Ploiești
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Casa „Avramide” - Casa Colecțiilor, Tulcea
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul Național al hărților și Cărții Vechi, București
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” / „Bookfest” (ediția a XI-a) - „Romexpo”, București
• 2016 – „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Universitatea „Ovidius” din Constanța
• 2016 – „Art Safari” - Pavilionul de Artă, București
• 2016 – „Laboratorul lui Marcel Chirnoagă” (ediţia a II-a) - Galeria de Artă „U Art 
Gallery” / „Uzinexport”, Bucureşti
• 2016 – Festialul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-Educații” (ediţia a VI-a) - 
Galeria de Artă „Cupola”, Iași
• 2016 – „Semn grafic” - Galeria de Artă „Outsider”, Sfântu Gheorghe
• 2016 – Concursul Internațional de Creație Plastică „Eminesciana” (ediția a VI-a) - 
Galeria de Artă „Nicolae Tonitza”, Bârlad
• 2016 – „Ex Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța
• 2016 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza” (ediția I) - 
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Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2016 – „A4” (ediția a II-a) - Galeria de Artă „Căminul Artei - Centrul Artelor Vizuale” București
• 2016 – „Registre Stilistice” - Centrul Cultural „Aurel Stroe”, Buşteni
• 2016 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Gheorghe D. Anghel” (ediţia I) - 
Palatul Culturii „Teodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin
• 2016 – „Imagisique” - Muzeul de Artă, Drobeta Turnu Severin
• 2016 – „Imagisique” - Muzeul de Artă, Târgoviște
• 2016 – „Eminescu - Poezie, Artă, Viață” - Universitatea Naţională de Arte din București
• 2016 – „Eminescu - Poezie, Artă, Viață” - Muzeul Național al hărților și Cărții Vechi, București
• 2016 – Trienala Internațională de Gravură (ediţia I) - Biblioteca Judeţeană „Marin 
Preda” Teleorman, Alexandria
• 2015 – Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „Iosif Iser” (ediţia a XI-a) - 
Muzeul de Artă, Ploieşti
• 2015 – Bienala de Gravură „Gabriel Popescu” (ediția a V-a) - Muzeul de Istorie, Târgoviște
• 2015 – „Grafică mică” - Galeria de Artă „Simeza”, București
• 2015 – Salonul de Toamnă „Temeiuri” - Sala „Constantin Brâncuși”, Camera 
Deputaților, Parlamentul României, București
• 2015 – Bienala Internațională de Gravură Contemporană „NE” (ediţia I) - Muzeul de Artă, Iași 
• 2015 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Aegyssus” (ediţia a II-a) - Muzeul 
de Artă, Tulcea
• 2015 – „Licență - promoția 2015” - Galeria de Artă „Simeza”, București
• 2014 – „13 Ceasuri” - Galeriile „Williams”, București
• 2014 – „UNAB - 150 ani” - Sala „Dalles”, București
• 2014 – Bienala Internațională de Artă Miniaturală - Galeria de Artă „Mansarda”, Timișoara
• 2014 – „Ziua Marinei Române 2014” - Muzeul de Artă, Constanța
• 2014 – Bienala Națională de Gravură Contemporană „Danubius” (ediţia I) - Muzeul 
de Artă, Tulcea
• 2014 – Bienala Artelor Plastice „Ion Andreescu” (ediția a IX-a) - Galeriile de Artă 
„Ion Andreescu”, Buzău

  PREMII / MEDALII / DISTINCŢII 
• 2022 – Premiul I în cadrul Concursului Internațional de Arte Plastice „Martha 
Bibescu” (ediția a III-a)
• 2022 – Premiul pentru Grafică în cadrul Concursului Internațional de creație Lirico-
Plastică „Eminesciana” (ediția a XII-a)
• 2021 – Marele Premiu în cadrul Concursului Internațional de creație Lirico-Plastică 
„Eminesciana” (ediția a XI-a)
• 2021 – Premiul de Excelență pentru valoarea deosebită a operei sale participante la 
Expoziția Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale (ediția a XX-a)
• 2021 – Premiul pentru Tineret în cadrul Galei Naționale de acordarea premiilor a 
Uniunii Artiștilor Plastici din România pe anul 2020
• 2021 – Premiul pentru Tineret  în cadrul Bienalei Internațională de Gravură 
Contemporană N-E (ediția a IV-a)
• 2021 – Premiul pentru Excelență la Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-
Educații” (ediția a X-a), pentru contrubuția deosebită la dezvoltarea artelor și culturii 
internaționale, Iași
• 2021 – Distincția a II-a în cadrul expoziției Internaționale „Inter-Art” (ediția a VIII-a)
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• 2020 – Premiul pentru Curatoriat la manifestarea artistică Bienala Națională de 
Artă Contemporană „Gheorghe D. Anghel” (ediția a III-a) 
• 2020 – Premiul pentru Grafică ca recunoaștere și apreciere a întregii activități 
depuse în slujba artelor plastice din România acordat de Uniunea Artiștilor Plastici 
din România în cadrul Bienalei Internaționale de Artă Contemporană „Ion Andreescu” 
(ediția a XII-a)
• 2020 – Premiul de Excelență pentru Curatoriat acordat de Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman în cadrul evenimentului Ex-Libris Brâncuși, Alexandria
• 2020 – Premiul pentru Tineret acordat de Ministerul Culturii (pentru înaltele 
performanțe obținute în cadrul unor manifestări artistice pe plan național și 
internațional)
• 2020 – Marele Premiu (pentru valoarea deosebită a operei participante) la Expoziția 
Festivalului Internațional de Arte Vizuale „Empatii de o parte și de alta a Prutului”, Iași
• 2020 – Premiul Juriului la Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-Educații” 
(ediția a X-a), Iași
• 2020 – Premiul Special la Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale (ediția 
a XIX-a), Iași
• 2019 – Premiul pentru Desen în cadrul Salonului Internațional al Profesorilor de 
Arte Vizuale (ediția a XVIII-a), Iași
• 2019 – Premiul Juriului (pentru valoarea deosebită a operei participante) la Expoziția 
Festivalului Internațional de Arte Vizuale „Empatii de o parte și de alta a Prutului”, Iași
• 2019 – Premiul pentru Grafică la Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-
Educații” (ediția a IX-a), Iași
• 2019 – Premiul Direcției Cultură a Primăriei municipiului Chișinău la Expoziția - 
Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei, Chișinău
• 2019 – Premiul de Excelență (pentru organizare) acordat de Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman
• 2019 – Distincția „Certificate of Merit” (as a mark of appreciation for the entire 
artistic activity carried
out in the field of visual art) acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din Bulgaria
• 2019 – Premiul de Excelență (în semn de apreciere pentru întreaga activitate artistică 
desfășurată în domeniul artei vizuale) acordat de Muzeul Județean Gorj „Alexandru 
Ștefulescu”, Târgu Jiu 
• 2018 – Premiul pentru Tineret la Bienala Internațională de Artă Contemporană 
„Nicolae Tonitza” (ediţia a II-a), Bârlad
• 2018 – Distincția de Excelență (pentru merite deosebite în organizarea Bienalei 
Naționale de Artă Contemporană „Gheorghe D. Anghel”, ediția a II-a) acordată de 
Muzeul Regiunii „Porților de Fier”, Drobeta Turnu Severin 
• 2018 – Premiul pentru Tineret la Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-
Educații” (ediţia a VIII-a), Iași
• 2018 – Distincţia de Excelenţă „Dumitru Ghiaţă” (în semn de înaltă recunoaștere 
a contribuției la susținerea și promovarea artei vizuale românești) acordată de Muzeul 
Regiunii „Porților de Fier”, Drobeta Turnu Severin
• 2018 – Medalia „Nicolae Tonitza - Centanar” (ca semn de apreciere și înaltă 
considerație pentru activitatea artistică desfășurată în domeniul artelor plastice) 
acordată de Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2017 – Premiul „Ioan Atanasiu Delamare” acordat de Ritul Scoțian Antic și 
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Acceptat la Gala Premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România
• 2017 – Premiul III la Bienala Naţională de Gravură „Gabriel Popescu” (ediţia a 
IV-a), Târgovişte
• 2017 – Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România / Filiala Grafică Bucureşti 
la Concursul Național „SMB11”, Bucureşti
• 2017 – Laureat (Secţiunea Tineret) la Salonul Naţional „Temeiuri” (ediţia a XII-a), Bucureşti
• 2017 – Premiul III la Concursul de Grafică „Restaurarea şi consolidarea Casei 
Atelier Gabriel Popescu”, Târgovişte
• 2017 – Premiul „Constantin Brâncuşi” (Opera Prima) la Concursul Naţional 
„Desenul post Brâncuşi”, Târgu Jiu
• 2016 – Premiul pentru Tineret la Festivalul Internațional „Arte-Reciclări-Terapii-
Educații” (ediția a VI-a), Iași
• 2016 – Premiul I la Concursul Naţional de „Ex Libris Constantin Brâncuși”, Constanța
• 2016 – Premiul de Recunoștință (pentru merite deosebite în organizarea 
evenimentului Trienala Internațională de Gravură, ediția I) acordat de Biblioteca 
Județeană Marin Preda Teleorman, Alexandria
• 2015 – Premiul III la Bienala Internațională de Gravură (ediţia a IV-a), Chișinău / 
Republica Moldova
• 2015 – Premiul pentru Tineret la Bienala Națională de Artă Contemporană 
„Aegyssus” (ediţia a II-a), Tulcea
• 2015 – Certificatul de Apreciere acordat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău / Republica Moldova
• 2014 – Premiul pentru Tineret la Bienala Națională de Gravură Contemporană 
„Danubius” (ediţia I), Tulcea

  DIPLOME
• 2020 – Diploma de Merit (pentru valoarea deosebită a operei participante) la 
Concursul Internațional de Creație Vizuală „Eminesciana - Memorialul Eminescu” 
(ediția a X-a), Iași
• 2019 – Diploma de Excelență (pentru organizarea Trienalei Internaționale de Gravură, 
ediția a II-a) acordată de Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman
• 2019 – Diploma de Excelență (pentru activitatea organizatorică din cadrul Trienalei 
Internaționale de Gravură, ediția a II-a) acordată de Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” Teleorman
• 2019 – Diploma de Excelență (pentru valoarea deosebită a operei participante) la 
Concursul Internațional de Creație Vizuală „Eminesciana - Memorialul Eminescu” 
(ediția a IX-a), Iași
• 2019 – Diploma de Onoare la Bienala Internațională de Gravură Contemporană „Iosif 
Iser” (ediţia a XIII-a), Ploiești
• 2018 – Diploma de Excelență acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din România la 
Bienala Internațională de Gravură Contemporană „Danubius” (ediția a III-a), Tulcea
• 2018 – Diploma de Onoare acordată de Facultate de Arte, Universitatea „Ovidius” 
din Constanța
• 2018 – Diploma de Excelență acordată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău
• 2018 – Diploma de Excelență acordată de Muzeul Național Cotroceni
• 2017 – Diploma de Onoare în cadrul Bienalei Internaţionale de Gravură 
Contemporană „Iosif Iser” (ediţia a XII-a), Ploieşti



129

• 2016 – Diploma de Merit acordată de Centrul de Cultură, Arcuș
• 2016 – Diploma de Excelență acordată de Fundația Culturală „Dr. Constantin 
Teodorescu”, Bârlad
• 2016 – Diploma de Onoare la Simpozionul „Constantin Brâncuși”, Constanța
• 2016 – Diplomă de Merit acordată de Centrul Cultural „Aurel Stroe”, Buşteni
• 2016 – Diploma de Merit (pentru debut) la Bienala Națională de Artă Contemporană 
„Gheorghe D. Anghel”, Drobeta Turnu Severin
• 2016 – Diploma de Merit acordată de Muzeul Național al hărților și Cărții Vechi din 
București
• 2015 – Diploma de Onoare la Bienala Internațională de Gravură Contemporană „Iosif 
Iser” (ediţia a XI-a), Ploiești

  NOMINALIZĂRI
• 2020 – Nominalizare la Premiu la Bienala Internațională de Artă Contemporană 
„Nicolae Tonitza” (ediția a III-a)
• 2018 – Nominalizare la Premiul pentru Grafică la Bienala Internaţională de Artă „Ion 
Andreescu” (ediția a XI-a), Buzău
• 2017 – Nominalizare la Premiu la Bienala Internaţională de Gravură „NE” (ediţia a II-a), Iaşi
• 2016 – Nominalizare la Premiu la Bienala Națională de Artă Contemporană „Nicolae 
Tonitza” (ediția I) - Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2016 – Nominalizare la Premiul pentru Desen la Concursul Internațional de Creație 
plastico-lirică „Eminesciana” (ediţia a VI-a), Iași
• 2015 – Nominalizare la Premiu la Bienala de Gravură „Gabriel Popescu” (ediţia a 
V-a), Târgoviște
• 2015 – Finalist la Concursul Internațional de Gravură „Dinastia Vivanco Bodegas” 
(ediţia a VIII-a), La Rioja / Spania
• 2014 – Finalist la Concursul Internațional de Gravură „Dinastia Vivanco Bodegas” 
(ediţia a VII-a), La Rioja / Spania

  AFILIERI PROFESIONALE
• 2016-prezent – Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania, Filiala Grafică Bucureşti
• 2016-prezent – Membru Association Internationale des Arts Plastiques UNESCO, 
Paris / Franța

  EXPERIENŢĂ ACADEMICĂ
 • 2019-prezent – Asistent la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de 
Arte, Departamentul Muzică, Teatru și Arte Vizuale, Specializarea Pedagogia Artelor 
Plastice și Decorative
 • 2018-2019 – Asistent asociat la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de 
Arte, Departamentul Muzică, Teatru și Arte Vizuale, Specializarea Pedagogia Artelor 
Plastice și Decorative

  EXPERIENȚĂ ORGANIZATORICĂ / CURATORIAT 
• 2022 – Curator de proiect: „Ex Nihilo Nihil II” (Georges Braqie, Marc Chagall, 
Girgio de Chirico, Max Ernest, Gustav Klimt, Fernand Leger, Rene Magritte, Amadeo 
Modigliani)
• 2022 – Curator la Expoziția de Afișe „Design Poster” – Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad
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• 2021 – Curator de proiect la expoziția de grup „Sacrul în Artă” - Universitatea 
„Ovidius”, Campus, Corp A, Constanța
• 2021 – Membru în echipa de organizare a Expozției Internaționale de Artă Vizuală 
„Calea Suferinței” - Galeriile Municipale „Dan Hatmanu”, Iași
• 2021 – Curator de proiect: Expoziția de Pictură, Grafică, Gravură și Ceramică 
„Stylistique” – Muzeul de Istorie și Arheologie „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu
• 2021 – Curator de proiect: „Ex Nihilo Nihil” (Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, 
Giovanni Battista Piranesi, Francisco Goya și Salvador Dali )
• 2021 – Curator de proiect: „Ex-Libris Constanța”, Galeria de Artă „Tomis Mall”, Constanța
• 2020 – Curator de proiect: Bienala Națională de Artă Contemporană „Gheorghe D. 
Anghel” ediția a III-a, Pavilionul Multifuncțional Drobeta Turnu Severin
• 2020 – Curator de proiect: „Ex-Libris Constantin Brâncuși” - Biblioteca Județeană 
„Marin Preda”, Alexandria
• 2019 – Curator asociat: „Ignat. Ritualuri străvechi. 4×4” - Galeria de Artă „Tomis Art 
Gallery”, Constanța
• 2019 – Director de proiect: Trienala Internațională de Gravură (ediţia a II-a) - 
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman, Alexandria
• 2019 – Curator asociat: „Expoziția de Gravură și Sculptură” - Galeria de Artă „Tomis 
Art Gallery”, Constanța
• 2019 – Curator asociat: „Artomis Cazino 2019” - Galeria de Artă „Tomis Art 
Gallery”, Constanța
• 2019 – Curator asociat: „Triumphus” - Galeria de Artă, Brăila
• 2018 – Curator asociat: Bienala Națională de Artă Contemporană „Gheorghe D. 
Anghel” (ediția a II-a) - Palatul Culturii „Teodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin
• 2018 – Curator asociat: Bienala Internaţională de Gravură Contemporană „Danubius” 
(ediţia a III-a) - Muzeul de Artă, Tulcea
• 2018 – Membru în echipa organizatorică: „Schiţe de idee logo 100-140 de ani 
Dobrogea” - Universitatea „Ovidius” din Constanţa
• 2018 – Membru în echipa organizatorică: „Workshop pictură tehnica flamandă” - 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
• 2017 – Curator asociat: „Călători în timp şi spaţiu” - Muzeul Naţional al Literaturii 
Române, Bucureşti
• 2017 – Curator asociat: „Călători în timp şi spaţiu” - Muzeul de Istorie Naţională şi 
Arheologie, Constanţa
• 2017 – Curator asociat: „Imagistique” - Muzeul Județean Argeș / Galeria de Artă 
„Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, Pitești
• 2016 – Director de proiect: Trienala Internațională de Gravură (ediţia I) - Biblioteca 
Judeţeană „Marin Preda” Teleorman, Alexandria

  SIMPOZIOANE / CONFERINŢE
• 2020 – Revista „Colocvii teatrale” nr. 30 (BDI) / articol: „Theater, Between 
Technology and Visual Arts” (autor) pp 85–92
• 2020 – Revista „Anastasis” (BDI) / „Medieval Art and Civilization” Vol al VIII-lea, 
noiembrie 2020 / articol: „Mecanismul – între aplicativitate și concept artistic - pe axul 
antichitate, ev mediu și modernism” (autor) pp 217-230
• 2020 – Revista „Revart” (BDI) nr. 34 / articol: „Elemente cinetice și mecanomorfe 
în registrul artelor vizuale. Retorică și paradigmă asupra conceptului «Automata» și 
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«Métamatics»” - Universitatea de Vest din Timișoara (autor) pp 73-78
• 2020 – Revista „Colocvii teatrale” (BDI) / „Singularitate și multiplicare în artele 
spectacolului contemporan” / articol: „Particularitatea și proliferarea elementelor de 
natură stroboscopică în arta vizuală și arta spectacolului/cinematografiei” (co-autor)
• 2019 – Revista „Revart” (BDI) / articol: „Cizelarea imaginii/operei determinată de 
cerințele sociale. Arta militantă și propagarea mesajului în câteva contexte istorice” - 
Universitatea de Vest din Timișoara (co-autor)
• 2020 – Simpozionul „Colocviile Brâncuși” - Târgu Jiu
• 2018 – Simpozionul Internațional „Drobeta” - Muzeul de Artă, Drobeta Turnu Severin

  JURII / COMISII DE SPECIALITATE
• 2021 – Secretar în Comisia de Finalizare Licență și Masterat, Universitatea „Ovidius” 
din Constanța
• 2020 – Președinte al juriului în cadrul Bienalei Naționale de Arte „Gheorghe D. 
Anghel” (ediția a III-a), Drobeta Turnu Severin
• 2020 – Secretar în Comisia de Finalizare Masterat, Universitatea „Ovidius” din Constanța
• 2019 – Membru în comisia de jurizare la Bienala de Gravură „Gabriel Popescu” 
(ediția a VII-a), Târgovişte
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