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Răzvan-Petrișor DRAGOȘ

Kinestezie-Cinetică-Mecanică
în artele vizuale
(Registrul antropo-mecanomorf și metanarațiunile vizuale)

Timișoara, 2022

Prefață

Rândurile de față sunt dedicate celui de-al doilea volum al seriei de autor a lui
Răzvan Dragoș, volum complementar și totodată independent organic față de primul,
fiind în fapt o minuțioasă prezentare a subiectul său identitar, acela al cineticului și mecanomorfului în artă, abordat prin prisma propriei creații, pe care o prezintă ca studiu de caz
al volumului anterior, care este o amplă cercetare realizată pe repere culturale (istorice)
ale temei. Artistul a introdus în lucrare ideile și concepte personale, precum și o serie de
detalii strict de specialitate (profesională, respectiv, grafică).
La Răzvan Dragoș surprinde coerența dintre semnele grafice și obiectele pe care
le desemnează acestea, cu atât mai mult cu cât artistul reprezintă cu predilecție lucruri
fără corespondent real, care nu există, dar care, la o adică, ar putea exista, în sensul că
sunt structural verosimile.
Tema de referință a graficianului este cinetica, raportată la mecanisme (care sunt,
prin excelență, aplicații științifice, adică rezultate ale inteligenței umane) și la inteligența
artificială, capabilă să simuleze alegerile, liberul arbitru și chiar conștiința. Interesant
este faptul că artistul tratează mișcarea prin mijloace statice din toate punctele de vedere.
Reprezentările, în sine, sunt de neclintit în bidimensionalitatea lor. Acestea eludează trucurile iluzionistice care sugerează dinamica. Timpul, ca dimensiune, este și el “înghețat”
în ipostaze împietrite.
Elementele enumerate mai sus conduc spre observația că sistemele mecanice, menite să genereze mișcare sunt reprezentate de către Răzvan Dragoș, de fapt, în repaus. Un
paradox fizic, echivalent cu o glumă, spune că atunci când folosim energia potențială,
implicit o și pierdem. Mașinăriile aflate în discuție își păstrează integral potențialul de
mișcare cu care au fost înzestrate prin „proiectare”; altfel, ca și instalațiile tridimensionale ale lui Jean Tinguely sau Neculai Păduraru, sunt create pentru forma lor plastică, nu
și pentru a funcționa, cel puțin nu într-o formă onorabilă din punct de vedere ingineresc.
Artistul a luat cunoștință temeinic de mecanismele hidraulice ale lui Hero, de
caietele lui Leonardo da Vinci sau de păpușile automate ale lui Jaquet-Droz, pe care însă,
spre lauda lui, nu le-a introdus ca atare în familia de semne vizuale personale. De altfel,
graficianul român nu a preluat nimic de la nimeni, în condițiile în care și-a dedicat peste
cinci ani din viața și activitatea sa unor studii temeinice despre cinetică și chinestezie,
constituite în subiect al unei lucrări de specialitate.
Și dacă am pomenit despre chinestezie, este momentul să aduc în discuție latura
antropomorfă pe care o urmează graficianul și care se constituie în subcapitol aparte al

creației sale. În acest caz, biomecanica este relaționată mai degrabă cu bioetica decât cu
cinetica propriu-zisă. Spre deosebire de alți artiști care abordează mecanicul, cineticul și
programarea, atunci când apelează la antropomorf, Răzvan Dragoș formulează interogații
privitoare la inteligență artificială și conștiință. Forma antropomorfă este privită ca templu și totodată gazdă ideală atât pentru una, cât și pentru cealaltă componentă, care, în
viziunea sa, par a se determina reciproc. Lucrările nu se doresc a fi răspunsuri la întrebări
privind ființa și în nici un caz posibile ilustrații science-fiction. Acestea suscită în schimb
atenția privitorului și chiar mai mult decât atât, ar putea fi concepute în ideea de a seduce.
În seria „Artes Mechanicae”, artistul marșează pe compoziții organice, în care fiecare element este fie însumat într-o structură, fie însumează diverse alte elemente. Jocul
este complet prin închiderea unor cercuri: criteriile morfologice sunt interschimbabile,
astfel încât același element poate să determine și să fie determinat, în același timp, în
funcție de diverse puncte de vedere și cerințe compoziționale.
Ciclul „Metanarațiuni Cinetice” este cel mai eterogen capitol din creația sa, reunind elemente și idei din diverse perioade de creație, toate însă aflate sub egida mișcării,
fie ea activă (autogenerată) sau pasivă, rezultat al unor acțiuni exterioare. Aici cromatica,
altfel apelată doar ocazional, intervine în economia compozițiilor cu un rol bine definit,
nu doar ca alternanță, variație sau improvizație. Cu ajutorul unor culori distincte sunt
marcate ipostaze diferite, suprapuse în planul unor acelorași lucrări. Este vorba despre
o posibilă reunire a unor dipticuri ori tripticuri. Și în acest caz, linia prevalează în fața
cromaticii, păstrând în același timp o autonomie majoră față de subiect.
Totul este de fapt metanarațiune în creația lui Răzvan Dragoș. Artistul este un
maestru al relațiilor dintre conținut și formă. De fiecare dată, indiferent de unde pornește,
ajunge în siguranță la un anumit general în care se pot regăsi privitori altfel extrem de
diverși. În definitiv, unul dintre darurile artei este acela de a aduce oamenii pe aceeași
lungime de undă.

Dr. Mihai Plămădeală, critic de artă

Argument
Istoria artei a înregistrat foarte multe curente,
mișcări artistice, tematici majore subiecte de actualitate,
rigori și spontaneități din punct de vedere tehnic, manualitate/mecanic/automat/electric/digital, interdisciplinaritate, toate acestea au constituit în permanență generatoare de expresii concludente și contondente în conștiința
socio-culturală. Atributele de ordin (antro)mecanotehnic-mecanomorf vor constitui treptat și sistematic noi și
noi viziuni asupra acestui „univers”.
Foarte mulți artiști din istoria artei au abordat cu
predilecție această rută intrigantă izbutind adesea să își
impună „amprenta” creativă. Așa s-au născut notabilele
demersuri artistice „Automata”, „Meta-matics” etc. Desigur, că aceste verosimile augmentări și productivități
în egală măsură ale „climatului mecanic”, vor deschide
noi orizonturi culturale și totodată vor spori câmpul utopic (veșnicul exercițiu de imaginație).
Este fascinant, cum da Vinci are ca punct de plecare Omul Vitruvian, prefigurând robotul umanoid1
(„Robotul lui Leonardo” sau „Automa cavaliere”).

Fig. 1. Autor: Mario Taddei (n. 1972) / titlul: Replică după robotul lui Leonardo da
Vinci / anul: 2007 / locația: Milano, Italia

_____________________
1
Printre proiectele de ordin mecanotehnic realizate de către Leonardo da Vinci se află și schițele ce certifică construcția unui prototip „umanoid” capabil să efectueze diferite tipuri de mișcări prin intermediul unor scripeți
și sfori. Din notițele moștenite, redescoperite în jurul anului 1950 aflăm că acest tip de „robot” a fost prezentat la
o festivitate organizată de către Ducele Sforza în anul 1495. Setul de acțiuni pe care „robotul” le putea realiza, se
asemănau cu cele ale omului având capactitatea de a se așeza, de a-și mișca membrele superioare și accea de a-și
coordona capul prin intermediul mișcărilor gâtului. Reconstrucția ulterioară a dispozitivului conform schițelor lui
Leonardo, a demonstrat faptul că acest „robot” a fost complet funcționabil.
Acest mecanism are înfățișarea unui cavaler care poartă o armură specifică civilizației din epoca medievală germano-italienă și reprezintă o etapă a cercetărilor anatomice raportate la Omul vitruvian pe care Leonardo
a efectuat-o. Iluzia mișcării fluente apropiată ca gest de cea umană era asigurată de „reconstrucția” corpului mecanic prin intermediul frânghiilor și scripeților care țineau locul nervilor, musculaturii și a articulațiilor. Mișcarea
membrelor de pildă se realiza prin punerea în tensiune a întregului sistem mecanic. Capul putea efectua mișcarea
de deschidere și închidere a maxilarului și cea de rotație prin intermediul arcuirii gâtului.
Funcționabilitatea completă a mecanismului android cuprindea două sisteme distincte: una care controla mișcările componentelor superioare (capul, umerii, brațele și palmele) și cel care dirija membrele inferioare
(șoldurile și picioarele).
Remarcabilele descoperiri ale schițelor lui Leonardo ce vizează „robotul” mecanic a fost realizată de către
Carlo Pedretti în anul 1957, care a susținut că acestea se aflau printre multiplele desene cu modele de invenții. Cu
toate acestea până în anul 1996 când s-a făcut prima încercare de reconstrucție a mecanismului, desenele „robotului” au mai fost o singură dată menționate public în Codexul Madrid. În epoca contemporană au fost efectuate
nenumărate serii de reproduceri digitale care aveau ca scop afișarea procedurală a construcției tehnice din secolul
XV. Una dintre cele mai complexe astfel de reproduceri ale androidului lui Leonardo de la care s-au inspirat pentru
crearea-programarea tehnologiilor ce țin de comenzile vocale, a fost realizată în anul 2005 de către Facultatea de
Inginerie Biochimică a Universității din Connecticut, SUA. Tot „robotul” lui Leonardo a inspirat și tehnologia
utilizată de către NASA pentru construirea roboților „Anthrobots” utilizați în misiunile spațiale. (Sursa: Mark
Rosheim, Leonardo ́s Lost Robots, Editura Springer, Berlin, 2006, pp. 40-65)
_____________________

Sursa imaginilor:
Fig. 1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Robotul_lui_Leonardo_da_Vinci?fbclid=IwAR3FGHvY4DgiXU0s
p5WH87fBN5n8nVziBylukq7mJJwowj7ilkXl1qU86SM#/media/Fișier:Leonardo_Da_Vinci_Robot_Leonardo3_2008-1.jpg
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Se cuvine să aducem în atenție câteva constituente ale creației artistice de tip mecanomorf, și astfel, ne
este permisă o „disecare-defalcare” a creației de artă
(traditionnel sau conceptuel).
Și în „cosmosul mecanomorf” sunt tratate problematici precum: echilibrul, figura, forma, augmentarea, spațialitatea, luminozitatea, cromatica, mișcarea,
dinamica sau expresia rămân elemente incontestabile în demersul creativ. La baza fiecărui element există
particularități/caracteristici, alcătuite într-un anumit lanț
cinematic al artei vizuale.
La Fernand Léger (1881-1955)2 avem în dezbatere echilibrul alcătuit din: structura voalată a pătratului; relaționarea elementelor (celor două discuri din
pătrat/format); echilibrul de natură psihologică și fizică; importanța elementului dintr-un ansamblu; direcția;
gama de echilibre; joncțiunea sus-jos; axul dreapta-stânga; echilibrul în raport cu intelecția. Lucrări precum: Nus
dans la forêt (1910), Les Fumeurs (1911-12), La Femme
en Bleu (1912), Le modèle nu dans l’atelier (1912-1913)
sau Le Soldat à la Pipe (1916) sunt doar câteva din suita
de exemplificări ce fortifică echilibrul compozițional.

Fig. 2. Autor: Fernand Léger (1881-1955)
/ titlul: Nature morte à la lampe / tehnica:
ulei pe pânză / dimensiunea: 64,2 × 45 cm
/ anul: 1914 / colecția: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

În opera lui Francis Picabia (1879-1953)3, figura
este formată din: captarea imaginii (prin văz) printr-o
examinare eficace-laborioasă; identificarea elementelor
primordiale; noțiuni sau concepte de ordin perceptibil;
investigarea și retorica figurii; persuadarea trecutului;
modalitățile de captare/integrare a figurii; simplicitatea;
argumentația simplicității; uniformizare și distingere;
conservarea întregului/ansamblului; subîmpărțirea; subdiviziunea perimetrului artei vizuale; delimitarea părții;
analogie și diferențiere; osatura structurală. O analiză
sporită în creația picabiană este instituită indubitabil în
Machine Turn Quickly (1916-1918), Espagnole et ag_____________________
2
Fernand Leger, Dorothy M. Kosinski, Christoph Asendorf,
Fernand Leger 1911-1924: The Rhythm of Modern Life (Art &
Design), Editura Prestel Pub, München, New York, 1994, p. 120
3
M. Therese Southgate, Art of JAMA Covers and Essays
from The Journal of the American Medical Association, Editura Oxford
University Press, Marea Britanie, 2011, p. 200
_____________________

Sursa imaginilor:
Fig. 2. https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artw
ork/nature-morte-lampe-still-life-lamp
Fig. 3. http://www.artnet.com/artists/francis-picabia/la-lec
ture-a-0fh_KJcfrjPrIZ3xgcjZmw2

Fig. 3. Autor: Francis Picabia (1879-1953)
/ titlul: La lecture / tehnica: Ripolin și paie
(de băut) aplicate pe pânză / dimensiunea:
78 × 52 cm / anul: 1924-1925
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neau de l’apocalypse (c. 1927-1928), Force Comique
(1913-1914), Catch as Catch Can (1913) sau The Dance
at the Spring (1912) dar și multe alte creații.
Modul cum este tratată forma în viziunea lui
Alexander Rodchenko (1891-1956)4 compusă din:
direcția în spațiul dat; tipurile de proiecție; problematici de configurație optimă; perceptibilitatea racursiului;
juxtapunerea formelor și rentabilitatea acestui procedeu; interferența-rezonanța planului cu profunzimea;
configurații antagonice sau emulația acestora; inserții
de ordin realism și real; veridicitatea unor anumite aspecte (co)participante; conceptul de formă din prisma
inventivității - structură morfologică; abstractizarea prin
diferite niveluri; rostul informației plastice/vizuale. Vom
aduce și câteva exemplificări ca de pildă: Dance (1915),
Spatial Construction no. 12 (1920), Variant cover design
for Zaum’. Nestroch’e (1921), Toft (1919), Linear Construction (1920) ce rămân statornice în succinta noastră
prezentare.
Augmentarea sau crescendo-ul în plastica avangardistă a lui Kazimir Malevici (1879-1935)5 aduce
în atenție: tipurile de concepte reprezentative; teorii
de ordin intelectual; percepția mișcării în desen; primordialitatea cercului; canoanele distinctive; prezența
verticalității și orizonalității; declivitatis-ul; contopirea
și acutumanța părților; dimensiunea; demersul transpunerii în cele două dimensiuni; tvorenia formei; rotundul
și pledoaria pătratului. Inevitabil vom puncta câteva din
remarcabilele sale lucrări ca: Englishman in Moscow
(1914), Bureau and Room (1913), Suprematist Painting:
Eight Red Rectangles (1915), Head of a Peasant Girl
(1912-1913), Complex Presentiment: Half-Figure in a
Yellow Shirt (1928-1932) menite să întărească considerentele crescendo-ului în arta vizuală.

Fig. 4. Autor: Alexander Rodchenko
(1891-1956) / titlul: Non-Objective Painting
/ tehnica: ulei pe pânză / dimensiunea: 84,5
× 71,1 cm / anul: 1919

Fig. 5. Autor: Kazimir Malevici (18791935) / titlul: Supremalist Composition /
tehnica: ulei pe pânză / dimensiunea: 88,5
× 71 cm, anul 1916

_____________________

4
Aleksander Mikhaĭlovich Rodchenko, John E. Bowlt,
Aleksandr Rodchenko: experiments for the future : diaries, essays,
letters, and other writings, Editura Museum of Modern Art, New
York, 2005, p. 46
5
Masaaki Kurosu, Human-Computer Interaction. Theories,
Methods, and Tools, Editura Springer, München 2014, p. 18
_____________________

Sursa imaginilor:
Fig. 4. https://www.moma.org/collection/works/78840?arti
st_id=4975&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
Fig. 5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Compoziție_suprematistă_(pictură)#/media/Fișier:Suprematist_Composition_-_Kazimir_Malevich.jpg
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Fig. 6. Detaliu

Spațialitatea este un factor indispensabil pentru Constantin Lucaci (1923-2014)6 și astfel, aceasta
poate fi subdivizată în câteva direcții: linia sau conturarea formei; duelarea contururilor; forma/volumul în
raport cu fondul/spațiul; elemente de profunzime; paradigma concavității în propriul demers; definirea adâncimii prin jocul de juxtapunere; rostul incontestabil al
transparenței; deformarea generatoare de spațiu; fundamentele tridiminesionalității; centralismul și infinitul;
spațialitatea piramidală; excluderea proiecției conformiste; perspectiva centrală cu cele două origini; avansarea spre o sumabilă a spațiului; simplitatea în absența
veridicului. Iată deci, câteva exemple concludente
Lucrarea monumentală Omagiu lui Brâncuși (1957),
Fântână și Monumentul „Știința” (1965), sculptura „Zborul” (1970), Fântâna Cinetică din Constanța
(1971), „Dialogul undelor (1972), ce probează considerentele spațialității.

Fig. 7. Autor: Andy Warhol (1928-1967)
/ titlul: Race Riot / tehnică: mixtă (acryl,
serigrafie), dimensiunea: 150 × 170 cm /
anul: 1964 / colecția: Gagosian Gallery

Luminozitatea ca mecanism imperativ în expunerea lui Andy Warhol (1928-1967)7 are ca structură
următoarele rute: captarea luminii; procesul de solarizare; relativismul strălucirii; factorul luminii determină
spațiul/fondul; atribuțiunile și distribuirea umbrelor plecând de la diverse principii; combaterea simbolismului
(a luminii) cu inserții vizuale de altă sorginte. Bunăoară,
în extensia noastră demonstrativă invocăm imagini de
tip warholian Shot Marilyns (1964), Triple Elvis (1963),
Orange Prince (1984), Race Riot (1963-1964), Diamond
Dust Joseph Beuys (1980) ce au constituit deopotrivă o
nouă cultură, o chinestezie a resortului imagistic - „fabrica de imagini prin pluralitatea spectrelor”.
Sigur că nu putem trece cu vederea de un alt aspect
vital în abordarea unei creații în perimetrul artei vizuale,
și anume, cromatica. Natura acesteia include câteva rute
imbatabile cum ar fi: traseul de la lumină înspre paleta
cromatică; însemnătatea formei și a culorii; proveniența
_____________________
6
Grigore Hagiu, Bucureștiul artistic, Editura Sport-Turism,
București, 1984, pp. 131-132
7
Jonathan Flatley, Like Andy Warhol, Editura The University of Chicaco Press, Chicago, 2017, pp.173-175
_____________________

Sursa imaginilor:
Fig. 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Race_Riot_(Warhol)#/media/File:Andy_Warhol_-_Race_Riot.jpg

Fig. 8. Detaliu
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culorilor (punctul de plecare); definirea/distingirea primarelor generatoare și a primarelor fundamentale; etalarea adiției/sumației și a substracției; introducerea în
câmpul complementarelor generatoare și fundamentale; referințe ale sintaxei combinațiilor; în identificarea
armoniei; interdependența și interferența culorilor; demers și reacție raportată la culoare. Altminteri, doar câteva raționamente (din sfera artei vizuale) ce amplifică
demersul artistic al lui Victor Vasarely (1906-1997)8, și
se merită să aducem în (re)amintirea noastră unele din
cele mai reprezentative creații ca de exemplu: Vega-Nor
(1969), Keple Gestalt (1968), Vonal Stri (1975), Cheyt
Pyr (1971), Etudes Bauhaus C (1929), enunțuri vizuale
ce au contribuit la înflorirea Op Art-ului.
Nu putem dezbate mișcarea dacă nu invocăm câteva din atributele artistului Jean Tinguely (1925-1991)9
secționate astfel: actul/manifestarea și timpul; sincronismul și succedarea; momentele de identificare ale
mișcării/movimentului; orientarea; confidențele vitezei;
factorii determinanți ai mișcării stroboscopice; inserția
forței motrice patente; scara elementelor sofisticate; trupul/corpul ca unealtă de operaționalizare/integrare; corpul și imaginea chinestezică a acestuia. Mecanismele
din „galaxia tinguelyană” adeveresc necurmat ascensiunea lor în arta modernă prin câteva repere notabile ca
Stravinsky Fountain (1983), Baluba (1961), Méta-Matic
No. 14 (1959), Méta-mécanique (1955), Radio-Skulptu
(1962) și astfel rămân elemente înmagazionate în paleta
amplă a artei vizuale.

Fig. 9. Autor: Jean Tinguely (1925-1991)
/ titlul: Meta-Mécanique / tehnica: sârmă,
metal și troliu / dimensiunea: 61 × 39 ×
29,8 cm / anul: 1954

Vom traversa concis și prin natura creației semnate de Naum Gabo (1890-1977)10, unde vom identifica
dinamica segregată în: dinamismul și interpretarea lui în
regim tradițional; cuantumul forțelor din diagramă; setul
de experimente cu prezentarea tensiunilor dirijate; sin_____________________

8
Doreen Becker, Color Trends and Selection for Product
Design: Every Color Sells A Story, Editura Elsevier INC. 2016,
Norwich, pp. 29-32
9
Heidi E. Violand-Hobi, Jean Tinguely, Jean Tinguely:
Life and Work, Editura Prestel, München, New York, 1995, p. 74
10
Naum Gabo, Museum of Modern Art (Oxford, Anglia),
Naum Gabo: The Constructive Idea : Sculpture, Drawings, Paintings,
Monoprints, Editura South Bank Board, Londra, 1987, p. 32
_____________________

Sursa imaginilor:
Fig. 9. https://www.moma.org/collection/works/81956
Fig. 10. https://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-construction-in-space-crystal-t06978
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Fig. 10. Autor: Naum Gabo (1890-1977) /
titlu: Construction in Space (Crystal) / tehnica: acetat de celuloza / dimensiunea: 22
× 27 × 18 cm / anul 1937-1939 / colecția:
Tate Museum, Marea Britanie

tagma de dinamică neclintită; perceptibilitatea dinamicii
sub semnul oblicității; tensiuni în proces de deformare;
structura dinamicii compoziționale. Creațiile artistice
ale lui Gabo, Spiral Theme (1941), Model for ‚Rotating Fountain’ (1925), Construction in Space (Crystal)
(1939), Model for ‚Construction in Space ‚Two Cones’
(1927), Linear Space Construction No. 2 (1959-1960)
monumentalizează statutul dinamicii.
Și nu în ultimă instanță, expresia are un imens
aport în vederea constituirii unui mesaj artistic. În
creația artistei Geta Brătescu (1926-2018)11, expresia are
punct de plecare: teoriile din sfera tradițională; expresiile ancorate în aranjament-cadru-conformație; întâietatea
tipurilor de expresie plastică; considerente din sfera simbolismului. Câteva creații ale artistei precum: Medea’s
Hypostases (1980), Pafnutie’s Box (1976-1978), The
Studio - the film script (1978), The Working Desk - The
Artist’s Desk; (1971), Towards White (Self-Portrait in Seven
Sequences) (1975) suplinesc și grefează expresia la un
nivel înalt de perceptibilitate și de comunicare vizuală.

Fig. 11. Autor: Geta Brătescu (1926-2018)
/ titlu: Medea’s Hypostases II / tehnica:
mixt (desen cu țesătură textilă) / dimensiunea: 90 × 60 cm / anul: 1980 / colecția:
MOMA (Museum of Modern Art)

Fig. 12. Detaliu

_____________________
11
Katalin Cseh-Varga, Adam Czirak, Performance Art in the Second Public Sphere: Event-based Art in
Late Socialist Europe, Editura Routledge, Londra, New York, 2018, p. 177
_____________________

Sursa imaginii:
Fig. 11. https://www.moma.org/collection/works/167211?artist_id=43150&locale=en&page=1&sov_
referrer=artist

11

Cap I.
Antropo-mecanomorf de ordin etic și estetic
I.1. Eșantionarea, îmbinarea și exegeza – arta „cleptomaniei”
I.2. Retorica conceptului de „partial figure”,
(reverberație în câmpul cinematografic)
I.3. Studii de caz extrase din creațile unor artiști români
moderni și contemporani. Prezentări laconice

I.1. Prelevarea, parafrazarea, asamblarea –
arta „cleptomaniei”
Conceptul de „frumos”, caracterizat prin paradigma contemporană, intră într-o oarecare contradicție
directă cu accepțiunea tradițională. Dacă ar fi să ne raportăm la estetica timpurie kantiană putem afirma că
noțiunea de „frumos” dobândește un sens generic/global, autonom-deliberat, lipsit de atribuțiuni semnificative și totodată în conformitate cu viziunea distinctă dintre
util/aplicat și estetic/creativ. Încă din cele mai îndepăratate timpuri, arta și noțiunea de util au avut anumite/relative tangențe. Arta poate fi considerată un fenomen de
sine stătător, o reflexie a sufletului, de natură palpabilă,
sau intangibilă. Operațiile de înfrumusețare a diferitelor
obiecte intră în subordinea creatorului-meșteșugar, care
de altfel respectă anumite principii și canoane riguroase
legate de stilul abordat specific fiecărei culturi.
Concepția modernă și contemporană intră în polemică cu aceste noțiuni și izbutește să capete vizibilitate
prin combaterea ideii de anulare a relației dintre „frumos” și „util” pe care pictura tradițională o respecta cu
rigoare. În parametrii contemporani arta și știința au mai
mult sau mai puțin atribute similare. Conform mijloacelor disponibile identificate în epoca contemporană, arta
poate relaționa într-o oarecare măsură cu alte domenii,
devenind interdisciplinară.
Arta nu mai poate fi socotită „un domeniu de
sine stătător”, deoarece a căpătat și alte dimensiuni prin
interferarea domeniilor de activitate. Noutățile pe care
epoca contemporană le aduce în materie de tehnologie
extind mijloacele de exprimare artistică dincolo de
granițele de care istoria dispunea. Dacă până în epoca
modernă arta vizuală gravita în jurul desenului, picturii și
studiului, în contemporaneitate mecanismele tehnologice
au redefinit acest proces. Noile mijloace artistice nu mai
__________________

1
Maurizio Bolognini, Machines: Conversations on Art &
Technology, Editura Postmedia Srl, Milano, 2012, pp. 19-20
2
David Banash, Steve Tomasula: The Art and Science of
New Media Fiction, Editura Bloomsbury Publishing Inc. Marea
Britanie, 2015, p. 76
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/1/1a/Programmed_Machines_installation_by_Maurizio_Bolognini.jpg
Fig. 2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eduardo_
Kac_-_Genesis_-_Ars_Electronica_99.jpg
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Fig. 1. Autor: Maurizio Bolognini (n.
1952) / tilul: Programmed Machines (Sealed
Computer series) / tehnica: instalația /
anul: c. 1992-1998
Descriere (fig. 1): Conceptul „afișare”
a imaginii virtuale „inexistente” în cadrul vizual real este o alternativă la fenomenul de
mișcare în spațiul nelimitat pe care artistul
post-conceptualist italian îl accesează și îl
utilizaează prin intermediul soft-ului de stocare. Universul invizibil „produs” de imaginile generate de computerele conectate între
ele poate fi asociat cu procesul biologial al
„gândurilor ascunse”, frumos fiind imperceptibil, precum în cazul mentalității umane.1

Fig. 2. Autor: Eduardo Kac (n. 1962) / titlul: Genesis / tehnica: instalație / anul: 1999
Descriere (fig. 2): Lucrarea intitulată „Genesis” a artistului brazilian-american
Eduardo Kac este o instalație care recreează
unul dintre versetele biblice (Genesis 1:26:
„Și Dumnezeu a spus: Să facem omul după
chipul și asemănarea noastră și să îi lăsăm
să stăpânească asupra peștilor din apă, a
păsărilor din ceruri, asupra vitelor și peste
tot pământul, peste fiecare lucru înfiorător
de pe pământ”). Textul este reprodus în codul Morse și ulterior tradus printr-o metodă
specifică a autorului.2

sunt limitate sub nicio formă și dobândesc o cu totul
altă anvergură prin modalitățile diverse de diseminare a
mesajelor.
De exemplu, arta noilor media promovează prin
intermediul tehnologiilor avansate o paletă extinsă de
modalități/mijloace de exprimare pe care artistul contemporan le cuantifică prin dispunerea panourilor digitale/virtuale etc, rezultatul fiind însușit ca viziune personală. Dacă adăugăm acest factor inovator la faptul că din
epoca modernă conceptul artistic este subiectiv și liber
în exprimare, obținem rezultatul prezent vizibil în galeriile/muzeele/spațiile neconvenționale contemporane,
unde, de pildă, pânza pictată este înlocuită de monitor/
ecran digital/proiector și/sau alte tehnologii media ce rulează diferite abordări digitale sau experimente artistice
plasate în conformitate cu viziunea și tematica contemporană. Subiectul capătă un alt înțeles, și astfel conceptul primează și totodată eludează modul de realizare a
lucrării, adică toată atenția este distribuită doar în relație
cu natura conceptuală a mesajului. Încadrarea conceptelor artistice în spațiul socio-cultural contemporan indică
o varietate de tematici/subiecte de actualitate (adesea fiind abordări vremelnice cum ar fi: divergențele sociale,
circumstanțele economice, pasajele culturale, disensiunile politice, elementele informaționale, industriile, strategiile de marketing etc.)

Fig. 3. Autor: Vuk Ćosić (n. 1966) / titlul:
ASCII History of Moving Images (print
screen) - scena din „Psycho”- Alfred
Hitchcock / anul: 1998 / colecție privată,
Bryce Wolkowitz Gallery, New York.
Descriere (fig. 3): Compunerea
imaginilor prin utilizarea codurilor ASCII a
fost făcută de către Vuk Ćosić între 1966 și
2001, perioadă în care artistul (unul dintre pionierii website-ului net.art) a căutat să redea
imaginea sau iluzia de mișcare prin intermediul literelor, numerelor și semnelor digitale
care compun plinul și golul. Utilizarea semnelor digitale în diferite ipostaze pentru a
compune spațiul, perspectiva, volumul, etc.
este o soluție similară cu procesul de redare
prin pixeli imaginea de la televizor. În cazul
acesta ne referim la o imagine compusă din
puncte de culoare CMYK (Cian, Magenta,
Yellow, Black) care prin iluzia care se creează redă orice culoare din spectrul cromatic și
orice formă.4

I.1.1. Generalități ale artelor noilor media
Deși arta a jucat și încă joacă unul dintre cele
mai semnificative roluri în societate, nu a beneficiat niciodată de integritate deplină, dacă ar fi să ne raportăm la
mijloacele de exprimare. Procesul artistic creator a fost
dintotdeauna la joncțiunea cu tehnologiile curente ce
erau disponibile. Această constatare aduce la cunoștință
faptul că arta în genere poate fi identificată prin filtrul
tehnologiilor aparținând vremurilor respective. În artele
vizuale contemporane se aplică aceleași reguli, majoritatea metodelor/tehnicilor apărute s-au raportat la utilizarea tehnologiilor.3

__________________

3
Kevin F. McCarthy, The Performing Arts in a New Era,
Editura RAND, SUA, 2001, p. 35
4
Gabrielle Jennings, Kate Mondloch, Abstract Video: The
Moving Image in Contemporary Art, Editura University of California
Press, Oakland, California, 2015, p. 130
__________________

Sursa imaginii:
Fig. 3. https://legacy.imal.org/HolyFire/en/?p=22

Fig. 4. Detaliu
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Fig. 5. Autor: Paul Chan (n. 1973) / titlul: 1st installation / tehnica:
proiectare video digitală

Epoca contemporană a adus în atenția artiștilor
o serie de noi mijloace de exprimare vizuală cu extensie
în registrul metanarațiunilor de ordin vizual înregimentate într-o oarecare măsură în sfera interdisciplinarității.
Printre acestea se numără și artele digitale, arta noilor
media putând fi percepută drept concluzie ce are ca fundament în cele mai multe cazuri un concept de ordin social și aceasta nefiind încadrată într-un stil artistic în sine
ce utilizează tehnologia contemporană pentru a genera
imagini. Artistul își exprimă emoțiile, experiențele și
gândurile ce vizează anumite circumstanțe sociale prin
metode actuale. Acest mod de exprimare este inovator,
lipsit de obligațiile stilistice impuse de avangardiști sau
de alte curente artistice. Formula propusă a adus diferende de natură critică, din cauza confuziei create pentru
dorința de promovare a segmentului New Media Art ca
fiind un domeniu autonom fără a avea joncțiuni cu vreun
anume curent sau mișcare artistică.
Conform înregistrării/caracterizării metodelor de
exprimare artistică vizuală contemporană, „galaxia”
New Media Art se diferențiază de artele ce practică tehnologiile curente precum arta electronică-robotică datorită faptului că acestea nu au racorduri cu arta media.5
Însă problema nu constă în identificarea acestui
gen ca fiind independent de arta contemporană, ci în
__________________

5
Christiane Paul, A Companion to Digital Art, Editura John
Wiley and Sons Inc. Hoboken, New Jersey, 2016, p. 590
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 5. https://1.bp.blogspot.com/-T8tG1yf_Ea8/XCT1Qsne
_ r I / A A A A A A A A t Q 4 / H x x V S Y z l 3 e A j s We s d 3 u L h u O4AcfxwIsjQCLcBGAs/s1600/firstlightroy.jpg
Fig. 6. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
7/71/Genco_Gulan%2C_Hello%2C_2015.jpg
Fig. 7. https://vimeo.com/17414202
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Fig. 6. Autor: Genco Gulan (n. 1969) / titlul:
Hello / tehnica: instalație, sculptură / dimensiunea: 120 × 45 × 25 cm / anul: 2015

Fig. 7. Autor: Pox Paty - John Satron, Ben
Syverson / titlul: Aplicația „Introducing
Satronizer sOS 4” / anul: 2011
Descriere (fig. 7): Aplicația Satronizer
sOS 4 creată de John Satron și Ben Syverson
este o satiră, un film de promovare al unui
software pentru cartă care practic transformă
conținutul unei imagini într-un glitch, aducând în atenție conceptul de funcționare ineficientă a tehnologiei. Paradoxal la tot acest
demers este faptul că tot acest demers nu ar
fi putut fi susținut fără ajutorul din partea
tehnologiei, în speță al computerului. (Sursa:
website: http://satromizer.com/sOS/)

recunoașterea lui ca mijloc de exprimare artistică. „De
ce arta noilor media este receptată ca fiind parte a subculturii, obscură și autocritică? De ce este așa greu
pentru artiști să experimenteze cele mai noi tehnologii
și să facă parte din cultura pop sau din arta contemporană?”6 O parte din criticii contemporani au declarat că
aceste aspecte ale artelor contemporane pot fi în detrimentul culturii. Artistul trebuie să aibă o anume libertate
de exprimare prin orice mijloace fără a fi etichetat drept
„artist de șevalet” sau „meșteșugar iscusit”.
El observă, contemplă și „reformulează” habitatul
social, astfel că opera lui este direct conectată cu tot ce
îl înconjoară. De pildă, ca exercițiu utopic, dacă această
tehnologie media ar fi existat în Evul Mediu, cu siguranță
artiștii vremurilor respective le-ar fi folosit în procesul/
demersul lor creativ.

Fig. 8. Expunerea paginii web „JODI
1pixelpusher” la showroom-ul MAMA (Media
and Movement Art) / data: 05.02.2014

I.1. 2. Artă și concepte New Media. Tehnologii
și mecanisme generatoare de artă
Mulți artiști contemporani manevrează considerabil tehnologiile actuale, de la promovare și până la o
anume productivitate prin intermediul acestor mijloace.
Artiștii Joan Heemskerk (n. 1968) și Dirl Paesmans (n.
1965) au creat în anul 1994 o pagină web, „Jodi.org”,
denumită de ei o lucrare de artă. Din punct de vedere
conceptual conținutul paginii era dirijat de un program
ce amesteca textul și imaginile digitale utilizate de soft
într-o manieră similară cu cea practicată în curentul
avangardist DaDa (vezi fig. 9, 10, 11, 12). Acest „site” a
avut un puternic impact asupra societății datorită faptului
că a schimbat imaginea internetului, (re)cunoscut prin
interacțiunea creată între imagine și text, introducând în
ecuație hazardul.7 Joan și Dril au deschis noi orizonturi
în exprimarea artistică. Manevrarea software-ului și a
metodelor media de expunere provoacă artistul să își de__________________

6
Geret Lovink, Zero Comments, Blogging and Critical Internet
Culture, Editura Rouledge, New York, 2007, p. 25
7
Patricia R. Zimmermann, Documentary Across Platforms:
Reverse Engineering Media, Place, and Politics, Editura Indiana
University Press, Bloomington, Indiana, SUA, 2019, p. 97
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 8. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
2/2f/JODI_1pixelpusher_at_Showroom_MAMA.jpg
Fig. 9. https://ro.pinterest.com/pin/352828952040536949/
?lp=true
Fig. 10, 11, 12. https://www.youtube.com/watch?v=Vbs3rvg92Y

Fig. 9, 10, 11, 12. Pagini din website-ul jodi.org
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vanseze competențele. Acesta nu mai este condiționat de
poziționarea în fața unui „șevalet”, ci este încurajat să își
exteriorizeze gândurile, experiențele și sentimentele prin
metodele/tehnicile/tehnologiile actuale. Internetul este
un factor semnificativ pentru societatea contemporană,
tot mai multă lume având acces la acesta. Artistul nu
face decât să se adapteze la „centrifuga” noilor tendințe.
În anul 2005, Jonah Brucker-Coher și Katherine
Moriwaki au inițiat un proiect New Media prin care
utilizatorii dispozitivelor din cadrul soft-ului să se poată conecta wireless într-o rețea virtuală. Autorii acestui
concept au fost inspirați de spontaneitatea de care dau
dovadă oamenii în momentul în care își deschid umbrelele atunci când începe să plouă. Umbrella.net (vezi fig.
13 și 14) reprezintă o interacțiune, o identificare și o interconectare a tuturor celor care sunt angrenați în această
aplicație. Fiecare individ participant este identificat ca
fiind de culoare albastră sau roșie în funcție de conexiunea pe care o are cu partenerul.8 Dacă dispozitivul utilizatorului de aplicație este în perimetrul său la o distanță
cuprinsă între 5 și 10 metri, culoarea ce i se atribuie umbrelei în program este albastră, iar dacă raza devansează
acești parametri, umbrela apare de culoare roșie.9 Ideea
de a utiliza umbrele ca și mijloc de identificare capătă
valori estetice. O astfel de interacțiune tehnologică cu
un concept artistic nu se poate realiza în cadru unidisciplinar. La acest proiect au participat diferiți experți în
programare, software, ingineri electricieni și specialiști
hardware etc. Pentru a realiza un proiect New Media este
nevoie de cunoștințe vaste în domenii conexe.

Fig. 13, 14. Imagine a modului în care
funcționează „Umbrella.net” tehnologie
care se folosește de soft-urile instalate în
interiorul umbrelelor pentru a detecta conexiunile create între dispozitive

O procedură similară întâlnim în gravura tradițională unde artistul, gravorul, „imprimeur-ul” și tehnicianul colaborează pentru a materializa dezideratul
artistic. În genere pe stampele originale apar semnături__________________
8
Hudson, P. Zimmermann, Thinking Through Digital
Media: Transnational Environments and Locative Places, Editura
Palgrave Macmillan, Londra, 2015, p. 44
9
Bruce Braun, Sarah J. Whatmore, Isabelle Stengers,
Political Matter: Technoscience, Democracy, and Public Life, Editura
University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota, 2010, p. 164
__________________

html

Sursa imaginilor:
Fig. 13. http://inter-dc.blogspot.com/2011/03/umbrellanet.

Fig. 14, 15, 16. http://nursabrinahuss.blogspot.com/2016/
09/umbrellanet-jonah-brucker-cohen-and.html
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Fig. 15, 16. Interiorul componentei de unde
se prinde umbrela și cipul aferent care
conține softul care receptează semnalul

Fig. 17. Autor: Cory Arcangel (n. 1978) / titlul: Super Mario Clouds / tehnica: New Media Art / anul: 2002 / colecția:
Whitney Museum of American Art, SUA

le tuturor celor care au participat la proces. Această colaborare a artistului cu echipa nu trebuie catalogată ca
factor facil. Pluridisciplinaritatea este un factor adeseori
întâlnit în arta plastică, dar și în arhitectură, arheologie
ș.a.m.d.
O exprimare diferită în artele noilor media s-a
produs prin intermediul jocurile pe computer sau video.
Inițiate de programatori cu scopul de a delecta, jocurile
digitale au căpătat într-un timp foarte scurt o cu totul altă
anvergură, fiind inscriptibile în ceea ce astăzi poartă numele „The Video Game Industry”. Faptul că au „invadat”
societatea i-a determinat pe unii artiști contemporani să
„înglobeze” în creația lor componenta de programare
soft, sub egida New Media Art. Unele dintre cele mai
ilustrative exemple sunt cele ale artistului american Cory
Arcangel (n. 1978). Proiectele sale media au un impact
covârșitor datorită originalității ideilor și programării și
interacțiunii. Una dintre creațiile sale media se intitulea__________________
John Sharp, Works of Game: On the Aesthetics of Games
and Art, Editura MIT, Cambridge, Massachusetts 2015, pp. 31-32
__________________
10

Sursa imaginilor:
Fig. 17. https://whitney.org/collection/works/20588
Fig. 18. http://slis.simmons.edu/blogs/unbound/files/2016
/01/mario-clouds-2002-001-cartridge-2-database-ih.jpg
Fig. 19. http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2003
-001-totally-fucked

Fig. 18. Caseta ce conține jocul video „Super Mario Brothers” reprogramată de artistul Cory Arcangel (n. 1978) / anul: 2002

Fig. 19. Cory Arcangel (n. 1978) / alternativa modificărilor la jocul „Super Mario
Brothers” intitulată „Totally Fucked”
Descriere (fig. 19): O alternativă
la modificările soft-ului aduse celebrului joc
din 2002 „Super Mario Brothers” este făcută de către Cory Arcangel în anul 2003 intitulată de acesta „Totally Fucked”. În această versiune autorul creează o lume diferită,
un stagiu în care Mario este poziționat pe un
bloc de cărămidă cu absolut nimic în jur.10
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ză „Super Mario Clouds” și a fost creat în anul 2002.
Artistul a preluat soft-ul jocului original, pe care ulterior l-a modificat într-o manieră personală. Prin schimbarea codurilor introduse în noul cip, jocul „Super Mario
Brothers” al lui Cory și-a pierdut toate datele existente
cu excepția norilor „pixelați” ce traversează ecranul pentru o perioadă limitată de timp. Imaginea finală a fost
expusă pe un panou digital alături de un tiraj semnificativ de serigrafii ce ilustrau norii prezenți în animație.
Reacția publicului a fost una surprinzător de bună, chiar
dacă la baza acestei expoziții stătea ideea de atribuire
și modificare a unui bun comercial. Toate stampele au
fost vândute în scurt timp, ceea ce demonstrează interesul publicului pentru noile tendințe ale artelor vizuale.
În demersul său artistic, Cory Arcangel a fost
inspirat de ideile moderne ale artistului american Andy
Warhol. Creația lui Warhol reprezintă un amestec de tehnici, maniere, stiluri și idei ce implică (re)contextualizarea noțiunilor de graphic design, dar și segmentului
publicitar, toate acestea transpuse prin parametrii metodelor de imprimare mecanică, film sau video. Warhol,
prin tipul său de viziune, modifică sensul inițial al lucrurilor, combinându-le într-o manieră personală. Același
lucru îl face și Cory Archangel, singura diferență fiind
că acesta se raportează la mijloacele contemporane de
exprimare, la utilizarea soft-ului de programare pentru
a-și valorifica ideile. Într-una din lucrările sale (realizată
în anul 2002) acesta chiar aduce și un omagiu lui Andy
prin modificarea jocului „Hogan’s Alley” (1984), intulându-l „I Shot Andy Warhol” în care obiectivul principal este de a împușca persoanele „negative”. Acestea au
fost înlocuite cu figura lui Andy Worhol, iar cele pozitive
care nu trebuie împușcate sunt Papa Ioan Paul al II-lea,
colonelul Sanders și cântărețul de muzică rap Flavor
Flav.11

Fig. 20. Cory Arcangel (n. 1978) / Interfața
jocului modificat intitulat „I shot Andy” /
anul: 2002

Fig. 21. Fotografie a unui individ ce se joacă
„I shot Andy”
Descriere (fig. 21): Modalitatea
prin care jocul „I shot Andy” este aceeași ca
a jocului „Hogan’s Alley” (1984). Utilizând
o armă cu raze de lumină (infraroșu) trebuie să „nimerești” un anumit element de pe
ecran. Raza de lumină pentru a confirma lovitura trebuie să ajungă la anumiți pixeli „activi” din cadrul ecranului. Acești pixeli activi
practic sunt plasați pe toată suprafața a formei (în cazul nostru Andy Warhol) dar și pe
suprafața celorlalte personaje, doar ca daca
raza de lumină ajunge la ele, jocul se încheie.12

__________________

11
Beryl Graham, New Collecting: Exhibiting and Audiences
after New Media Art, Editura Routledge, Marea Britanie, 2016, p. 165
12
Johannes Fromme, Alexander Unger, Computer Games
and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies,
Editura Springer, Londra, 2012, p. 167
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 20. https://nightlife.ca/2013/07/06/cory-arcangelbrooklyn-s-preeminent-pop-art-prankster-hijacks-dhcart/
Fig. 21. http://www.artnet.com/magazineus/features/davis/davis8-24-07_detail.asp?picnum=10
Fig. 22. http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2002
-002-i-shot-andy-warhol
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Fig. 22. Caseta ce conține jocul video „I
shot Andy” reprogramată de artistul Cory
Arcangel (n. 1978) / anul 2002

În aceste circumstanțe artele New Media capătă
gradual atenție din partea criticii. Promovată pe mai multe
segmente: film, fotografie, programare software sau
hardware (toate de ordin experimental) etc., New Media
Art se distinge prin seriile de elemente definitorii artistice
contemporane și izbutește să se încadreze cu succes în
„cerința” publicului. Evoluția tehnologică este prezentă
pe toate palierele artelor vizuale. Fiecare artă în parte s-a
adaptat cerințelor sociale, de multe ori de ordin militant,
pledând intens pentru interesul (vremelnic) colectiv
(consumerism). O societate accelerată și amalgamată în
ceea ce privește ideile, opiniile, conceptele, curiozitățile,
interesele, divergențele, speculațiile etc. „amprentând”
lizibil conștiința artistic-creativă, fapt pentru care suntem
înscriși într-o nouă paradigmă. De cele mai multe ori
suntem seduși și dominați de „artificiile/tertipurile”
epocii noastre, un tărâm himeric „bombardat” intens cu
informații (vizuale și textuale). Caracteristicile secolului
XXI indică schimbarea și aplecarea față de „nou” (de
pildă: Neo-Conceptual Art13), iar noutățile se reflectă în
gândirea și creativitatea de ordin plastic/vizual.

Fig. 23. Autor: Wafaa Bilal (n. 1966) / titlul:
Mona Lisa / tehnica: proiecție digitală, New
Media Art / anul: 2002
Descriere (fig. 23): În lucrarea intitulată Mona Lisa de Wafaa Bilal, observatorul are oportunitatea de a intra într-un permanent contact vizual cu personajul înrămat.
„Tabloul” digital are încorporat un cip care
o programează pe Mona Lisa să-i urmărească spectatorului fiecare mișcare din incintă,
având capacitatea de a-și întoarce privirea.
(Sursa: website http://wafaabilal.com/html/
monaLisa.html)

__________________
13
Neo-Concept-ul este un curent artistic care a apărut în jurul anilor 1970-1980 fiind identificat ca o urmare/derivare a mișcării
artistice Conceptualism. În pragul inițierii, mulți dintre artiștii conceptuali din țări precum Rusia, America, Anglia etc. au emigrat către stilul Neo-Conceptualism.
În orașul New York, acest termen a fost clar definit de către
criticii și galeriștii de artă Tricia Collins și Richard Milozzo. Prin intermediul galeriei deținute de aceștia mulți „artiști ai noii generații”
au promovat arta neo-conceptualistă prin texte critice și lucrările
care să definească un nou tip de artă conceptuală. Principiile noului
curent erau în conformitate cu principiile inițiale ale artelor conceptuale care promovau idei ca arta digitală, critica socială/politică,
anticomercializarea, etc. prin intermediul mijloacelor artelor computerizate, instalații, performance, arta electronică, internet-ului etc.
În Londra situația a fost similară ca cea din New York. În
anul 1990, Grupul Artiștilor Tineri (Young British Artists - YBA)
în frunte cu artistul Damien Steven Hirst (n. 1965) și-au descris lucrările de artă ca fiind efectuate în stilul neo-conceptual. Aceștia au
definit acest gen ca pe un concept ce nu mai definește opera prin
intermediul efectuării unui obiect, ci promovează ideea de obiect,
confecționat de altcineva sau gata cumpărat, un obiect care nu mai
necesită o practică meșteșugărească pentru efectuarea lui. Unul
dintre cele mai cunoscute exemple este din anul 1991, atunci când
omul de afaceri Charles Saatchi (n. 1943) îl sponzorizează pe Damien
Steven Hirst, expunând în Saachi Art Gallery una dintre lucrările
reprezentative ale lui Damien intitulată „The Physical Impossibility
of Death in the Mind of Someone Living” care reprezintă o instalație
creată dintr-un rechin tigru în formă de hidă expus într-un acvariu.
(Sursa: David Peters Corbett, A Companion to British Art: 1600 to
the Present, Editura Wiley and Sons Ltd, Hoboken, New Jersey,
2013, pp. 277-284)
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 23. http://wafaabilal.com/html/monaLisa.html
Fig. 24. https://anthology.rhizome.org/domestic-tension

Fig. 24. Autor: Wafaa Bilal (n. 1966) / titlul:
Domestic Tension / tehnica: performance,
instalație, New Media Art / anul: 2007
Descriere (fig. 24): Acest experiment interactiv făcut de Wafaa Bilal, artistul
a decis să locuiască într-o cameră cu pereții
din plexiglass timp de o lună de zile. În tot
acest timp el a fost ținta unei arme încărcate
cu bile cu vopsea de culoare galbenă. Pe perioada șederii, oricine intra on-line se putea
conecta la un program care controla arma respectivă. Au fost trase peste 60.000 de focuri
de la străini din aproximativ 120 țări. În timp,
au fost oameni care empatizau cu autorul
încercând să îndepărteze arma de Bilal, iar
alții au reușit să modifice programul pentru
a seta arma să tragă mai rapid. La finalul experimentului camera era întru totul acoperită
de vopsea galbenă, iar Bilal suferea de stres
post-traumatic. (Sursa: Robert H. Gass, John
S. Seiter, Persuasion: Social Inflence and
Compliance Gaining, Editura Routledge,
Marea Britanie 2016, p. 315)
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Se cuvine să reamintim noile direcții din arta
vizuală: Conceptual Art14, Appropriation Art15, Institutional Critique16, Postmodern Art17, Art Software18, Computer Art19, Internet Art20, Electronic Art21, Systems Art22,
Superflat23, Superstroke24, Cyberarts25, New Media26, Interactive Film27, Generative Art28
__________________
14
Arta Conceptuală cunoscută ca și „Conceptualism” este genul artistic în care ideea/ideile primează
devenind astfel noile caracteristici în defavoarea stilului tradițional al desenului, picturii, sculpturii, gravurii, etc.
unde compoziția era una dintre principalele particularități. (Sursa: Michael Newman, Jon Bird, Rewriting Conceptual
Art, Editura Reaktion Books, Londra, 1999, p. 48)
15
Appropriation Art este stilul în care elementele utilizate într-o compoziție plastică nu „suferă” aproape
nici un fel de modificare. Definiția pe care a căpătat-o acest stil este „Proprietatea de preluare, într-o lucrare de
artă, a unui obiect real sau chiar a unei opere de artă existente”. (Sursa: Simon Wilson, Jessica Lack, The Tate
Guide to Modern Art Terms, Editura: Tate Publishing Ltd, Londra 2008, pp. 20–21)
16
Institutional Critique reprezintă o sintagmă utilizată atunci când se face o anchetă la o anumită lucrare printr-o uniune instituțională de creație formată din galerii și muzee de specialitate. În cele mai multe cazuri
acestea sunt asociate cu numele artiștilor Andrea Fraser, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Michael Asher, John
Knight, Hans Haacke, Fred Wilson ș.a.m.d. (Sursa: Marc James Leger, Brave New Avant Garde: Essays on Contemporary Art and Politics, capitolul I, Editura Zero Books, Marea Britanie, 2012, p. 24)
17
Postmodernismul este un genul artelor vizuale care se diferă în anumite aspecte de modernismul clasic.
În acest curent sunt prezente mișcări ale artelor vizuale precum instalație, intermedia, multimedia, arta conceptuală, etc. Practic artele ce vizează „zona video” ca mijloc de exprimare pot fi receptate ca fiind parte din stilul
Postmodernist. (Sursa: Christopher Butler, Postmodernism: A Very Short Introduction, Editura Oxford University
Press, Oxford, Marea Britanie, 2002, p. 56)
18
Software Art este tipul de artă contemporană în care soft-ul de programare joacă cel mai important rol.
Este unul dintre genurile artelor digitale asemănătoare cu „internet art”, diferența fiind că pentru „software art”
principalul subiect este confecționarea și prezentarea aplicațiilor digitale ca lucrări de artă indiferent daca au sau
nu conexiuni cu internetul. (Sursa: Yanwen Wu, Software Engineering and Knowledge Engineering: Theory and
Practice, Volumul 2, Editura Springer, Londra 2012, p. 781)
19
Computer Art este genul artistic care înglobează toate mijloacele de exprimare ce țin de utilizarea
computerului pentru a crea un rezultat digital. O imagine ca să fie încadrată în acest gen trebuie editată/prelucrată/
modificată într-unul dintre programele computerului. (Sursa: Douglas Emerson Blandy, Kristin G. Congdon,
Pluralistic Approaches to Art Criticism, Editura Bowling Green State University Popular Press, Bowling Green,
Ohio, SUA, 1991, p. 24)
20
Internet Art face referire la toate programele, programările computerizate declarate lucrări de artă ce
implică într-un fel sau altul conexiunea la internet. (Sursa: Marie Meixnerová, #mm Net Art—Internet Art in the
Virtual and Physical Space of Its Presentation, Editura Pastiche Filmz, z.s, Olomouc, 2014, p. 127)
21
Electronic Art cuprinde toate tipurile de arte (dans, muzică. teatru, arhitectură, performance etc.) atâta
timp cât în procesul desfășurării sunt prezente componente electrice/electronice. Este un gen al artelor interdisciplinar în care artele, științele și domeniile inigineriei se intersectează pentru a crea o lucrare. (Sursa: Roger F.
Malina, W. Van der Plas, T. Hokken, Electronic Art, Editura Pergamon Press, Marea Britanie, 1988, p. 105)
22
Systems Art este un curent al artelor conceptuale în care subiectele care primează sunt în raport cu
cibernetica și teoria sistematică ce se reflectă în sistemul social artistic. (Sursa: Douglas Boughton, Elliot W. Eisner,
Johan Ligtvoet, Evaluating and Assessing the Visual Arts in Education: International Perspectives, Editura Teachers
College, Columbia University, New York and London, 1996, p. 42)
23
Superflat este o mișcare artistică Post-modernă ce cuprinde benzile desenate din genurile „manga” și
„anime”. Acesta a fost creat de artistul Takashi Murakami (n. 1962) și a fost denumit după forma plată pe care
o au caracterele desenate în acest gen. (Sursa: Kenny Loui, Tokyo Phantasmagoria: An Analysis of Politics and
Commodity Capitalism in Modern Japan Through the Eyes of Walter Benjamin, Editura, Dissertation.Com, Boca
Raton, 2008, p. 70)
24
Superstroke este unul dintre genurile fondatoare ale picturii moderne și contemporane din
abstracționismul african. Acesta implică o utilizare expresivă, exagerată a liniei întâlnită în compozițiile artistice.
(Sursa: Yvonne Rogers, HCI Theory: Classical, Modern, and Contemporary, Editura Morgan & Claypool Publishers,
San Rafael, California, 2012, p. 7)
25
Cyberarts este genul artistic în care lucrările efectuate de artiști sunt definite de programările computerizate software și hardware iar uneori de interacțiunile cu zona multimedia. (Sursa: Maureen Kendal, Cyber & You,
Editura Legend Business Ltd. Londra, 2019, p. 56)
26
New Media se referă la stilul ce este utilizat de computer pentru a fi expus/distribuit. Printre exemplele
acestui gen se situează animațiile computerizate, jocurile video, instalațiile, website-urile, etc. (Sursa: Jon Dovey,
Helen W. Kennedy, Game Cultures: Computer Games As New Media: Computer Games as New Media, Editura
Open University Press, Maidenhead, England, 2006, p. 137)
27
Interactive Film cunoscut și ca „Movie Game”, este un joc care poate fi jucat în viața reală ce respectă
regulile și narațiunea filmelor sau jocurilor virtuale, computerizate. (Sursa: Alison Oddey, Christine White, Modes
of Spectating, Editura Intellect Ltd. Marea Britanie, 2009, p. 113)
28
Generative Art este genul artistic în care lucrările sunt create în întregime sau parțial de un sistem autonom.
Acest sistem reprezintă o intervenție a părții non-umane, independentă în luarea deciziilor cu privire la lucrarea propriuzisă. (Sursa: James R. Parker, Generative Art: Algorithms as Artistic Tool, Editura UpRoute, SUA, 2019, p. 44)
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I.1.3. Gravura experimentală. Caracteristici
generale
Într-o accepțiune simplistă, gravura poate fi definită ca arta și tehnica de efectuare a unei matrițe prin
diferite mijloace și pe diferite suporturi, ce are ca rezultat imprimarea uneia sau a mai multor stampe. Rezultatele se înscriu în trei mari categorii: gravura în înălțime
(xilogravură, linogravură, gipsogravură, metalogravură
etc.), gravura în adâncime (acvaforte, acvatinta, mezzotinta, pointe sèche, electrogravură, carborund etc.) și cea
plană (serigrafie, litografie, monotipie, colotipie etc.)29.
Toate tehnicile și manierele rezultate ce intră în subordinea acestor categorii capătă definiții clare, semnate cu
simboluri recunoscute pe plan internațional. Orice abatere de la regulile impuse de tehnicile și manierele brevetate este catalogată ca fiind tehnică mixtă sau gravură experimentală. Putem afirma că tehnica mixtă indică
intervenția adusă stampei finite prin diferite mijloace, fie
că este un desen sau o pictură, fie intervenția prin mai
multe tehnici pe aceeași suprafață.30
Din segmentul gravurii experimentale fac parte acele metode ce se încadrează parțial în gravura
tradițională. Gravura experimentală poate fi percepută
ca o „încercare” de (re)adulmecare a gravurii ce poate
facilita orice mijloc de abordare și aprofundare. Posibilitatea de a experimenta reprezintă un factor pe care
societatea contemporană îl sprijină și îl avansează. Rezultatele obținute din urma experimentelor se încadrează
în parametrii gravurii, fără a fi constrânse de elementele
de multiplicare. „Proiectele gravurii pot cuprinde orice mediu, orice material, orice posibilitate. Se recunosc
pluralismul și experimentul. Avem teribil de mare nevoie
de pluralism și de experiment. Metoda modernității intim obosită nu se mai interesează de trecut, ci numai de
viitor”31. Afirmația criticului de artă Liviana Dan confirmă că în arta contemporană se promovează experimentul

Fig. 25. Autor: Magdalena Uchman (n.
1981) / titlul: The gift / tehnica: gravură experimentală (tehnică mixtă, 3 cutii de carton)
/ dimensiunile: 30 × 40 × 30 cm, 18 × 33
×18 cm, 14 × 19 × 14 cm / anul: 2007

Fig. 26. Autor: Małgorzata ET BER
Warlikowska (n. 1970) / titlul: Eat your
mother 6 / tehnica: gravură experimentală
(serigrafie pe ceramică arsă) / dimensiune:
65 × 35 × 30 cm / anul: 2010

__________________

29
Florin Stoiciu, Tehnici și maniere în gravură, Editura
Polirom, Iași, 2010, p. 76
30
Gerald W. R. Ward, The Grove Encyclopedia of Materials
and Techniques in Art, Editura Oxford University Press, 2008, p. 197
31
Liviana Dan. Bienala Internațională de Gravură Experimentală, a III-a ediție. Centrul Cultural Palatele Brâncovenești,
Mogoșoaia, 2008
__________________

catalog

Sursa imaginilor:
Fig. 25. https://issuu.com/experimentalproject/docs/ieeb2008
Fig. 26. https://issuu.com/experimentalproject/docs/ieeb4Fig. 27. https://issuu.com/experimentalproject/docs/ieeb2008

Fig. 27. Autor: Plamena Doycheva / titlul:
Path in the wood / tehnica: linogravură,
stencil, acvaforte, plante presate pe hârtie manuală / dimensiune: 30 × 65 cm / anul: 2007
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în artele vizuale sub orice formă. „Vechile” metode încă
mai sunt practicate, iar valorile estetice nu sunt afectate
și rămân în conformitate cu tendințele sociale de actualitate.
Bineînțeles că admitem afirmația care susține
că gravura experimentală livrează elemente de gramatică vizuală, noi metode de exprimare și rezolvări
compoziționale cu un anume potențial estetic, dar acest
aspect nu exclude practicile tradiționale ale gravurii.
Gravura stă la originea noilor forme de imprimare/printare și deloc întâmplător este socotită o artă majoră,32
alături de pictură și sculptură.
I.1.4. Mecanisme în gravura experimentală.
Tehnici și maniere de imprimare din epoca contemporană
Tehnologia zilelor noastre a demonstrat că se
poate adapta oricărei cerințe de pe piață. În cazul gravurii o serie de factori tehnologici se pot aplica pentru a
efectua lucrarea dorită. În gravura contemporană utilizarea mecanismelor poate fi întâlnită sub două forme. Una
vizează presa (mecanism manual, mecanic sau electric),
utilizată pentru operaționalizarea elementelor specifice
fiecărei tehnici de imprimare, iar cealaltă se referă la
tehnologia de „device” ce solicită utilizarea mijloacelor
digitale pentru acțiunile efectuate33. Utilizarea metodei
digitale pentru efectuarea matriței este chiar un factor în
sine de producere și creație, deoarece computerul este
un instrument de operaționalizare „înzestrat” cu diverse
funcții și programe. Plecând de la premisa că un computer generează imagini, vom avea în atenție două aspecte ale creării de imagini virtuale. Pe de o parte avem
procesul complet în mediul digital/virtual lipsit integral
de intervenția meșteșugărească/manuală, iar pe de altă
parte avem intervenția parțială. În perspectivă istorică

Fig. 28. Autor: Judyta Bernaś (n. 1978) / titlul lucrării: The Way VI / tehnica: pigment
pe hârtie Hidro / dimensiune: 91,4 × 220 cm
/ anul: 2008

__________________
32
În anul 1927 la Florența a avut loc o expoziție internațională
de artă plastică cu lucrări de pictură, sculptură și gravură. Specialiști,
istorici și critici de artă au admis cu toții că gravura își exercită rolul de
artă majoră datorită caracteristicilor tehnice și considerentelor istorice. Un tip de artă care și-a extins percepțiile și a „amprentat” eminamente conștiința colectivă. (Sursa: Răzvan-Constantin Caratănase,
Gravura ca artă majoră, Editura Top Form, București, 2015, p. 89)
33
Stuart Mealing, Computers and Art, Editura Intellect,
Marea Britanie, 2002, pp. 23-24
__________________

catalog
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Sursa imaginilor:
Fig. 28. https://issuu.com/experimentalproject/docs/ieeb4Fig. 29. http://wozownia.pl/en/judyta-bernas-jednia/

Fig. 29. Autor: Judyta Bernaś (n. 1978) / titlul lucrării: The Way XIII / tehnica: pigment
pe hârtie Hidro / dimensiune: 91,4 × 220 cm
/ anul: 2008

sesizăm traseul inițial „de la tradițional la modern”, care
se dublează de ceva timp prin celălalt traseu, cel „de
la modern la tradițional”. Iată deci două exemplificări
cooerente coabitând în percepția și concepția colectivă a
mediului artistic.
Una din tehnicile experimentale ale gravurii recent
apărute, unde tehnologia de „device” este strict necesară
pentru completarea ei, se numește „Z Acryl”.34 Această
denumire o poartă chiar hârtia din poliester, ce are principii și proprietăți similare cu cele ale litografiei, bazânduse pe antagonismul oleofil-hidrofil. Fixarea desenului pe
suprafață se face prin imprimanta laser. Motivul pentru
care transferul de imagine se face prin această imprimantă este că rezultatul are suprafațe oleofile în componența
texturii. Matrița (hârtia din poliester) este supusă procesului de o umezire, urmată imediat de operația de aplicare a cernelii litografice pe toată suprafața hidrofilă, care
respinge cerneala. Imaginea devine partea activă, fiind
„încernăluită” și supusă procesului de multiplicare/tiraj.
Procesarea imaginii se face prin intermediul aplicațiilor
de pe computer ce permit descompunerea imaginii în
puncte (raster). Această etapă este necesară pentru o mai
bună aplicare a petei la imprimare. 35
Utilizarea programelor digitale devine utile pentru
orice tip de tehnică a gravurii și nu numai. Pentru descompunerea imaginii sau pentru transpunere „în oglindă”, toate mijloacele de editare și procesare a imaginii
sunt de folos.36 Conceptul de „mecanism” a devenit
esențial și în domeniul gravurii. Prin intermediul „deviceurilor” putem transpune orice tip de imagine pe aproximativ orice suport (convențional sau neconvențional)
fără a reface desenul în nenumărate rânduri.
__________________

Fig. 30. „Rasterizarea” efectuată prin procesarea imaginii pe computer în aplicația
Photoshop CS3
Descriere (fig. 30): Procesul de
„rasterizare” se face în aplicația Photoshop
CS3 prin selectarea opțiunilor „Image”„Bitmap” la 120 DPI, Halftone Screen,
Diamond Shape a fiecărui canal CMYK la
unghiurile 105, 75, 90 respectiv 45 de grade.

Fig. 31. Procesul de imprimare a tehnicii
mixte (Z*Acryl, monotipie) pe hârtie la presa pentru gravură

Fig. 32. Autor: Florin Stoiciu (n. 1965) / titlul:
Bucharest 2012 / tehnica: mixtă (Z*Acryl,
monotipie pe hârtie) / dimensiunea: 50 × 70
cm / anul: 2012

34
Sylvie Covey, Photoshop for Artists: A Complete Guide
for Fine Artists, Photographers, and Printmakers, Editura WatsonGuptill Publications, New York, 2012, p. 252
35
Revista Printmaking Today, Volumul 9, Contemporary
Graphic Art Worldwide, Editura Farrand Press, 2000, p. 73
36
David Platzker, Elizabeth Wyckoff, Hard Pressed: 600
Years of Prints and Process, Editura Hudson Hills Press, SUA,
2000, p. 27
__________________

M5HNc

Sursa imaginilor:
Fig 30, 31, 32. https://www.youtube.com/watch?v=arqBH5
Fig. 33. https://www.youtube.com/watch?v=chhTSk8qzoU

Fig. 33. Autor: Florin Stoiciu (n. 1965) / titlul: Tetracromie / tehnica: Z*Acryl / dimensiunea: 50 × 70 cm / anul: 2012
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I.2. Retorica conceptului de „partial figure”,
(reverberație în câmpul cinematografic)
Se cuvine încă de la începutul acestui subcapitol
să reamintim câteva elemente despre tehnica proiecției
cinematografice și despre fundamentele psihofiziologice
de percepție a dinamicii în câmpul cinematografic.37
Definiția pe care o poate căpăta cinematografia
și/sau filmul în general este aceea de creare a senzației
de mișcare a unui obiect/cadru prin intermediul afișării
imaginilor în succesiune. În general se folosesc între 16
și 18 imagini pe secundă pentru tipul de film mut și aproximativ 24 pentru cel sonor. Această succesiune de imagini afișată într-o secundă este cel mai des întâlnită sub
denumirea de „FPS” (Frame Per Second).
Pentru a analiza tipurile de mișcare folosite în cinematografie este nevoie de o serie de operațiuni care au
drept scop intermediar obținerea unor etape ale mișcării
afișate sub aspectul imaginilor pozitive și negative, ce
sunt ulterior plasate pe o suprafață emulsionată și transparentă.

__________________

37
Din perspectiva etimologică a termenului „cinematografie”, acesta este compus din termenii francezi „cinématique”
și „grafique” care alăturați înseamnă „scrierea mișcării”. Trebuie
amintită la această definiție contribuția colosală adusă de frații
Lumière, care în anul 1895 au denumit întreg procesul al „aparatului folosit pentru obținerea și vizionarea imaginilor cu simplu termen „Cinematograf”.
Întregul proces al desfășurării video se realizează pe analiza și
respectarea cu rigurozitate a procesului de sinteză a mișcării. „Cadrele
cheie” sunt cele care definesc întregul conținut datorită perceperii a
mișcării la nivel cerebral datorat factorilor psihologici și filosofici.
Factorul anatomic/biologic al percepției optice joacă un rol
foarte important în acest proces. Retina permite luminii ce „îmbracă”
un obiect să se formeze pe suprafața acesteia ca ulterior senzația
perceperii să fie transmisă către creier cu ajutorul nervului optic.
„Memoria retinară” este un alt factor fundamental al percepției de
care domeniul cinematografic se folosește. Dacă un obiect dispare
instant, percepția nu se produce brusc, la mijloc fiind fenomenul
de ștergere progresivă. Memoria retinară nu are o durată exactă de
timp, aceasta oscilând în funcție de intensitatea luminii, a spectrului
cromatic perceput de către retină.
Filmul poate fi identificat ca pe o serie de imagini înlănțuite
ce produc o mișcare. În cinematografie aceste fotomontaje sunt redate astfel încât fiecare imagine în particular să fie proiectată cu o
durată de timp specifică și identică cu a celorlalte imagini. Afișarea
succesivă a imaginilor este percepută de ochiul uman, sistemul nervos și de către creier ca fiind o mișcare naturală. Tot domeniul cinematografiei se datorează capacității noastre retinare de a pune în
succesiune, ca pe un automatism imaginile care se schimbă într-un
interval de timp.
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoetrope.jpg
Fig. 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
3/35/Bioscope.jpg
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Fig. 1. Replică modernă al unui mecanism
„Zoetrope” din epoca Victoriană
Descriere (fig. 1): Un Zoetrop este
un dispozitiv din anul 1866 creat pentru a
reda iluzia de mișcare prin intermediul imaginilor statice. Acest mecanism funcționează
prin rotirea întregului cadru astfel încât imaginile se deplasează într-un sens circular care
privite printr-unul dintre orificiile prezente
acestea creează ochiului, nervului optic și
creierului senzația/iluzia mișcării sacadate.
Acestea erau utilizate în cele mai multe cazuri pentru diferite forme de divertisment.
(Sursa: Eugene F. Provenzo, Asterie Baker
Provenzo, Peter A. Zorn, Easy-to-Make OldFashioned Toys, Editura Dover Publications,
Mineola, New York, 1979, p. 123)

Fig. 2. „Warwick Bioscope” (Urban Bioscope)
/ unul dintre cele mai vechi modele de cameră video / anul: c. 1900

Termenul de „Sinteză a mișcării”, în cinematografie, este utilizat pentru a defini acele cadre „pozitive”,
intermediare cu ajutorul cărora se poate determina întreaga secvență.
Conform principiilor de stabilire a unei
compoziții, regula nu se abate în cazul producțiilor fotografice/cinematografice. Pentru compunerea unui cadru
se aplică aceleași reguli ca în cazul oricărei compoziții,
singura diferență fiind raportarea autorului la ansamblu.
Dacă în cazul picturii, artistul compune spațiul cu ajutorul elementelor (re)definite, în cadrul cinematografic sau
fotografic artistul trebuie să se raporteze la poziția camerei de captură pe care o are față de spațiul și elementele pe care le cuprinde. Același element, surprins din alt
unghi sau distanță poate căpăta o diferită semnificație, în
funcție de sursa de lumină în proiecția cinematografică38,
interferență, obiectiv etc.
Componentele principale pentru definirea
compoziției rămân neschimbate, acestea relaționânduse cu elementele de limbaj plastic și cu cele legate de
morfologia imaginii, cu structura și textura. Proprietatea
de a prelua un cadru real din natură a reprezentat pentru
artiștii vizuali oportunitatea de identificare a unor
mijloace de interpretare a spațiului prin propriile sale
cadre.
__________________

Fig. 3. Rolfilm din filmul „The Kiss”
(Sărutul lui Thomas Edison) / anul: 1896
Descriere (fig. 3) Stârnind curiozitatea spectatorilor, cu multitudinea de
apariții cadru cu cadru (frame by frame)
proiectate cu ajutorul „Vitascopului”, filmele de scurt și lungmetraj precum „The
kiss” în anul 1896 erau unele dintre principalele surse de divertisment. „600 de
viziuni diferite pe 42 de picioare au fost
făcute. Va fi nevoie de o jumătate de duzină de pagini din lumea întreagă pentru a
printa această oscilație întocmită. Ce nu a
cuprins camera în filmarea „The kiss” nu
există”. (Sursa: Nancy Mowll Mathews,
Nancy Mowll Mathews, Charles Musser,
Marta Braun, Moving Pictures: American
Art and Early Film, 1880-1910 Editura
Hudson Hills Press, SUA, 2005, p. 32)

38
Sursa de lumină este unul dintre principalii factori ai
cinematografiei datorită faptului că de ea depind mai mulți factori
esențiali în redarea peliculei video precum: calitatea pe care o capătă imaginea proiectată pe ecran, determinarea dimensiunii a imaginilor proiectate în funcție de sala cinematografică și apropierea cât
mai mare de cromatica realității. Aceeași situație este întâlnită și
în cazul în care proiecția se face prin intermediul video (DVD sau
video player) sau al computerului.
Pentru îmbunătățirea surselor de lumină se folosesc
lămpi care să transforme energia primară (curentul electric, gazul,
etc.) în energie luminoasă. Lămpile pot fi de trei tipuri: lampa cu
incandescență (lumina poate fi produsă printr-un element adus la
incandescență într-un spațiu vid prin intermediul curentului electric), lampa cu descărcare în gaze (atunci când lumina este obținută
prin fenomenul ce se creează atunci când radiațiile luminoase sunt
obținute prin intermediul curentului electric care trece prin gaze în
anumite circumstanțe, rezultatul numindu-se electroluminiscență) și
arcul electric sau voltaic (lumina este obținută prin emiterea electrică într-o ambianță gazoasă, astfel ca aerul electric se poate produce
între doi electrozi din cărbune care să fie alimentați la o sursă continuă
sau alternativă de curent electric). (Sursa: Kris Malkiewicz, Film
Lighting: Talks with Hollywood’s Cinematographers and Gaffer,
Editura Prentice Hall Press, SUA, 1986, 2012, p. 87)
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnica_proiecției_
cinematografice#/media/Fișier:The_Kiss_1896_Film_Strip.jpg
Fig. 4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
4/48/Edison%27s_Greatest_Marvel-The_Vitascope_-_Restoration.jpg

Fig. 4. Afiș pentru promovarea proiecției cu
ajutorul „Vitascopului” intitulat: Edison’s
Greatest Marvel / tehnica: litografie / dimensiunea: 97 × 73 cm / data: 23.04.1896
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Aparatul fotografic și camera cinematografică
sunt mai mult decât simple elemente de copiere a unei
imagini existente. Acestea sunt mijloace de exprimare
vizuală cu ajutorul cărora se pot obține opere artistice
atât la nivel de imagine reală sau fictivă, cât și la nivel de
concept.
Unul dintre artiștii care s-au făcut remarcați prin
experimentele foto-video, privite ca mijloace de exprimare vizuală, în special prin noțiunile de utilizare a fotografiei ca material video, este Ute Friederike Jürß (n.
1962). Artista germană care și-a făcut studiile de arte
vizuale la Akademie für Bildende Künste din orașul
Münich și la Universitatea de Arte și Design Staatliche
Hochschule für Gestaltung din orașul Karlsruhe, aduce
în atenția spectatorului nenumărate variante de lucrări,
instalații foto-video în care primează imaginea digitală. Într-una dintre lucrările sale de referință „You Never
Know the Whole Story”, din 2000, imaginile alb-negru
preluate din ziarul New York Times sunt afișate pe trei
ecrane distincte simultan. Urmărind imaginile proiectate
pot fi identificate mișcări subtile ale personajelor care
trepidează sau clipesc.39
O altă metodă de utilizare a camerei video ca
mijloc de exprimare vizuală este cea în care filmul video
devine un episod, un fragment, o poveste, o ficțiune a
autorului, acesta având posibilitatea să „povestească”
practic prin intermediul imaginilor derulate o idee
personală.40 Ca și în cazul scriitorului, regizorul devine
autorul conținutului, adjudecându-și astfel libertatea
de a își exprima emoțiile, trăirile, ideile, sentimentele,
etc. prin intermediul jocului actoricesc și al peisajelor
selectate în funcție de producție.41 Diferența însă constă
__________________
39
Helen Westgeest, Video Art Theory: A Comparative
Approach, Editura John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2016,
pp. 130-132
40
Richard Raskin, The Art of the Short Fiction Film: A
Shot by Shot Study of Nine Modern Classics, Editura MC Farland &
Company, Jefferson, Carolina de Nord, 2002, pp. 44-46
41
Eran Dinur, The Filmmaker’s Guide to Visual Effects:
The Art and Techniques of VFX for Directors, Producers, Editors and
Cinematographers, Editura Routledge, Marea Britanie, 2017, p. 24
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 5. https://zkm.de/en/publication/ute-friederike-juerssyou-never-know-the-whole-story
Fig. 6. http://blog.kunstmuseumbern.ch/nacht-der-ideenim-kunstmuseum-bern/
Fig. 7. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
2/21/Cinq_Minutes_de_cinéma_pur_%281925%29.jpg
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Fig. 5. Autor: Ute Friederike Jürß (n. 1962)
/ titlul: cartea „You Never Know the Whole
Story” / tipul publicației: catalog pentru expoziție / autor-editor: Götz Adriani (Ed.) /
publicația: Hatje Cantz, Ostfildern / limba:
engleză, germană / numărul de pagini: 119
/ anul: 2000 / colecția: ZKM | Zentrum für
Kunst und Medientechnologie Karlsruhe

Fig. 6. Autor: Ute Friederike Jürß (n. 1962)
/ titlul: You Never Know the Whole Story /
V 2000.160 instație video cu trei canale,
fără sunet, pe trei variabile de dimensiuni
de proiecție PAL (min 300 × 400 cm / max.
450 × 600 cm) / colecția: Kunstmuseum
Bern / anul: 2000

Fig. 7. Autor: Henri Chomette (1896-1941) /
titlul: „Cinq Minutes de cinéma pur” / tehnica: film video / anul: 1925

Fig. 8. Teatrul Wintergarten din Berlin / fotograful: Mäschke, Friedrich / anul: 1940 / colecția: German Federal Archives
/ descriere: a fost locația primei prezentări cinematografice prin redactarea fimlului de scrurmetraj a fraților Skladanowsky
(Max Skladanowsky 1863-1939 și Emil Skladanowsky 1866-1945) în anul 1859

în costurile specifice acestui tip de manifestare artistică,
astfel că multe dintre filmele propuse rămân la stadiul de
idee.42 „Conceptul este unul foarte sensibil atunci când
facem referire la producțiile cinematografice. În cele
mai multe cazuri venim cu o idee care ni se pare cea mai
buna din istoria Hollywoodului. Ne gândim că aceasta
este cea care ne va aduce milioane”43
Mecanismul este o tematică foarte des abordată
în industria cinematografică, astfel că putem identifica
o serie de filme cu caracter științifico-fantastic în care
conceptul de om-robot sau idei futuriste de prezentare
a roboților ca fiind urmașii umanității, devin părți integrante ale eventualelor realități din viitor.44 Ideea de pre__________________
42
John Hart, The Art of the Storyboard: A filmmaker’s
introduction, Editura Focal Press, Waltham, Massachusetts, 2008, p. 4
43
op. cit. James D. Rauch, The Art of Filmmaking: How to
Make a Movie for Little Or No Money, Editura Trafford Publishing,
Bloomington, Indiana, 2010, p. 6
44
Takashi Ogata, , Taisuke Akimoto, Post-Narratology
Through Computational and Cognitive Approaches, Editura IGI
Global, Pennsylvania, SUA, 2019, pp. 115-116
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Movie_theater#/media/File:Bundesarchiv_Bild_146-1988-035-15,_Berlin,_Wintergarten.jpg
Fig. 9. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a5/L
%27Inferno_1911_film.jpg

Fig. 9. Autor: Milano Films / Poster pentru
promovarea filmului artistic italian „Inferno”
de Dante Alighieri / anul: 1911
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zentare a unui viitor dominat de incapacitatea de a controla evoluția tehnologică își are originea
în conceptele filosofice privind progresul generat de mașini (din prezentul conceperii filmului),
acestea fiind într-o permanentă evoluție. În prezent tehnologia este unul dintre principalele atribute ale societății, fiind întâlnit pretutindeni.
Evoluția „device-urilor”, a cipurilor și a (inter)conexiunilor digitale, printre altele,
au avut și urmări de natură psiho-analitică, ajungându-se la performanțe precum instaurarea
„inteligenței artificiale”. Acest subiect este unul dintre principalele tratate în cadrul trilogiei
„The Matrix”. Ambivalența raportului om-mașină este un manichäismus asumat, redescoperit
de natura abiotică, mecanismul creat de om având ca programare tipul de comportament atribuit raționamentului uman. Frații Andy și Larry Wachowski, regizorii acestui film, au dorit să
reliefeze o „structură mecanomorfă” creată de om care fuzionează cu noțiunea de existență a
sufletului „capturat” într-un univers virtual/digital/utopic. Trilogiei i se adaugă și segmentul de
lungmetraj intitulat „The Animatrix” care prezintă etapa de început a universului creat de roboți
și mecanisme. În filmul animat intitulat „The Second Renaissance I” robotul este prezentat
ca „acolit” al ființei umane, un mecanism „înzestrat” cu inteligență artificială „după chipul și
asemănarea” omului, servitor programat să execute orice tip de cerință. Revoluția umanității
împotriva roboților începe în anul 2090, odată cu acuzarea unui android de ucidere a proprietarului său. Deși în proces s-a dovedit că acțiunea androidului a fost strict de autoapărare, nu
se putea concepe ideea de nesupunere a unui mecanism în fața omului. „B1-66ER” (numele
robotului), precum o ființă vie, a susținut că acțiunile sale criminale s-ar fi datorat instinctului
de supraviețuire, afirmând că a fost amenințat de proprietarul său și că nu voia să moară.
Aici putem interpreta prima decizie individuală luată împotriva omenirii de inteligența
artificială ca fiind un act de contradicție originar, independent de „programarea” prestabilită de
a servi necondiționat necesității omului. Este punctul „renașterii” identității umane (re)interpretată de frații Wachowski prin intermediul mecanismului. Primul semn de „revoltă” asumată a
inteligenței artificiale a declanșat riposta umanității, care în circumstanțele date era catalogată
drept „creatoarea noului tip de gândire”. „Conștiința” androizilor este prezentată ca argument
de tip apprehensionis pentru umanitate, o temere nelegitimă de subjugare a lumii de către androizi.
Privarea de drepturi a androizilor din societate este prezentată ca referință la opresiunile
asupra afro-americanilor din jumătatea veacului al XIX-lea, moment în care aceștia nu beneficiau de drepturi și aidoma cetățenilor americani caucazieni, fiind etichetați/catalogați drept
„sclavi”.
Această analogie dintre inteligența artificială și om poate fi raportată și la manifestul
futurist al lui Filipo Tommaso Marinetti din anul 1909, care privea Revoluția Industrială ca pe
o „renaștere a noului om”, datorată tehnologizării globale ce anihila orice contact cu trecutul
și tradiția. Conceptele modernității asociază industrializarea cu posibilitatea de sustragere din
trecut, dar și ca eludare a bolii, războiului, foametei, sărăciei etc.
În filmul Animatrix implementarea inteligenței artificiale este o consecință a vanității, lăcomiei și a tiraniei omului care predomină la scară globală, fapt ce asociază crearea inteligenței
artificiale cu o „evadare” din trecut.
În urma atacului, androidul „B1-66ER” este judecat și distrus, moment care declanșează
un protest masiv al roboților pentru dreptul la libertate. „Marșul celor 1.000.000 de roboți” din
Statele Unite ale Americii este abolit cu brutalitate de către autorități, acestea implicând armata
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în rezolvarea „problemei”. Pentru a preveni o eventuală răscoală la nivel mondial, liderii lumii
cad de comun acord cu privire la decizia de inițiere a programului de distrugere totală a mecanismelor umanoide. Datorită nevoii de forță de muncă, unii roboți au supraviețuit masacrului
global și au fost ajutați de către oameni să se refugieze în Mesopotamia, unde ulterior a apărut
primul oraș locuit în totalitate de androizi astfel că „Zero One”, numit după codul binar (01),
devine căminul mecanismelor umanoide. Datorită sursei inepuizabile de energie (androizii fiind
alimentați de către soare), roboții au izbutit să dezvolte în scurt timp metode de îmbunătățire a
programărilor și inteligenței artificiale, rezultatul fiind implementarea unei producții prospere la
toate nivelele, resursele fiind epuizate într-un interval de timp extrem de redus. Spre deosebire
de roboți, puterea economică în climatul uman scade lamentabil fără sprijinul androizilor „AI”
(„Artificial Inteligence”). În urma acestui eveniment, Națiunile Unite ale guvernului mondial (în acea perioadă toate popoarele au fost adunate sub conducerea unui singur guvern care
era situat în orașul New York) au implementat decizia de a izola toate traseele economice ale
roboților. Această decizie a fost precedată de trimiterea a doi androizi, ambasadori ai orașului
„Zero One”, care să propună o soluție amiabilă cu privire la acest conflict și la blocajul economic creat, soluție refuzată de guvern.
Cea de-a doua parte a capitolului (The second Renaissance) începe cu decizia guvernului de a declanșa un atac nuclear asupra orașului abiotic. Acest atac s-a dovedit a fi ineficient
deoarece, spre deosebire de creatorii lor, androizii erau rezistenți la căldură și radiații, iar principalele surse de producție se aflau la peste 20 de km în sol, astfel că nu au fost afectate în nici
un fel de loviturile nucleare de la suprafață. Acțiunea ostilă a omenirii în fața mecanismului
„AI” a fost percepută de androizi ca o declarație de război, astfel că, imediat după dispersarea
ceții de praf radioactiv, acestea și-au modificat softul de programare astfel încât să fie produse
în serie componente și „droizi” de război. După scurt timp mașinile împiedică orice inițiativă
de rezistență a oamenilor și rând pe rând cucerește fiecare teritoriu. În timpul marșului mecanic
spre estul Europei, oamenii apelează la o ultimă și disperată soluție intitulată: „Operațiunea
Furtuna Neagră” ce are ca scop acoperirea cerului cu nanoparticule care să blocheze razele
soarelui să ajungă pe pământ, efectul vizându-i nu doar pe roboți, ci întreaga biosferă. Pentru a
declanșa un atac eficient, Națiunile Unite au mobilizat imediat după lansarea operațiunii toate
trupele de care mai dispuneau. A fost pentru prima dată când au acționat cu tot armamentul din
dotare (costume robotice avansate, tancuri cu tunuri atomice, raze laser de înaltă intensitate,
bombe cu pulsuri electromagnetice, etc.) în speranța că vor triumfa în fața mecanismului „AI”.
Planul s-a dovedit a fi un eșec total din cauza faptului că cele mai multe din tehnologiile oamenilor erau raportate tot la energia solară, obligând astfel trupele militare să se angajeze în lupte
rudimentare, deschise și directe cu forțele robotice. Pierderi semnificative au fost de ambele
părți, dar gradual, androizii s-au adaptat mai bine la lipsa energiei solare. După nenumărate lupte cu pierderi semnificative de ambele părți, mecanismele umanoide cu inteligență artificială au
fost înlocuite treptat cu roboți de tot felul de forme sinistre mult mai avansate decât variantele
precedente.
Treptat, sursele improvizate de energie ale mecanismelor s-au diminuat, acesta fiind
momentul în care au început să colaboreze cu anumite grupări de oameni. Știind că nu există o
alternativă la propunere, mecanismele au profitat de oamenii care s-au oferit voluntari pentru
recăpătarea sursei de alimentare, transformându-i în „baterii” prin reținerea lor într-o masivă
unitate care avea ca scop preluarea și transmiterea energiei prin intermediul „wireless” la nivel
global. După acest moment, roboții au început să captureze tot mai mulți oameni (prizonieri
de război, sau oameni rămași fără locuințe) pentru a se folosi de ei ca surse de energie. Ultima
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parte a războiului este în defavoarea umanității din cauza
simbiozei create dintre om (ca sursă de energie) și roboții
„AI”, armamentul forțelor de rezistență nemaiavând
aproape nici un efect asupra noilor roboți „upgradați”.
Într-un final, mecanismele ajung la Guvernul Națiunilor
Unite din New York, loc în care reprezentantul orașului
„Zero One” semnează tratatul de predare al oamenilor și
afirmă: „Carnea voastră este o relicvă, un simplu recipient. Predați-o și noua lume vă va aștepta. O cerem!” În
momentul discursului robotul se autodistruge, ștergând
orașul New York de pe fața pământului. După ce roboții
au descoperit surse alternative de energie, aceștia au lăsat oamenii capturați permanent într-un univers virtual,
un ultim act milostiv acordat creatorilor lor.45
Mașinile au făurit pentru om o matrice, un univers virtual perfect, care să îi stimuleze toate simțurile,
o lume ferită de orice tip de îndoială, asemănător cu lumea creată de Dumnezeu. Fiind o extensie a inteligenței
umane, mecanismele au știut întocmai cum să modeleze
lumea pentru fiecare individ în parte în așa fel încât acesta să ducă o viață pe placul său. Dorința și perseverența
celor mai înzestrați dintre oameni i-a făcut pe câțiva să
evadeze din lumea virtuală în care erau captivi.
Relația care se creează între ființa umană și robot din trilogia „The Matrix” este una cu conotații religioase. Creatorul suprem al mecanismului, omul care
disprețuiește, renegă și nu acceptă inteligența artificială
ca fiind parte din el este depășit de propria operă, acesta
ajungând la mila sa. Lumea virtuală poate fi interpretată
ca o dorință ascunsă a minții omului, o realitate egoistă
în care satisfacerea personală să poată fi în permanență
dobândită, fără să existe conceptul de epuizare. Deși îi
este oferită, aceasta nu îl satisface, neputând rezista limitărilor impuse de program. Ulterior, dorința sa de evadare îl face stăpân asupra universului virtual și astfel, în

Fig. 10. Afiș al primului film din trilogia „The
Matrix” / anul 1999 / distribuție (parțială):
Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Joe
Pantoliano și Carrie-Anne Moss

Fig. 11. Secvență din timpul filmului în care
este prezentată „rețeaua GLMatrix”, cea în
care omenirea era capturată

__________________

45
Jason Haslam, Gender, Race, and American Science
Fiction: Reflections on Fantastic Identities, Editura Routledge,
Marea Britanie, 2015, pp. 156-157
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 10. https://www.imdb.com/title/tt0133093/mediaviewer/rm525547776
Fig. 11. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/9/9b/The.Matrix.glmatrix.2.png
Fig. 12. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d2/
The-animatrix-poster.jpeg
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Fig. 12. Afiș al filmului „The Animatrix” /
anul 2003

cele din urmă, își recâștigă libertatea în lumea reală, distrugând forța energetică, sursa supremă a mecanismelor.
În filmul științifico-fantastic „Autómata” (2014),
regizat de Gabe Ibáñez (n. 1971), ne este prezentat universul anului 2030, un univers în care Pământul a fost
devastat de radiațiile solare, acest fenomen eliminând
aproximativ 99% din populația planetei. Supraviețuitorii
cataclismului au fost nevoiți să coabiteze cu roboții întro rețea de orașe protejate de radiații și izolate de mediul
înconjurător. Pentru a supraviețui condițiilor nefavorabile, aceștia au fost nevoiți să producă serii de roboți „rudimentari înzestrați cu inteligență artificială (AI)” care
să îi ajute în lupta pentru supraviețuire. Prin programare, acestora le-au fost instaurate două reguli existențiale
de la care androizii nu se puteau abate: să nu ucidă sau
să rănească vreo vietate și totdată să nu aibă capacitatea de a se repara sau modifica un vreun fel nici pe ei,
nici pe ceilalți roboți. Mecanismele „autómata” au fost
percepute de către oameni ca fiind singura speranță de
supraviețuire, capacitatea lor de a izbuti să practice munca fizică în condiții nefavorabile fiind singura soluție de
stopare a „deșertificării” complete a planetei. Acțiunea
filmului începe în anul 2044 când Jacq Vaucan (referință
la inventatorul francez de mecanisme automata Jacques de Vaucanson 1709-1782), angajat la firma ROC de
producție a „roboților pelerini” (droizii AI mai erau
denumiți și „Pelerini”) să asigure buna funcționare a
componentelor mecanice, investighează un caz în care
era implicat un polițist care a tras focuri de armă asupra
unui robot, justificându-și acțiunea prin acuzarea robotului de a își fi modificat componentele, fapt care încălca
programarea inițială cu care erau setate unitățile mecanice. Urmările acțiunilor de pe parcursul filmului au vizat percepția protagonistului asupra roboților, sugerând
capacitatea inteligenței AI de a „evolua” independent de
programarea inițială a soft-ului.46

Fig. 13. Afiș al Filmului „Autómata” / anul
2014 / distribuție (parțială): Antonio Banderas,
Melanie Griffith, Javier Bardem, Christa
Campbell, Dylan McDermott

Fig. 14. Secvență din timpul filmului cu robotul pelerin cu inteligență AI „feminin” alături de protagonist (Jacq Vaucan)

__________________
46
Cristina Sánchez-Conejero, Sex and Ethics in Spanish
Cinema, Ediutra Palgrave Macmillan, Londra, 2015, p. 12
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 13. https://m.cinemagia.ro/filme/automata-567629/im
ages/1585669/#PhotoSwipe1584126464669
Fig. 14. https://m.cinemagia.ro/filme/automata-567629/im
ages/1586459/#PhotoSwipe1584126443024
Fig. 15. https://m.cinemagia.ro/filme/automata-567629/im
ages/1586459/#PhotoSwipe1584126200683

Fig. 15. Secvență din timpul filmului cu
roboții pelerini cu inteligență AI în funcția de
„stand by”
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În cele două filme, „Matrix” și „Autómata”, este
adusă în atenție tema preluării puterii de către inteligența
artificială. Predomină aici conceptul de raportare a omului
la mecanism. Această inteligență virtuală, digitală, este o
extensie o omului, a gândirii noastre, a personalității, a
sinelui, fapt ce aduce în atenție teama de noi înșine, de
identificare a fenomenelor superioare capacității noastre
de percepție. Cele două filme științifico-fantastice aduc
câteva mesaje semnificative, iar unul dintre cele mai importante este cel conform căruia natura își urmează cursul, indiferent de acțiunile și de existența umană. Prin
mecanismul înzestrat cu inteligență artificială s-a „adus
la viață” o creație proprie, vie, adaptată la capacitatea
noastră de înțelegere, o inteligență față de care suntem
sceptici, din cauza fricii de pierdere a controlului.47
Un alt tip de viziune asupra raportului dintre mecanisme și om este prezentată în filmul din anul 1987
regizat de Paul Verhoeven (n. 1938), „Robocop”, unde
acțiunea se desfășoară tot în viitor, într-un timp dominat
de conflicte sociale, culturale, etnice etc., în care soluția
pentru toate acestea este raportată la o tehnologie extrem
de avansată.
O ipostază a firii umane este cea în care domină
vanitatea, ura, răutatea și lăcomia, prezentată printr-un
caz în care un ofițer de poliție, grav rănit este transformat în cyborg (o parte mecanism, o parte ființă umană).48
Corpul lui Murphy (numele ofițerului) fusese transformat de către „OCP” (Omni Consumer Products) într-o
mașinărie a legii, un cyborg programat să conducă poliția
locală a orașului Detroit, în care rata de criminalitate era
cea mai ridicată din Statele Unite ale Americii. Mecanismului uman i-au fost programate prin dotare, trei protocoale generale pe care să le respecte: să se substituie
opiniei publice, să protejeze inocenții și să supună legii.

Fig. 16. Afișul filmului „Robocop” / anul:
1987 / distribuție: Peter Weller, Nancy Allen,
Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer
etc.

Fig. 17. Secvență din filmul „Robocop” în
care agentul Murphy (Robocop) se luptă cu
unitatea robotizată ED-209

__________________
47
Andrew Maynard, Films from the Future: The Technology
and Morality of Sci-Fi Movies, Editura Mango Publishing Group,
SUA, 2018, p. 56
48
Allison Muri, The Enlightenment Cyborg: A History of
Communications and Control in the Human Machine 1660-1830,
Editura University of Toronto Press, Toronto, 2007, p. 4
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 16. https://ro.wikipedia.org/wiki/RoboCop#/media/
Fișier:Robocop_film.jpg
Fig. 17. https://www.youtube.com/watch?v=GLQiskRb02o
Fig. 18. https://www.kinopoisk.ru/picture/2356394/#2356378
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Fig. 18. Secvență din filmul „Robocop” în
care componentele agentului Murphy (robotizat) sunt reasamblate

„Noul” ofițer robotic izbutește cu succes să reducă criminalitatea din oraș, având în vedere că acesta era conectat
la toate camerele de supraveghere și la toate rețelele telefonice, dar totul se schimbă atunci când acesta începe să
devină conștient de eul său, chiar dacă îi fusese ștearsă
memoria. Prin sensibilitatea și emoția recăpătată, acesta
utilizează datele poliției pentru a revizita casa familiei
sale, pe care a găsit-o abandonată. Acțiunea filmului se
intensifică în momentul în care Robocop este pe cale să
anihileze o rețea importantă de distribuire a drogurilor și
îl capturează pe unul dintre supraviețuitori pentru a cere
informații. Aflând că cel care conduce toată organizația
este chiar Vicepreședintele OCP-ului, Dick Jones, acesta dorește să îl aresteze. Apelând la „directiva 4” (cea
care nu permitea agresarea în niciun fel a unui membru
OCP), vicepreședintele corupt reușește să scape. După
acest incident, crimele din oraș cresc din cauza aprovizionării tâlharilor cu arme date de Jones pentru a-l distruge
pe Robocop. Filmul se termină cu ce-a de-a doua încercare a cyborg-ului de arestare a vicepreședintelui, atunci
când „rațiunea mecanismului” a preluat capacitățile de
decizie ale softului. Robocop depășește programarea sa
inițială, refuză să apeleze la ordinul „directiva 4”, aceasta devenind irelevantă și îl împușcă pe Jones care voia
să scape cu un elicopter prin amenințarea unui ostatic cu
arma.49
Ca și în cazul filmelor menționate mai sus,
inteligența artificială reușește într-un timp relativ scurt
să se autoprogrameze, și astfel să evolueze. Fiecare dintre aceste filme prezintă „latura umană” prin prisma mecanismelor înzestrate cu inteligență artificială. Ca și noi,
dorința acestora de a transcende, de existență individuală, de libertate ruptă de nevoile noastre este una dintre
principalele atribute ale „lumii mecanice”.

Fig. 19. Afișul filmului „Robocop” în regia lui
José Padilha (n. 1967) / anul: 2014 / distribuția
(parțială): Joel Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton, Abbie Cornish, Jackie
Earle Haley, Michael K. Williams, Jennifer Ehle, Jay Baruchel, Samuel L. Jackson
Descriere (fig. 19): Franciza Robocop
cuprinde trilogia filmelor originale din anii
1987, 1990 și 1993, mai multe seriale TV,
benzi desenate, jocuri video și multe altele.
În afară de acestea primul film din 1987 a
fost refăcut în anul 2014 respectând scenariul lui Joshua Zetumer

Fig. 20. Secvență din filmul „Robocop” în
care componentele agentului Murphy (robotizat) sunt reasamblate / anul: 2014

__________________
49
Bob Navarro, 101 Thought-Provoking Films, Editura
Lulu.com, Morrisville, North Carolina, 2019, p. 149
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 20. http://basementrejects.com/wp-content/uploads/20
14/07/robocop-2014-movie-review-alex-murphy-dennet-nortonno-body-lungs-gary-oldman-joel-kinnaman.jpg
Fig. 21. https://www.youtube.com/watch?v=-ncwNBbkCTk

Fig. 21. Secvență din filmul „Robocop” în
care agentul Murphy (Robocop) se luptă cu
unitatea robotizată ED-209 / anul: 2014
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I.3. Studii de caz extrase din creațile unor
artiști români moderni și contemporani. Prezentări
laconice
Ca și în cazul celor mai multe civilizații, în istoria îndepărtată a țării noastre nu putem identifica o legătură directă între mecanismul propriu-zis și conceptul
artistic, însă dacă ne raportăm la contextele contemporane, am putea constitui ipoteza că fiecare mecanism sau
asamblaj de elemente tehnice utilizate pentru executarea
uneia sau mai multor acțiuni/sarcini poate deveni o lucrare-obiect decorativă sau chiar cinetică50.
Tipurile de metode efecutate încă din Evul Mediu
de pe teritoriul României, ce comprimă noțiunile tehnice/
mecanice cu practicile artistice, au fost în mare parte raportate la utilizarea gravurii - mecanismul utilizat la presele pentru tipar și la fabricarea componentelor mecanismelor de tip „automata” - ceasurile mecanice și obiecte
artizanale. Fiecare epocă (din paleolitic și până în prezent) a avut o percepție distinctă asupra semnificațiilor
ce vizează mecanismul, tehnologia și/sau arta.

Fig. 1. Diderot et d’Alembert / schiță ce
arată modul de funcționare al morii de
vânt; Plăcile din Enciclopedia Diderot
și d’Alembert, volumul 1 / anul 1762 /
colecția: Biblioteca Națională din Franța

Semnificațiile pe care popoarele indo-europene
(inclusiv poporul român) le atribuiau termenului „mecanism” într-o primă etapă făceau strictă referire la asamblarea componentelor tehnice statice și mobile. Arta,
__________________
50
Încă de la sfârșitul secolului al XIII-lea s-au identificat nenumărate modele de componente tehnice utilizate pentru
construcția morilor de vânt pe tot continentul european (vezi fig.
1). Potrivit cercetătorilor cele mai vechi exemple de astfel de mecanisme ce preiau energia eoliană și o transformă în energie mecanică
prin rotație (din Europa au fost pe teritoriul Angliei și sunt din anul
c. 1190). Cercetătorul și profesorul Edward J. Kealey (în jurul anului 1980) a susținut într-una din teoriile sale că această tehnologie
a provenit din Asia și s-a răspândit pe întreg continentul european
pornind din est (România, Bulgaria) și ajungând până în Franța,
Finlanda, Portugalia etc. Modelul de funcționare al mecanismului
întâlnit în vestul Europei diferea față de cel din est.
În România, ca și în cazul celorlalte țări din estul Europei,
primele tipuri de mori au fost cele de tip „Paltrok” (vezi fig. 2) unde
mecanismul de funcționare abaxial, vertical se întindea pe toată
suprafața clădirii. Dispozitivului îi erau atribuite un set de patru sau
în unele cazuri de șase paletele eoliene ce aveau rolul de a pune
în funcțiune dipozitivul. (Sursa: Adam Lucas, Wind, Water, Work:
Ancient And Medieval Milling Technology, Editura Brill Leiden,
Boston, 2006, p. 108)
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
6/60/Encyclopedie_volume_1-040.png
Fig. 2. https://quod.lib.umich.edu/d/did/did2222.0001.334
/--agriculture-and-rural-economy-windmills-and-watermills?rgn=
main;view=fulltext
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Fig. 2. Diderot et d’Alembert / model de
moară de vânt de tip „Paltrok”; Plăcile
din Enciclopedia Diderot și d’Alembert,
volumul 1 / anul 1762 / colecția: Biblioteca
Națională din Franța

conceptul asupra frumosului și creația plastică, în cele
mai multe cazuri, au fost catalogate prin circumstanțe de
ordin meșteșugăresc. Abia odată cu apariția și aplicarea
noilor concepte ale modernității s-a stabilit o joncțiune
directă între noțiunile de mecanism și artele vizuale,
astfel că o parte din principiile industrializării au putut
fi percepute ca posibilități de colaborare între om și o
serie de mecanisme ce aveau ca scop producerea și multiplicarea unor lucrări/creații/produse. În esență, practica
meșteșugărească clasică respectă aceleași fundamente,
dacă ne raportăm la procedeele efectuate pentru tipar/
gravură, cu deosebirea că rezultatul este obținut în cea
mai mare parte de meșteșugar, mecanismul jucând un rol
secundar.
Procesul de multiplicare al bunului/semnului
poate fi identificat ca fiind un punct comun al noțiunilor
de industrializare, tehnologizare și mecanizare. Proprietatea pe care o asimilează acțiunea repetitivă mecanică
plasează forma rezultată în sfera unei serii/tiraj.
Un factor esențial în evoluția artistică raportată
la factorii tehnologici din România este cel care atestă posibilitatea de multiplicare prin acțiunea de aplicare
a unui obiect pe un altul (ex. Sarmisegetuza Regia)51.
Procedeul avea să fie definit ulterior în tipar, gravură, în
imprimarea Offset, Inkjet, Laser etc.
__________________

Fig. 3. Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa
Regia (verso) / anul descoperirii: 2013 /
dimensiuni: 8,8-9,35 cm (fețele hexagonale),
5 cm grosime / colecția: Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane, Deva

Fig. 4. Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa
Regia

51
Posibilitatea de multiplicare în plan bidimensional este asociat domeniului artistic al gravurii, iar punerea sa într-un context volumetric aparține sculpturii. Similitudinea dintre gravură și sculptură este dată de posibilitatea efectuării tirajului. Obiectul (matrița) rezultată reprezintă o abordare simultană a două genuri artistice
diferite. Proprietatea de multiplicare a elementelor tridimensionale după o matriță este una din metodele experimentale moderne/contemporane ce se substituie gravurii. Identitatea fiecărei tehnici în parte este legitimată printro serie de parametrii specifici. (De)contextualizarea acestor parametrii se poate face prin (re)definirea lor inserând
o altă formulă de exprimare plastică. Astfel, apar tehnicile mixte prin reinterpretarea stilurilor ce au ca rezultat
definirea formei în context.
Pe teritoriul fostei cetăți dacice Sarmisegetuza Regia, s-a descoperit un obiect din bronz ce ridică problematici artistice, culturale, arheologice cât și tehnologice. Acest artefact poate fi identificat ca fiind unul dintre
cele mai importante descoperiri arheologice de pe teritoriul țării noastre datorită caracteristicilor sale multiculturale. Deși a fost găsit pe pământ românesc, obiectul din bronz vechi de aproximativ două milenii se presupune
că a aparținut unei asocieri multiculturale. Motivul pentru care această teorie este susținută se datorează faptului că
pe suprafața matriței sunt evidențiate scene de luptă între animale cu stiluri specifice din spațiul Mediteraneean dar
și din spațiul nord-pontic. Pe suprafața matriței putem întâmpina elemente zoomorfe precum taurul, cerbul, ursul,
câinele, iepurele, calul, mistrețul etc. cât și fantastice precum grifonul ce este prezent prin mai multe înfățișări
fiecăreia în parte atribuindu-se câte un cap specific unui vultur, al unei feline sau al unui lup. Frapant este faptul că
printre prezentări apare și elefantul, rinocerul și leul, animale ce sunt întâlnite în Africa.
Fiecare dintre cele 8 fețe pot fi socotite ca și matrițe, permițând aplicarea pe diferite materiale de podoabă
sau pe obiecte ca motive decorative. Pe suprafața matriței identificăm diferite siluete ale animalelor, este un exemplu concludent ce indică relația dintre tehnologia vremii, și anume, construcția obiectului. Viziunea artistică este
reprezentată printr-o multitudine de simboluri dar și de procesul de schimb cultural ce se realiza între civilizații.
(Sursa: website http://www.mcdr.ro/expozitii-si-evenimente/item/721-matrita-din-bronz-de-la-sarmizegetusa)
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 3. https://www.dcnews.ro/matrita-dacica-sarmizegetusa-valoare-contestata-se-cauta-un-expert_591901.html
Fig. 4. https://izi.travel/sv/d838-matrita-de-bronz-de-la-sarmizegetusa-regia/ro
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I.3.2 Mecanismul utilizat ca mijloc de exprimare vizuală
Conceptul de mecanism ca obiect artistic apare în România abia după anul 1960, când artiștii noilor
generații experimentează diferite metode și tehnici pe
care să le valorifice în artele vizuale. Aceste tendințe
au fost în conformitate cu factorii de industrializare și
urbanizare accelerată a întregii societăți ce au pus la
dispoziție o serie de mijloace și tematici pe care artiștii
să le abordeze în creațiile lor. Ca și în cazul celorlalte
țări din Europa de la mijlocul secolului XX, România a
avansat cu un puternic val de idei/concepte inedite ce se
abăteau de la registrele tradiționale.
Prin aplicarea noilor tendințe aceștia au izbutit să
practice și să pună în valoare diverse și inedite metode
de a face pictură, grafică, sculptură și au început să experimenteze noi domenii precum fotografia, op art-ul, land
art-ul, performance-ul, cinetic art-ul, mechanical art-ul
etc.52
Un direct racord stilistic al mecanismului (aparatul tehnic) cu arta vizuală s-a creat prin utilizarea aparatului de fotografiat, privit ca mijloc de exprimare plastică. Inteligența și creativitatea de a opta pentru cadrul
preluat din natură se raportează strict la planul senzorial al creatorului, acesta fiind un factor care definește
esența artei plastice. Este vorba despre un simț cu care
operaționalizăm, prelevăm, cercetăm, identificăm, (re)
contextualizăm și cel mai mai semnificativ constituim
imagini. Preluarea elementelor deja existente, trecute
prin discernământul artistic-cultural și cel al unei anumite sensibilități, pot da alternative (infinite) de interpretare, toate variantele fiind veritabile.
Unii artiști se rezumă la examinarea naturii așa
cum este ea percepută și la realizarea portretelor figurative, alții își creează noi universuri personalizate prin

Fig. 5. Autor: Ioan Mihai Cochinescu (n.
1951) / titlul: Photoplan - and Photospatial
Forms / tehnica: fotografie / anul: 1983 /
locația: AAF Photo Gallery, București

Fig. 6. Autor: Ioan Mihai Cochinescu (n.
1951) / titlul: Autoportret / tehnica: fotografie / anul: 1981

__________________
52
Katalin Cseh-Varga, Adam Czirak, Performance Art in
the Second Public Sphere: Event-based Art in Late Socialist
Europe, Editura Routledge, Londra, New York, 2018, p. 45
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Ioan_Mihai_Cochinescu#/media/File:Expo-la-AAF-1983.jpg
Fig. 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Ioan_Mihai_Cochinescu#/media/File:Ioan_Mihai_Cochinescu_self-portrait-1981.jpg
Fig. 7. https://www.artsy.net/artwork/iosif-berman-the-coin-master-gypsy-woman-bathing-the-kiss-and-untitled-four-photographs
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Fig. 7. Autor: Iosif Berman (1890-1941)
/ titlul: „The Coin Master” / tehnica: fotografie / dimensiunea: 15,9 × 12,4 cm /
anul: c. 1930

compoziții elaborate. Toate aceste atitudini sunt forme
existente în natură, recreate din prisma fotografului,
ce transcend realitatea, izbutind astfel să redefinească
variantele universului tangibil. Necesitatea de frumos
este starea noastră ancestrală ce invocă sensibilitatea și
raționamentul artistic. „Fotografia devine un mediu din
ce în ce mai folosit de artiști pentru a cerceta mai liber
și mai divers realitatea, pentru a curăța percepția imediată și a configura un nou tip de vizualitate artistică, mai
apropiată de concret și mai deschisă hibridizărilor între
genuri și tehnici, dar și suprapunerii unor arii atât de
diferite precum natura-tehnologicul-artisticul.”53
Proprietatea de a „capta” un fragment din realitate a atras atenția multor artiști români, majoritatea
acestora ajungând să identifice diferite metode de manevrare a aparatului de fotografiat. Se poate spune că
proprietățile pe care le capătă imaginea reală (captarea
fotografică) sunt cele care susțin reprezentările ce au rolul de transmitere a unui mesaj, de ilustrare a unui text,
unui document științific etc. În realitate, tot meșteșugul
este cel care definește aceste principii ale reprezentărilor
grafice. Cel mai fidel și apropiat cadru de realitate poate fi obținut prin fotografie, în cele mai multe cazuri de
ilustrare a unei forme, sunt utilizate desenele sau (re)interpretările fotografiilor prin mijloace plastice. Motivul
pentru care se apelează la desen este datorat tehnicilor
de reprezentare prin care se pot reliefa anumite detalii,
componente, cadre, unghiuri etc., ce sintetizează și acaparează numai porțiunea dorită. Fotografia are proprietatea de a surprinde și de a reda realitatea așa cum este
ea întâlnită, însă pentru a percepe diverse funcții ale unor
elemente este nevoie de o explicație cât mai sintetică
asupra desenului.
De exemplu, în medicină este mult mai practic ca
manualul de predare să cuprindă ilustrații efectuate prin
tehnicile desenului, unde elementele anatomice sunt pre-

Fig. 8. Autor: Iosif Berman (1890-1941)
/ titlul: „Romanian Street Life” / tehnica:
fotografie / dimensiunea: 17,1 × 11,7 cm /
anul: c. 1930

Fig. 9. Autor: Iosif Berman (1890-1941) /
titlul: „Bucharest Romania” / tehnica: fotografie / dimensiunea: 17,1 × 12,1 cm /
anul: c. 1930

__________________
53
op cit., Magda Cârneci, Artele plastice în România:
1945‐1989. Cu o addenda 1990‐2010, Editura Polirom, Iași 2013, p. 75
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 8. https://www.artsy.net/artwork/iosif-berman-groupof-six-photographs-featuring-romanian-street-life-and-sports
Fig, 9. https://www.artsy.net/artwork/iosif-berman-a-group
-of-12-photographs-of-bucharest-romania
Fig. 10. https://www.anticariat-unu.ro/anatole-magrin1858
-1928-constanta-p187093

Fig. 10. Autor: Anatole Magrin (18581928) / titlul: „Constanța” / tehnica: fotografie / dimensiunea: 27 × 38 cm
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zentate metodic-sistematic-didactic-științific, eliminând
elemente neimportante funcțiilor pe care le desfășoară
precum fundalul, culorile, contururile etc. Pentru desenele tehnice situația este similară. Un desen al unui anumit
mecanism prezintă mult mai clar modul de funcționare
al dispozitivului în comparație cu fotografia. De pildă,
schițele tehnice (explicite) ale lui Leonardo da Vinci.
Aparatul de fotografiat poate fi manevrat în nenumărate modalități. Una din aceste metode face referire
la utilizarea fotografiilor ca sursă de inspirație, ca punct
de plecare sau ca mijloc de reformulare, tehnică ce îmbină imaginea digitală cu mijloacele tradiționale/clasice54.
Majoritatea artiștilor au preferat însă să își promoveze
operele prin intermediul direct al fotografiilor. Artiștii
români au experimentat atât metodele standard de fotografiere directă, cât și tehnicile mixte/experimentale,
utilizând colajul sau gravura, combinațiile cu pictura etc.
Sigur că putem lua în calcul o tipologie de proces-mecanism creativ tocmai prin interferarea tipurilor de expresie condiționate prin natura tehnicii și a tehnologiei.55
Una dintre cele mai reprezentative nume ale artei vizuale românești de la jumătatea secolului XX, ce
a valorificat printre altele multiple tehnici și metode de
utilizare a fotografiei, este Geta Brătescu (1926-2018).
Cu o viziune largă și deschisă asupra variantelor de exprimare, artista Geta Brătescu a îmbinat într-o manieră personală fotografia, colajul, pictura, gravura, artele
textile etc. augmentând în felul acesta într-o accepțiune
suprarealistă o serie de tematici și concepte moderne și
contemporane.

Fig. 11. Autor: Geta Brătescu (n. 19262019) / titlul: The Studio. Invocation of the
Drawing / tehnica: mixtă („Gelatin silver
prints” și temperia pe hârtie) / dimensiunea: 84 × 70 cm / anul: 1979 / colecția:
MoMA Museum of Modern Arts, New York

__________________
54
Unul dintre importanții artiști români care a experimentat
și s-a folosit de mijloacele fotografice ca schițe pentru operele sale,
este pictorul Horia Bernea (1938-2000). Folosindu-se de aparatul
foto, acesta a captat și a transpus imaginea realității prin manierele
plastice clasice. Într-unul din interviurile sale, acesta a declarat că
tematica principală pe care a abordat-o în lucrări face referire la
Divinitatea percepută prin parametrii lumii vii - elemente vegetale, ordinul peisagistic - raportată la creația dumnezeiască. Un cult
transpus printr-o construcție perfectă și arhitectonică/arhitecturală
(stâlpii, turlele, frontonul etc.) ce alcătuiește vechiul peisaj românesc. (Sursa: Editura Excelsior Art. website: https://www.youtube.
com/watch?v=RxJzXSvAgGs)
55
Maria Todorova, Augusta Dimou, Ștefan Troebst, REMEMBERING COMMUNISM: Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe, Editura CEU Press, Budapesta, 2014, p. 212
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 11. https://www.moma.org/collection/works/167208?
date_begin=Pre-1850&date_end=2020&locale=en&page=1&q=ge
ta+bratescu&with_images=1
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Fig. 12. Detaliu

Fig. 13. Autor: Geta Brătescu (n. 1926-2019) / titlul: Towards White / tehnica: Gelatin silver prints / dimensiunea:
7 × 40,5 cm / anul: 1975 / colecția: MoMA Museum of Modern Arts, New York

Expoziția din anul 1975 intitulată „Către alb”
este unul dintre exemplele prin care artista afișează complexitatea de care lucrările sale dau dovadă. Paleta largă
de tehnici, maniere și metode de execuție converg într-o
unitate unde mesajul este cel care domină. În seria de
lucrări fotografice, portretul artistei este plasat într-un
proces de metamorfoză cu fundalul, ca o trecere de la
figurativ către abstract/esențializare56.
I.3.3. Noile tendințe din Artele Moderne
românești
Între anii 1960 - 2000 avangarda europeană a
amprentat într-un mod pregnant tipul de viziune românească, astfel că artiștii au început să exploateze intens
noi metode de a „produce” artă. Datorită acestori indicatori culturali cu proveniență vest-europeană, Timișoara
a devenit căminul artiștilor contemporani din România
ce aveau ca viziune schimbarea conceptelor tradiționale
românești. Precum comitetele eterogene avangardiste
din Europa, și românii au format grupuri artistice ce au
pus accentul pe multidisciplinaritate. Unul dintre grupurile artistice semnificative de la noi din țară s-a numit
„Sigma”. Aici, principalele tematici abordate erau în
conformitate cu rolul pe care îl aveau artistul și artele vizuale în societate, cu aportul actualelelor mijloace de expresie din arta românească. Acesta a fost instituit în anul
1970 după dezmembrarea grupului de creație timișorean
„111”. În urma participării de la expoziția „Nürnberg
Biennale für konstruktive Kunst” eveniment ce a avut

Fig. 14. Detaliu

__________________
56
Georgina Guy, Theatre, Exhibition, and Curation: Displayed
& Performed, Editura Routledge, New York și Londra, 2016, p. 15
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 13. https://www.moma.org/collection/works/167214?
date_begin=Pre-1850&date_end=2020&locale=en&page=1&q=ge
ta+bratescu&with_images=1
Fig. 15. https://www.moma.org/collection/works/167209?
date_begin=Pre-1850&date_end=2020&locale=en&page=1&q=ge
ta+bratescu&with_images=1

Fig. 15. Autor: Geta Brătescu (n. 19262019) / titlul: Pafnutie’s Box / tehnica:
mixt (instalație, cutie de lemn, obiecte textile, „gelatin silver prints”) / dimensiunea:
28 × 38,5 × 6,5 cm / anul: 1975 / colecția:
MoMA Museum of Modern Arts, New York
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loc în anul 1969, Roman Cotoșman nu a mai revenit în
România, motiv ce a dus la diminuarea grupului „111”.
Membrilor rămași în țară, Ștefan Bertalan și Constantin
Flondor li s-au alăturat Doru Tulcan, ce a fost desemnat co-fondator al noului grup, Ion Gaiță, Elisei Rusu
și în 1970 matematicianul Florin Codreanu. Numele noului grup întemeiat „Sigma” este rezultat din matematică și face referire la o colaborare interdisciplinară ce
urmărește același scop57.
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 spiritul științific nu a putut fi
asociat cu domeniul artelor până în epoca modernă.58
Spiritul creativ conține o doză de mister, de ficțiune,
artistul având posibilitatea să își creeze propriul univers pornind de la realitate, căreia are libertatea să
îi confere o notă fantasmagorică, alegorică, poetică.
Există totuși o anumită trimitere dintr-un citat cultural
din care se reliefează, că poporul german nu agreează
enigma în genere și totodată reneagă adevărata poezie
cum este (re)dată în alte culturi europene 59.
I.3.4 Conceptul de „cinetism” folosit în artele
vizuale din România
Printre noile media, tendințe și concepte de lucru, artiștii români au exploatat diverse metode de utilizare a cineticii ca element estetic. Arta cinetică poate fi
întâlnită în diverse ipostaze. Dintre acestea le aducem în
atenție pe cele cu caracter bi și tridimensional. Această
direcție artistică se raportează la valorificarea, reprezentarea și legitimarea dinamicii sau a senzației de mișcare
prin diferite modalități. Cinetismul optic își are originea
în curentul Op Art, unde iluzia mișcării este transpusă

Fig. 16. Autor: Constantin Flondor (n.
1936) / titlul: August Field Sun / tehnica:
mixtă / anul: 1966

Fig. 17. Autor: Ștefan Bertalan (19302014) / titlul: Identitate plastică II. Spiritul unei plante / tehnica: panou, cuie, fire
sintetice / anul: 1967 / colecția: Muzeul de
Artă, Timişoara

__________________
57
Constantin Flondor, Flondor, De la 111 + Sigma la Prolog, catalog de artă, Cluj 2005 pp.43-50
58
Hans Kippenberg, Discovering Religious History in the
Modern Age, Editura Princeton University Press, Princeton, New
Jersey, 2002, p. 98
59
Jean-Marie Guyan, Problemele esteticii contemporane
capitolul al IV-lea. Despre antagonismul dintre spiritul științific și
imaginație, Editura Meridiane, București, 1990, pp.114-116
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 16. https://www.wikiart.org/en/constantin-flondor/august-c-mpie-soare-1966
Fig. 17. http://www.camilart.eu/pdf/Stefan-Bertalan/HTM
L/files/assets/basic-html/page8.html
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Fig. 18. Detaliu

în segmentul bidimensional prin intermediul vibrațiilor
dobândite prin modularea liniilor, punctelor, formelor etc. Unul dintre primii artiști români care au abordat conceptul de artă cinetică în demersul său artistic a
fost Roman Cotoșman. În anul 1968 acesta expune la
„Sala Ziariștilor” din București o serie de lucrări/creații
în tehnicile mixte „monotip-colaj”. Expoziția personală intitulată „Proiecte de artă cinetică” a avut un proeminent impact/efect asupra publicului, a breslei dar și
a criticilor de artă, fapt datorat experimentelor vizuale
(în format bidimensional) pe care artistul le-a abordat
prin „noi” modalități de exprimare-comunicare vizuală.
Conceptul care a stat la baza expoziției impunea/analiza
respectarea și repetarea unui „modul” (re)identificat în
fiecare componentă (lucrare), aplicat întocmai pentru a
se constitui într-o structură-organism. Prin aranjamentul elaborat, artistul român urmărea o reală diseminare a
semnului plastic, invocând o sinteză-summum prin care
rezulta o diminuare a informației vizuale, aceasta raportându-se doar la proprietățile/funcțiile cinetice transpuse
(în plan bidimensional). Una din principalele atribute ale
creației cinetice intitulată „Quaternor 1” a fost lucrarea
cu care Cotoșman a participat în anul 1969 la Bienala
Constructivistă de la Nürnberg (Germania). Obiectului
monumental îi erau alocate mai multe tematici: „Light
art”, „Cinetic Art”, „Instalation” etc., iar modalitatea
de execuție era poziționată sub semnul caracterului industrial.60
Un alt rol incontestabil pe care arta cinetică l-a
avut în România, a fost cel de a amplasa „sculpturile
mecanice” în spațiul public. Conceptul de valorificare a
creațiilor de artă prin eficienta raportare la accepțiunea
de dinamică poate fi regăsit și la alte curente/mișcări artistice precum impresionismul, sincretismul etc. În arta
contemporană noțiunea „de mișcare” în artele vizuale a
dobândit un set întreg de valori. Principalele accepțiuni
ale termenului se raportează la exploatarea „demersului

Fig. 19. Coperta catalogului Bienalei din
Nurnberg. Konstruktive Kunst: Elemente
und Prinzipien, 1969

Fig. 20. Autor: Roman Cotoșman (19352006) / tehnică: monotipie, colaj

__________________

60
Sean Cubitt, Paul Thomas, Relive: Media Art Histories,
Editura MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2013, pp. 120-121
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 19. https://www.amazon.com/Biennale-1969-Nurnberg-Konstruktive-Kunst/dp/B01BWOBEZ2
Fig. 20. https://www.wikiart.org/en/roman-cotosman/unknown-title
Fig. 21. http://2017.artencounters.ro/ro/cotosman-romancotosman/

Fig. 21. Autor: Roman Cotoșman (19352006) / titlul lucrării: Secvențe vizuale / tehnica: monotip, colaj, dimensiunea: 57 × 82 cm
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mecanic-mașinist-automatic-robotic” etc. Efectul a fost
atât revoluția industrială asupra umanității, cât și demersul evolutiv al eventualilor factori mecanici în relația
durată-eficiență.
Unul dinte cei mai semnificativi creatori care „au
cultivat” cinetica în creația lor, este emeritul sculptor
Constantin Lucaci (1923-2014). Născut în Bocșa, CarașSeverin, a studiat sub tutela pictorului și sculptorului
bănățean Tiberiu Bottlik (1884-1974), artist care după
finalizarea studiilor liceale, s-a școlit în câteva ateliere
de creație din spațiul european, apoi în instituțiile de artă
din Viena, München și Paris. Tânărul artist Lucaci a dobândit cunoștințe de desen și modelaj de la profesorul
său, după care în anul 1945 s-a înscris la Academia Liberă de Artă „Guguianu” din București unde i-a avut
ca profesori pe pictorii Camil Ressu (1880-1962),
Alexandru Ciucurencu (1903-1977) și Corneliu Medrea
(1888-1964) 61. În perioada studenției, sculptorul Lucaci
s-a făcut remarcat prin lucrarea intitulată „Înotătorul”,
creație ce i-a adus numele de scenă „Il Genio”. După
finalizarea studiilor acesta a devenit celebru datorită
sculpturilor sale.
Printre proiectele care presupun multiple ipostaze fizice (majoritatea sculpturilor monumentale erau
executate din oțel inoxidabil sau din piatră) acesta a executat și o serie de sculpturi cinetice, amplasate în diverse orașe ale țării. Din anul 1993 acesta și-a desfășurat
cariera didactică la Universitatea de Arte din Cluj, ca
profesor de sculptură. Anul 2007 marchează inaugurarea
primului muzeu ce îi poartă numele, o instituție situată
în Sanctuarul San Francesco di Paola Calabria, Italia. În
localitatea natală Bocșa a fost inaugurat cel de-al doilea
muzeu „Constantin Lucaci”, deschis pe data de 5 iunie
2012.
Încă din Antichitate, artistul-inginer a fost nevoit să recurgă la diferite metode prin care să relaționeze
conceptele artelor cu cele tehnice-tehnologice-științifice,

Fig. 22. Constantin Lucaci (1923-2014) /
tehnica: desen în cărbune pe hârtie / anul:
1995 (a)

Fig. 23. Constantin Lucaci (1923-2014) /
tehnica: desen în cărbune pe hârtie / anul:
1995 (b)

__________________
61
Constantin Lucaci, Ateliere de artiști din București,
Editura „Noi media print”, București, p. 81
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 22. https://artindex.ro/2007/12/18/o-vizita-in-atelierul-lui-constantin-lucaci/
Fig. 23. https://artindex.ro/2008/12/09/desenele-cosmiceale-lui-constantin-lucaci/
Fig. 24. http://culturaarsmundi.ro/wp-content/uploads/20
13/07/2.jpg
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Fig. 24. Constantin Lucaci (1923-2014) /
din ciclul „Proiect și artă” / tehnica: desen
în cărbune pe hârtie / anul: 1995

Fig. 25. Constantin Lucaci (1923-2014) / Fântâna cinetică din
Drobeta Turnu Severin

astfel că au fost create nenumărate mecanisme ce aveau
ca rol „generarea spectacolului”. Acesta a trebuit să
identifice anumite considerente de tip artistic (ex. mister,
ficțiune, fantastic etc.) ale mecanismului tehnic pentru a
rezulta în final creația artistică.
Varianta sculptorului român de mecanism utilizat pentru generarea spectacolului a constat în efectuarea fântânilor cinetice, monumente de for public. Amprenta sa stilistică din spațiile publice este prezentă în
orașe precum: Constanța, Drobeta-Turnu-Severin, Vaslui,
Brăila, Reșița, Giurgiu și Alba Iulia. Prima fântână cinetică amplasată a fost cea din Constanța în anul 1971, iar
ultima lucrare în acest gen este cea de la Alba Iulia efectuată în anul 2007. În acest interval de timp sculptorul „a
amprentat” spațiul public cu propria viziune de factură
eminamente modernistă, inedită prin prisma alcătuirii
„jocului” de forme în raport cu „elementul acvatic-organic”.62 Lucaci propune „o nouă formulă” personală
de modernizare a ambientului, rezultatul fiind substituit
unei impuneri spațiale de un anumit tip de (re)dimensionare. „Jocul” cinetic-utopic, raportat la presiunea apei

Fig. 26. Constantin Lucaci (1923-2014) /
Fântâna cinetică din Reșița

__________________
62
Vasile Drăguț, Vasile Florea, Romanian Art: Modern and
contemporary ages, Ediuta Meridiane, București 1984, p. 410
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 25. https://www.businesscover.ro/viata-langa-dunarede-la-drobeta-turnu-severin-la-orsova/
Fig. 26. http://www.timisoarastiri.ro/superb-fantana-cinetica
-de-la-resita-uimeste-si-acum-la-peste-trei-decenii-de-la-realizarevideo/fantana-cinetica-resita-2/
Fig. 27. https://ro.wikipedia.org/wiki/Fișier:Fountain_in_
Braila,_Romania_-_Fantana_arteziana_din_Braila_-_panoramio.jpg

Fig. 27. Constantin Lucaci (1923-2014) /
Fântâna cinetică situată în piața Independenței
din Brăila
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care „dansează și gravitează” în jurul volumelor, determină fântânile mobile să se constituie în speță sub forma
unor ansambluri unice ireversibile, reliefând conceptualul în procesul dat.
Dimensiunea pe care o exercită o astfel de „lucrare” este dublată de modul de expunere/încadrare a acesteia în parametrii perceptibili ai spațiului de for public,
la care artistul ne „subordonează” fără nici o rezervă.
Amplasarea fântânilor nu este făcută sub semnul hazardului, astfel că aceste creații declanșează noi joncțiuni,
conciliind elementele-componentele din „împrejurimi”
printr-un vivant „mechanic show”.
Inevitabil, realizările sale s-au distins atât în
spațiul național cât și în cel internațional, astfel că acesta
a expus constant în orașe precum: Anvers, Copenhaga,
Ferrara, Milano, Roma, Moscova (materializându-se în
expoziții personale), Veneția (Bienala Internațională de
la Veneția) etc. Uniunea Artiștilor Plastici din România
i-a decernat Premiul pentru artă monumentală (1973),
moment după care și-a continuat seria de expoziții personale în București, Cluj și Constanța.
Atunci când ne raportăm la conceptul de mecanism receptat ca „obiect de artă” în România, ineluctabil vom aduce în atenție ciclul de sculpturi cinetice ale
artistului Theodor Hrib (n. 1946). Grafician de formație
profesională, acesta a experimentat considerabile metode de exprimare artistică, astfel că creația sa poate fi
interpretată/descifrată ca o „partitură” complexă și eterogenă, raportată la segmentul creativ contemporan.63
De timpuriu este entuziasmat de paleta
cromatică, dar și de elementele ce se subordonează
mecanicii (lanț cinematic, constituent mecanomorf,
mecanică ondulatorie, automatisme etc.). În 1973 este
admis la Institutul „Nicolae Grigorescu” din București
la specializarea ceramică, de unde, după doi ani, s-a
transferat în cadrul aceleiași secții, la specializarea
„metal”, unde l-a avut profesor pe sculptorul Adam

Fig. 28. Afișul expoziției personale semnată Theodor Hrib, „Hibrid - pictură,
instalație, asamblaje, obiecte cinetice - la
Cărturești Carusel” / perioada: 05.0612.07.2015

Fig. 29. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) /
sculptură cinetică din ciclul „Pseudoroboți”
/ tehnica: sculptură, instalație electrică

__________________
63
Grigore Nandris, 8 ani din viața României: 1940-1948,
pagini de jurnal, Editura Saeculum I.O, București 1999, p. 338
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 28. http://main.radioromaniacultural.ro/teodor_hrib_
hrib_hibrid_pictura_instalatie_asamblaje_obiecte_cinetice_la_
carturesti_carusel-32931
Fig. 29. https://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/pseudorobotii-lui-teodor-hrib-3080475
Fig. 30. https://www.youtube.com/watch?v=OYooOrlM
WEk&t=1s
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Fig. 30. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / titlul: Pseudorobot / tehnica: instanție

Nicolae (1938-2008), iar la scurt timp s-a transferat
definitiv la secția grafică, avându-l ca profesor pe
reputatul Gheorghe (Ivancenco) Ivancenko (19141979). După cei doi ani de studii (specializarea grafică),
Theodor Hrib a izbutit să își însușească multitudinea
de cunoștințe în desen și gravură (tehnici și maniere
tradiționale și moderne). A expus în mod regulat la
principalele manifestări ale vremii (Saloane Municipale,
Regionale, Naționale). După absolvirea Institutului, în
urma realizărilor expoziționale, acesta avea să devină
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
A activat ca profesionist în domeniul gravurii,
alături de unii din cei mai semnificativi artiști-gravori
români ai epocii (Hortensia Masichievici, Ion Panaitescu,
Marcel Chirnoagă, Dodi Romanați, Nistor Coita, Mircia
Dumitrescu, Nicolae Săftoiu, Ștefan Iacobescu, etc.) cu
care a colaborat în cadrul Atelierului de Gravură situat
pe str. Speranței nr. 15. În perioada respectivă, gravorii
români au expus la unele din cele mai importante bienale
de gravură din țară, dar și din străinătate, precum cele de la
Cracovia, Varna, Ljubljana, Baden-Baden, Friedrichstadt,
Veneția etc. Devine coordonatorul spațiului din anul
1992 până în anul 2004, atunci când „atelierul de gravură
din Speranței” a fost jefuit și desființat.64
Ciclul de lucrări alcătuit din sculpturi cinetice a
fost considerat un concept inedit și neexploatat în peisajul artistic românesc contemporan. Artistul își concentrează atenția asupra binomului „om-robot”, privit
ca element umanoid supus procesului de „mecanizare”,
redirijat într-o postură inflexibilă/intransigentă absolută
prin intermediul (re)asamblării componentelor de ordin mecanic ce aveau ca menire „integrarea în circuitul
conștiinței umane”. Conceptul acestui „attroupement”
inaugurează defilarea unei unități (variabile) într-un tărâm artistic poziționat perpetuu de noi și noi tendințe
„invadatoare”. Pentru artist, mesajul-conceptul este redarea seriilor de sculpturi cinetice cu referințe precise

Fig. 31. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) /
tehnica: sculptură, instalație electrică

Fig. 32. Expoziție personală semnată de
Theodor Hrib / anul: 2010 / maratonul expoziţional al Muzeului Brukenthal, Galeria
de Artă Contemporană, Sibiu

__________________
64
Proiectul editorial „100 de artiști contemporani români”
inițiat de „Modernism Art Documentaries”, interviu cu Theodor Hrib.
Sursa: website https://www.youtube.com/watch?v=UP4LeRCILh8
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 31. https://www.vinsieu.ro/eveniment/sibiu/sibiu/expozitii-si-lansari-de-carte/expozitie-teodor-hrib-la-sibiu/22997/e.html
Fig. 32. https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/brukenthala-sarbatorit-ziua-muzeelor-cu-cinci-vernisaje-51158.html

Fig. 33. Detaliu
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„poporul român înregimentat” în aranjamentul de umanoizi ale căror profiluri se particularizau „de la un individ la altul”. „Chipurile” acestora sunt puternic colorate
pentru a fortifica și mai mult conceptul de individualitate
a fiecărui personaj. Dezideratul comun al acestor figurifizionomii antropomorfe este mecanismul din interiorul
bustului compus din numeroase piese (scoase din uz) de
la obiecte precum: aparate video, radiouri, magnetofoane, mecanisme de ceas etc. „Dacă n-ar fi scris, Urmuz
ar fi bricolat ca Hrib, cu suav sadism, mașinării cu intestine sofisticate dar cu metabolisme statice - mărunte
rotițe, manete și motorașe, înlănțuite în labirintice agregate colorate a căror funcționare miraculoasă nu le face
să se miște, ci doar îl țin cu sufletul la gură pe privitorul
fascinat de enormul efort al golemului ce se dă de ceasul
morții pentru a sta pe loc, explodînd în ședere, de tăcere.
Urmuzian, prolix și parabolic, Theodor Hrib distilează
hieroglife onirice din civilizația actuală a detritusului.
Din bubele, mucegaiurile și noroiul zilelor noastre -din
ceasuri, computere și ventilatoare- el face cuvinteleobiecte noi ale unui discurs (c)artezian, indecent de incoerent, vesel precum jerbele de flori, dar caustic precum leșia de sodă. Hibridizînd detaliile antropomorfice
din lemn (membre, capete) cu viscere de plastic, schelete
din metal și piei de sticlă, Theodor Hrib se dedă unei biopsii distopice, relevând aspirațiile absolute, dar puerile, ale omului din Intersecție. Intersecția este utopia sa,
nelocul în care se întîmplă totul, întreg neantul zilelor
noastre, aglomerația, competiția, zgomotul, consumul,
organizarea, prostituția, beția, uruitul diurn al măcinării continue, ce uzurpă viața.”65

Fig. 34. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / titlul: sculptură cinetică / tehnica: Instalație
electrică

Fig. 35. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) /
titlul: Sculpturi cinetice / tehnica: instalație
electrică

Odată pus în funcțiune, nenumărate piese încep
să se miște, să se învârtă creând un zgomot autoritar.
Sunetele create sunt într-o contradicție totală cu planul
estetic al segmentului kinestezic pe care mecanismele
__________________
65
op. cit., Erwin Kessler, curatorul expozției personale
semnată Theodor Hirb, intitulată „Hibrid - pictură, instalație,
asamblaje, obiecte cinetice” ce a avut loc la Galeria Cărturești
Carusel, în data de 05.06-12.07.2015, organizată de Aiurart, publicat pe data de 03.06.2015. (Sursa: http://main.radioromaniacultural.
ro/teodor_hrib_hrib_hibrid_pictura_instalatie_asamblaje_obiecte_
cinetice_la_carturesti_carusel-32931)

__________________
Sursa imaginilor:
Fig. 34, 35. https://www.youtube.com/watch?v=OYooOrl
MWEk&t=1s
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Fig. 36. Detaliu

le exercită în concomitență cu acordurile cromatice de
pe suprafețele siluetelor expresivizate.66 Această acțiune
unitară, de factură ludică, are rolul de a transmite mesajul
de protest privind viața socială din România. Un al doilea factor în susținerea acestei ipoteze este reprezentat
de mesajele triviale prezente pe suprafața postamentului
pe care mecanismul este poziționat, mesaje care par să
fie rezultatul unor acte de vandalism întreprinse asupra
piedestalului.
Seria de sculpturi cinetice automate poate fi interpretată și ca o variantă a omului-robot al viitorului,
care odată cu traversarea timpului va fi „cibernetizat”,
un melanj de elemente organice și sintetice (a-biotice). Conceptul este o pledoarie a unei comunicări cu
caracter estetic, un mesaj concis căruia îi este atribuită
funcționalitatea perpetuală de ordin mecanic.

Fig. 38. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) /
titlul lucrării: Sculptură cinetică / tehnica:
sculptură, instalație electrică

În ciclul de lucrări intitulat „Tehno-mitologii”,
artistul Neculai Păduraru își plăsmuiește un univers tangibil și feeric aflat la granițele realului cu imaginarul.
Sculptorul român „identifică” un punct comun între tehnologie și mitologie, argumentând că acest demers este
o modalitate de (re)descoperire a eroilor antici, din vechile mitologii, care se luptau cu creaturi nepământene,

Fig. 37. Expoziția personală a lui Neculai Păduraru (n. 1946) în cadrul ciclurilor de expoziții „TRIAJ” organizate de MNAC (Muzeul
Național de Artă Contemporană), 2017, România
__________________
66
Vasile Mureşan Murivale, interviu cu graficianul Theodor
Hrib. Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=OYooOrlMWEk
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 38. https://www.vinsieu.ro/eveniment/sibiu/sibiu/expozitii-si-lansari-de-carte/expozitie-teodor-hrib-la-sibiu/22997/e.html
Fig. 37. https://allevents.in/bucharest/artist-talk-neculaipăduraru/1847162152213975
Fig. 39. https://artindex.ro/2011/09/19/neculai-paduraruimi-place/

Fig. 39. Autor: Neculai Păduraru (n. 1946)
/ titlul: „Muza din ciclul Omul Goarnă” /
tehnica: acril pe pânză
Descriere (fig. 39) op. cit: Adrian
Guță: „Arta lui Neculai Păduraru se formulează prin întâlnirea dintre real și imaginar, protest și speranță, istorie veche și
actualitate, mit și tehnologie modernă, ultimele două reunite sub semnul fabulosului.
Sculptorul, unul dintre cei mai importanți
ai României în ultimele patru decenii,
vorbește uneori și de suprarealism în legătură cu creația sa, unul care nu este inspirat de cel occidental, ci de stranietățile
adeseori amare ale realității românești, și
de «aparatul» oniric al artistului, remarcabil activ.” (Sursa: website https://www.
zilesinopti.ro/evenimente/25791/artisttalk-neculai-paduraru)
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prin eroii zilelor noastre, acele persoane care inventează
nenumărate sisteme tehnice, care pornind de la o simplă
piuliță, au ajuns să dezvolte sisteme „AI” (inteligență artificială) și corpuri clonate.
Neculai Păduraru explică prin imagini supraviețuirea poveștilor care l-au acaparat, indiferent de
evoluția sau involuția umană și încearcă să elaboreze o
conexiune acută a imaginii artistice cu lumea înconjurătoare. „Toate fac parte din viața mea, dar amintirile
și poveștile au un rol vital, înșurubându-se în jurul meu
într-un sistem artistic funcțional în care eu visez să devin
un șurub necesar acestui mecanism sofisticat.”67
Prin corelarea dintre om și mașinărie, prin legătura formată între om și mașină, creează personaje antropomorfe, cu care rezonează încă din fazele incipiente
de execuție. Acesta asociază toate etapele tehnice și tehnologice pe care le utilizează cu amintirile și gândurile
sale firești din copilărie. În acest mod transmite emoția
sculpturilor sale de ordin mecanomorf „vibrând” cu materialul feros, pe care îl modelează cu măiestrie și știință.
Neculai Păduraru își transpune întreaga existență în operă, prin intermediul mecanismelor pe care le „omagiază” punându-le în valoare și acceptându-le ca fiind parte
din existența sa. Prin dispoziția țevilor acesta își materializează visele-gândurile-trăirile și creează un univers
„mecanic/fantasmagoric/utopic” unde ființa umană și
mecanismul fuzionează în aceeași unitate armonică.
Lumea mecanică a lui Neculai Păduraru invită spectatorul-observatorul să intre într-un tărâm al reprezentărilor
alegorice, prin intermediul „giganților mecanizați”.
În natura conceptual-creativă a lui Costel Iacob
(n. 1952), transpare un deziderat tot mai vehiculat în arta
modernă: „o artă cu caracter mecanic și un demers de estetizare a registrului mecanic”. În anul 2013 (la Galeria
de Artă „Simeza” din București), artistul „aglutinează” o
succesiune de elemente mecanice într-o perspectivă personală, aparent friabile, care alcătuiesc o lume constituită

Fig. 40. Autor: Neculai Păduraru (n. 1946)
/ titlul: „Mecanica conversației” din ciclul
„Tehno-mitologii” / tehnica: acril pe pânză
/ anul: 2009

Fig. 41. Autor: Neculai Păduraru (n. 1946)
/ titlul: „Omul Goarnă” / tehnica: sculptură în bronz

__________________
67
Neculai Păduraru, De la Sagna, Mit și Tehnologie, Editura Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, 2011, p. 14
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 40. https://www.modernism.ro/2011/07/22/neculaipaduraru-la-mogosoaia/
Fig. 41. http://www.sculpture.ro/fisa.php?id=695
Fig. 42. https://ateliere.net/ro/costel-iacob#gallery351d
d15967-3
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Fig. 42. Autor: Costel Iacob (n. 1952) / titlul: Caruselul cu paiete / tehnică: sculptură cinetică

în platformă statornică. Fiecare lucrare poate fi receptată
ca un întreg expozeu, datorită multitudinii de elemente-obiecte redate sub semnul pedanteriei și virtuozității
meșteșugărești. „Timpul înghețat” reprezintă o etapă încasetată a gândurilor, trăirilor și experiențelor transpuse
de către sculptorul Costel Iacob prin intermediul obiectelor care devin astfel inebranlabile datorită modului în
care își asumă raționamentul cultural. Elementul primar
din seria lucrărilor sale este „zborul”, care este explicat
de către acesta ca fiind o ordine justificată. Înainte de a
fi creator, artistul a avut meseria de pilot, ce l-a determinat să fie rațional și extrem de calculat în manevrareaoperaționalizarea obiectelor. Costel Iacob, spre deosebire de ceilalți sculptori „tradiționaliști”, își imaginează
diferit universul artistic personal. Acesta nu cioplește, nu
modelează și nici nu sculptează, el fiind preocupat doar
de acțiunea de asamblare. Izbutește în schimb să confere
sculpturilor sale tehnice o „natură organică” prin metodele sale de modelare a lemnului moale.68

Fig. 44. Autor: Costel Iacob (n. 1952) / titlul: Orologiul timpului pierdut / tehnică:
sculptură cinetică

Fig. 43. Autor: Costel Iacob (n. 1952) /Expoziția „Timp inghețat”
din anul 2013
__________________
68
Aurelia Mocanu, curatorul expoziției „Timp înghețat”,
10-22 aprilie 2013, Galeria de Artă Simeza (Sursa: website https://
www.youtube.com/watch?v=yUSOEGb4tK8&t=716s)
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 43. https://www.ateliere.net/en/costel-iacob#gallery35
1dd15967-4
Fig. 44. https://ateliere.net/ro/costel-iacob#gallery351
dd15967-7
Fig. 45. https://artavizuala21.wordpress.com/2013/04/05/
costel-iacob-timpul-inghetat/

Fig. 45. Afișul expoziției personale a lui
Costel Iacob intitulată „Timp Înghețat,
Lemn & Orfevrărie, Obiect & Instalații”,
10-22.04.2013, Galeria de Artă „Simeza”
din București
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Cap II.
Metanarațiune personală și privată („Artes mechanicae”
luat strict ca valoare de citat cultural)
II.1. Coagularea unui ansamblu propriu printr-o paletă
vastă de elemente recognoscibile. Atribuire și redefinire
II.2. Prezentarea arpegiului stilistic prin diferite modalități
de exprimare și expresivizare. Cuantificarea și legitimarea pachetului de rigori tehnice utilizate
II.3. „Artes Mechanicae” - augmentarea și productivitatea din „cosmosul mecanomorf”

II.1. Coagularea unui ansamblu propriu printr-o paletă vastă de elemente recognoscibile. Atribuire și redefinire
Accepțiunea de „Artes mechanicae” este de sorginte europeană (din epoca medievală) unde era prezentată într-un aranjament-ansamblu de meșteșuguri și diverse tehnologii practicate cu prisosință în cadrul social.
Mai precis, acestă categorie se substituite cerințelelorcomenzilor de bază, realizate de către omul de rând,
strict necesare pentru buna funcționare a societății.
Sintagma „Artes Mechanicae” nu era prezentată ca un
concept cultural-artistic, ci mai degrabă ca o filosofie
existențială socotită adesea ca principal deziderat social,
menit să aibă în atenție caracterul providențial-divin (ca
o recunoaștere a darurilor cerești pentru oamenii de pe
pământ, daruri constând în asigurarea existenței de zi cu
zi).
Fără drept de echivoc, locuțiunea „Artes
Mechanicae” posedă încă de la început înțelesuri bine
stabilite, astfel încât își exercită perpetuu funcțiile
caracteristice (particularizate) pe un arc de timp întizânduse pe mai multe secole (epocă medievală - epocă

Fig. 2. Ilustrație a unei bucătării medievale
în care se practica una din cele șapte meserii asociate „Artes Mechanicae” / Biblia
Maciejowski

Fig. 1. Ilustrație a unui șantier medieval în care se practica una din
cele șapte meserii asociate „Artes Mechanicae” / Biblia Maciejowski
__________________
Sursa imaginilor:
Fig. 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Artes_mechanicae#/
media/File:Maciejowski_Tower_of_Babel.jpg
Fig. 2. https://www.medievalmuseum.ru/02mini/02_m_bible/

Fig. 3. Detaliu
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Fig. 4. Ilustrație aflată pe coperta cărții
„Ars Mechanicae, Ingeniería Medieval
en España”, Editura Fundacion Juanelo
Turriano, 2008

contemporană). De precizat este că acest „mănunchi”
de considerente meșteșugărești aplicate în cadru social
are o istorie vastă, încă din cele mai îndepărtate timpuri
(Preistorie-Antichitate-Ev Mediu).
Indiferent de culturile care au traversat existența
(sumeriană, egipteană, hindusă, chineză, hitită, ariană,
miceniană, asiriană, maiașă, babiloniană, romană,
aztecă, persană etc.), popoarele corespunzătoare acestora și-au exercitat energiile creatoare cu desăvârșire
în cadrul artelor mecanice (până ca aceastea să capete
accepțiunea filosofală din epoca medievală). Fie că vorbim de un anume trib, regat, imperiu, republică, federație
sau de oricare altă formă de constituire/organizare socială, aceste arte mecanice erau indispensabile și totodată
poziționate sub semnul prodigiozității. Dacă la începutul existenței lor au avut un înțeles concis și elementar
asupra meseriilor duse la nivel de artă, ulterior aceste
arte aveau să inspire fără preget (la nivel de concepție)
domeniile artistice și nu numai.
În Evul Mediu a fost o puternică dorință de
recunoaștere a principalelor meserii, ce a definit și a
ierarhizat clasele sociale (muncitorimea, burghezia și
aristocrația), iar această dorință supremă de considerație
__________________
Sursa imaginii:
Fig. 4. https://www.abebooks.co.uk/ARS-MECHANICAEINGENIERIA-MEDIEVAL-ESPAÑA-GONZALEZ/6459079544/bd
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Fig. 5. Detaliu

Fig. 6. Pagină din Biblia Maciejowski /
„Asediu, Samuel îl încoronează pe regele
Saul și se sacrifică împreună” / ilustrație
la Militia/„Artes Mechanicae”

s-a materializat prin ilustrarea unui expozeu filosofic-social. Această accepțiune filosofică-existențială (principalele meserii ce au fondat mecanismul de funcționare
al comunității) avea să „amprenteze” intens, temenic și
profund conștiința colectivă, „prefigurând un set” de meserii-materii (de factură liberală).
Așadar, artele liberale („Ars Liberalis”) aveau
să „circule” și să coabiteze cu cele șapte meserii de
bază („Artes Mechanicae”). În genere, expresia „Ars
Liberalis” reprezintă activitățile creative care necesită
o aplicare a intelectului și ale căror rezultate-producții,
strict materiale, sunt definite de valori cu conținut distinctiv-autonom. Prin consecință, acestea sunt contrariul
înțelesurilor de arte mecanice care necesită o aplicare
manuală - „mecanică” - și al cărui rezultat este realmente
un artefact, de orice fel. Lapidar, utilizând această interpretare/definire și totodată examinând sursele medievale
pe acest deziderat-considerent, probabil am putea afirma
că întregul demers al productivității artistice medievale a fost categorisit-etichetat printr-un progres-angrenaj
__________________
Sursa imaginii:
Fig. 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Bible#/media/File:Old_Testament_miniatures_with_Latin,_Persian,_and_Judeo-Persian_inscriptions_-_Google_Art_Project.jpg

Fig. 7. Detaliu
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Fig. 8. Ilustrație a celor șapte „Arte Liberale”
din epoca medievală / Hortus deliciarum
de Herrad von Landsberg (sec. XII)
Descriere (fig. 8): În secolul al
XII-lea, Artele Liberale reprezentau programa educativă care cuprindea materiile
necesare pentru educația elementară, dezvoltarea intelecuală ce avea ca țel încurajarea gândirii raționale și critice, fiind la polul opus organigramei practicilor tehnice.
Din Artele Liberale, făceau parte materii
precum: gramatica, logica, retorica, aritmetica, geometria, muzica și astronomia.
În multe aspecte „Ars Liberalis” au fost
confundate cu „Artes Mechanicae”. (Sursa: Catherine Atkinson, Inventing Inventors
in Renaissance Europe: Polydore Vergil’s
De Inventoribus Rerum, Editura Mohr
Siebeck, Heidelberg, 2007, p. 155)

(destul de lent), pe o perioadă întinsă, aproape indiscernabil a dominării registrului mecanic față de cel liberal.
„Artes Liberalis” este o parafrazare vizuală plecând de la mandală69 (vezi fig. 8). Este o „psiho-cosmo__________________

69
Susane F. Fincher (terapeută prin artă și consilier pentru
vindecarea mentală) susține ipoteza care atestă reinserarea formei
pe care o capătă mandala în sfera orientală ca fiind datorată psihanalistului elvețian Carl Gustav Jung (1875-1961). Pe parcursul cercetării sale care include relația creată dintre artă și inconștient, C.G.
Jung a sesizat conceptul cercului ca pe un factor spontan. Ilustrațiile
atribuite unor cercuri „oglindeau” stările sale emoționale interioare
prezente. Datorită șederii sale în India, perioadă în care studia scrierile filosofice, acesta a denumit termenul de „mandală” ca fiind
reprezentarea cercurilor ilustrate în interior pe care el și pacienții
săi le efectuau. (Sursa: Susanne F. Fincher, Creating Mandalas: For
Insight, Healing, and Self-Expression, Editura Shambhala, Boulder,
Colorado, 2010, p. 15)
Nevoia de reprezentare a mandalei pentru Jung este explicată ca fiind o acțiune apărută în clipele sale active de dezvoltare
personală. Motivul apariției acestora este de fapt nevoia profundă a
psihanaliticului de reechilibrare. Din punctul său de vedere, ilustrarea mandalelor particulare acționează asupra personalității fiecărui
individ în parte. În momentul în care sinele ajunge să se exprime
prin desen, sinele acestuia determină un anumit tip de atitudine reverentă față de viață. Imaginea unei mandale reușește să armonizeze conștiința interioară; ne echilibrează și totodată ne liniștește,
impulsionează în noi stări creatoare capabile să ne îndrume spre un
obiectiv constructiv (Sursa: Octavian Simu, Mandala, geometrie și
artă sacră, Editura Herald, București, 2013, p. 165)
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_arts_education#/
media/File:Hortus_Deliciarum,_Die_Philosophie_mit_den_sieben_freien_Künsten.JPG
Fig. 10. https://michaelfaletra.weebly.com/the-medieval-liberal-arts-curriculum.html
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Fig. 9. Detaliu

Fig. 10. Imagine cu descrierea celor șapte
„Arte Liberale” din epoca medievală

Fig. 11. Brunetto Latini (c. 1220-1294),
„Li Livres dou Tresor, Artes mechanicae și
Artes liberales” / anul: c. 1260

gramă” a meșteșugurilor, având forța de a atrage spre
centrul acesteia, cu alte cuvinte spre un cadru unitar,
spre sfera divină și în ultimă instanță spre propriul nostru
centru.
Conceptul de „Artes Mechanicae” a dorit mereu să genereze corespondențe, tangențe, adnotații, justificări și legitimări în conștiința colectivă, indiferent de
culoarea epocii.
Această asociere terminologică a fost utilizată
pentru prima dată de filosoful irlandez Johannes Scouts
Eriugena (circa 815-877) ca să definească și să încaseteze într-o sintagmă, șapte dintre cele mai utilizate și
esențiale domenii ale vremii respective: vestiaria (croitorie și țesătorie), agricultura (agricultură), architectura
(arhitectură și construcții), militia și venatoria (tehnologia militară, vânătoare, educție militară, practici de lup__________________

Sursa imaginii:
Fig. 11. https://speciesbarocus.tumblr.com/post/18017249
0587/artes-mechanicae-artes-liberales-brunetto-latini

Fig. 12. Detaliu
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Descriere (fig. 13): În anul 1903
fabrica de producere a mașinilor Ford
efectua circa 25 de unități pe zi. Datorită
tehnologiilor și mecanismelor incluse în
noua linie de asamblare, productivitatea
din acea perioadă permitea fabricii respective să asambleze aproximativ 1.000
de autoturisme pe zi. Durata montajului
tuturor componentelor necesare efectuării
unei singure unități era de aproximativ o
ora jumătate.

Fig. 13. Linia de asamblare a autovehicolelor / locația: Fabrica Ford
/ anul: circa 1918 / SUA

te), mercatura (comerțul), coquinaria (prepararea mâncărurilor), metallaria (fierărie și metalurgie). Încă din
Antichitate, multe din meseriile asociate ale acestor domenii au fost socotite ca fiind inferioare „omului liber”
(educat), acestea fiind practicate în majoritatea cazurilor
de așa numiții „vulgari” sau „servili”.70
Cu trecerea timpului, teologul saxon Hugh din
Saint Victor (1096-1141) face anumite modificări în
ceea ce privește subcategoriile „Artes Mechanicae”,
schimbând comerțul, agricultura și prepararea mâncărurilor cu navigația, medicina și artele spectacolului.
Aceste intervenții au avut un efect prolific, izbutind să
urce nivelul sintagmei la unul superior în conștiința
omului medieval. Tot în veacul al XII-lea conceptul
„Artes Mechanicae” a mai suferit și alte transformări
aduse de Dominicus Gundissalinus (c. 1115-1190), care
a susținut cu femitate ipoteza că aceste domenii trebuie să se încadreze în câmpul geometriei aplicate, aspect care de altfel s-a și concretizat în vestul Europei.

Fig. 14. Autor: Thomas Allom (1804-1872)
/ Ilustrație a Războiuilui de țesut mecanic
de tip „Robert” / anul: 1835

Fig. 15. Ilustrație cu mecanismul de funcționare a Războiuilui de țesut mecanic de tip
„Robert”, viziune frontală

__________________
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Maria Burguete, Lui Lam, Arts: A Science Matter, Editura World Scientific, Singapore, 2011, pp. 40-41
__________________

Sursa imaginilor:
Fig. 13. https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/
features/-gallery-henryford/
Fig. 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution#/media/File:Powerloom_weaving_in_1835.jpg
Fig. 15. https://en.wikipedia.org/wiki/Roberts_Loom#/
media/File:Roberts_loom-marsden_front.png
Fig. 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Roberts_Loom#/
media/File:Roberts_Loom-marsden_right.png
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Fig. 16. Ilustrație cu mecanismul de funcționare a Războiuilui de țesut mecanic de
tip „Robert”, viziune laterală

Fig. 17. Uzina de asamblare auto pentru orașul Kwekwe, Midlands, Zimbabwe

În secolul al XVIII-lea termenul de „Artes
Mechanicae” era asociat practicilor inginerești, obiectivul principal fiind acela de identificare a părților distincte de cele ale artelor și ale spectacolelor (teatru, muzica,
etc.).
Din prisma abordării artistice, cercetarea personală intitulată „Artes Mechanicae” reprezintă o prefirare a osaturii conceptuale pe segmentul trinomului
contextualizare - decontextualizare - recontextualizare.
În cercetarea prezentă locuțiunea „Artes Mechanicae”
este „împrumutată” din epoca medievală, având o anumită semnificație și ilustrând un anumit cadru social al
vremii, iar în propriul demers această accepțiune capătă
noi valențe, atribuiri și percepții conceptuale de ordin
mecanomorf „scăldat în valul” kinesthésique-cinétiquemécanique.

Fig. 18. Mașină automată de țesut „Mythos
Airjet Weavering Machines” / anul
fabricației: 2005

Inserțiile fragmentelor cu caracter industrial
constituie ansamblul imagistic și demarează un cumulcuantum-sumum de valori de ordin morphologique și
syntaxique. Friedrich Schlegel (1772-1829) afirma: „O
mulțime din operele anticilor au devenit fragmente. O
__________________
Sursa imaginilor:
Fig. 17. https://www.chronicle.co.zw/car-assembly-plantfor-kwekwe/
Fig. 18. http://www.rebusintl.ca/product/25-somet-mythos-airjet-weaving-machines-width-360-340cm-year-2005-2007/

Fig. 19. Detaliu
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mulțime din operele modernilor sunt (fragmente) din capul locului.”71
Acest demers personal are în cercetare-examinare
fragmentele și detaliile mecanice-industriale. În ceea
ce privește diferențierea dintre fragment și detaliu,
raportată la ansamblu, aceasta a fost o temă principală
pentru specialistul în semiotică, Omar Calabrese72
(1949-2012). El definea acțiunea de detaliere ca fiind
un presupus subiect corolar-participativ într-un demers
deliberat, o argumentare și rezoluție a „detaliatorului”,
în care ansamblul și partea sunt simultane. Termenul
de fragment își are proveniența din latinescul frangere
(„a rupe”), cu ramificații-derivații în „fractură” sau
„fracțiune”. În viziunea acestuia, fragmentul este
parte a unui ansamblu/întreg care nu este imanent/
inseparabil optim pentru caracterizare, așa cum îi este
aceasta atribuită detaliului. În timp ce fragmentul indică
factorul synecdoche al totalității, detaliul amplifică
ansamblul, îl elogiază. Fragmentul nu este identificat
ca un proiect subiectiv de descifrare, precum detaliul,
ci este delimitarea unei discontinuități din ansamblul
iremediabil. Pentru Omar Calabrese, în segmentul
neobaroc contemporan, fragmentul face trimitere la o
neviciată fenomenologie, la spațiul versatil-fluctuant de
raportare la ansamblu.
„Artes Mechanicae” vizează în mod precugetat mai multe registre (fragmente și detalii) de constituire a ansamblului-întregului pe care le vom enumera:
fundamentele de plenitudine și completitudine; dezmembrările; racordurile; elipsele; colajele-montajele;
asamblajele; cutting-urile; inserțiile; gesturile retezate; itinerariile componentelor; reangrenările; cadrele
perspectivale; iluziile optice; pars destruens vs pars
construens; mecanomorfismele; antropomorfismele;
metamorfozele; funcțiile metonomice și hermeneutice
ale ansamblului; metanarațiunile vizuale; procedeele de
cizelare a fragmentelor; percepțiile ansamblu-unitate;
binomul om-robot; trinomul kinesthésique-cinétiquemécanique; d’apres-urile; parafrazele; prelevările; dislocările paradoxale; registrele entropice ale abioticului; „simptome” mecanice; decodificările simbolice-empatice etc.

Fig. 20. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae V / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița)
35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală

__________________
71
Asko Nivala, The Romantic Idea of the Golden Age in
Friedrich Schlegel’s Philosophy of History, Editura Routledge,
Marea Britanie, 2017, p. 23
72
Omar Calabrese, L’età neobarocca, Editura Laterza,
Bari, 1987, p. 75
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Fig. 21. Detaliu

Fig. 22. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae VI / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35
× 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală

Fig. 23. Detaliu

Într-o succintă pledoarie a demersului personal
„Artes Mechanicae” vom insera o remarcă a criticului
și teoreticianului de artă Aurelia Mocanu: „Fragmentul
reprezintă o distrucție care se anulează în refacerea pe
care o invocă. Locul predilect al fragmentului este intervalul dintre asamblare și dispersie. Fragmentul este un
întreg agresat care conține memoria unicității lui. Există
o profundă nevoie de unitate, care se regăsește în modul
în care ne visăm corpul: un tot al cărui model ideal este
corpul eroului, veșnic tânăr și stăpân pe sine. Amputarea
și relația cu membrul-fantomă, anosognozia, a interesat
fenomenologia perceperii corpului și, evident, psihanaliza. Fragmentul poartă inevitabil marca unei pierderi,
ceea ce se simte acut într-o zonă de bordură, de tăietură,
de rupere. Paradoxal, fragmentul capătă astfel forță de
focalizare. În termenii fizicii, lucrurile pot fi redate astfel: un solid se fragmentează când întâlnește prin șoc
o forță mai mare decât propria forță de coeziune; solidul se divide în elemente componente care dobândesc o
coerență mai mare decât forța avută înaintea coliziunii.
Se poate spune că fragmentarea este o operație conservativă. Ca atare, fragemntele nu sunt fragile: cu cât se
diminuează, cu atât devin mai rezistente.”73
__________________

73
op. cit., Aurelia Mocanu, Criza clastică, Editura Printech,
București, 2010, p. 40

Fig. 24. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae VII / tehnica: desen (tuș,
acuarelă) / dimensiune: 40 × 60 cm / anul:
2016/ colecție personală

Fig. 25. Autor: Răzvan Dragoș / prima
serie de lucrări „Artes Mechanicae” din
expoziția Licență 2015 / Universitatea
Națională de Arte din București / colecție
personală
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II.2. Prezentarea arpegiului stilistic prin diferite modalități de exprimare și expresivizare. Cuantificarea și legitimarea pachetului de rigori tehnice
utilizate
Se cuvine să menționăm că sintagma „Artes
Mechanicae” nu face nicio referire la sistematizarea
practicilor sociale propriu-zise asociate cu domeniile
meșteșugărești/școlile de meserii, ci este o înglobare a
totalității tehnologiilor realizate de către om într-un „univers fantasmagoric” unde mecanismul este poziționat
sub zodia omnipotenței.
Începând cu epoca contemporană, în fiecare din
cele șapte „domenii princeps” „Artes Mechanicae”:
vestiaria (croitorie și țesătorie), agricultura (agricultură), architectura (arhitectură și construcții), militia și
venatoria (tehnologia militară, vânătoare, educție militară, practici de lupte), mercatura (comerțul), coquinaria

Fig. 1. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae VIII / tehnica: colaj digital / dimensiunea: 35 × 50 cm, 300 DPI, CMYK /
anul: 2015 / colecție personală
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Fig. 2. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae IX / tehnica: colaj digital / dimensiunea: 35 × 50 cm, 300 DPI, CMYK /
anul: 2015 / colecție personală

Fig. 3. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae X / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 40 × 25 cm (matrița)
70 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală

Fig. 4. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XI / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul:
2017 / colecție personală

(prepararea mâncărurilor), metallaria (fierărie și metalurgie) registrul tehnologic va avea un rol incontestabil,
astfel că preceptele inițiale sunt și ele la rândul lor (re)
definite. Conceptualizarea și sistematizarea practicilor
meșteșugărești, cele din categoria de tip „hand made”
ajung să fie atât de solicitate încât capătă un grad ridicat
de prețiozitate.
Datorită sporului natural, consumerismul a ajuns
să fie unul dintre cele mai importante aspecte economice, meseriile fundamentale fiind de o relevanță majoră.
Automatizarea fabricilor a reprezentat unul dintre cele
mai semnificative etape ale industrializării globale, mecanismele ajungând treptat să înlocuiască permanent fiecare dintre profesiile structurale.
În prezenta cercetare „Artes Mechanicae”, personajele de natură antropomorfă adoptă componente/
elemente tehnice din acele domenii care sunt substituite tehnologiei. Aceste mecanisme pot fi categorisite ca
versiuni ameliorate ale „cadrului umanoid” ce contribuie
la valorificarea și salvgardarea unei realități exclusive și
autonome în locul celei date. Încă din antichitate ființa

Fig. 5. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XII / tehnica: acvafote, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35
× 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală

Fig. 6. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XIII / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 × 50 cm (matrița), 100 × 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală
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Fig. 7. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XIV / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița)
35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală

umană a izbutit să utilizeze diverse instrumente sau o
gamă variată de mijloace tehnice pentru procurarea
hranei, construirea locuințelor, dar și al altor tipuri de
activități elementare.
Seria „Artes Mechanicae” înregistrează diverse
episoade istorice ce țin de acest „cosmos mecanomorf”,
atribuindu-și informații deja existente în vederea modelării unei alte suite de lucrări. Se cunoaște faptul că
tehnologia și dispozitivele mecanice au început să fie exploatate intens odată cu epoca modernă, multe dintre ele
avându-și originea în cea mai îndepărtată perioadă (preistoria). „Artes Mechanicae” se identifică prin fiecare
mecanism (particularizat sau ciclic, parțial sau constant)
cu non-meșteșugul, în încercarea de a adopta o turnură
imuabilă, o formă evolutivă complexă cu tangență lăuntrică. Rolurile și determinările personajelor de factură
antropomorfă nu sunt plasate sub semnul demonetizării-minimalizării în raport cu un alt tip de deziderat al
prezenței umane. Înzestrat cu o inteligență programată,
fiecare unitate mecanomorfă în parte capătă o anume
atribuție pentru „societatea mecanică”.
Acest demers personal operează cu o serie de fragmente de ordin mecano-tehnic și respectiv cinématiquecinétique-kinesthésique. „Între definirea schlegeliană a
fragmentului - ca mică operă de artă ori entitate sufici-
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Fig. 8. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XV / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35
× 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală

Fig. 9. Detaliu

Fig. 11. Autor: Răzvan Dragoș / titlul:
Artes Mechanicae XVII / tehnica: screen
print (serigrafie) / dimensiune: 70 × 50 cm
/ anul: 2017 / colecție personală

Fig. 10. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XVI / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 ×
50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală

entă sieși - și practica fragmentului ca tehnică aperceptivă, m-am oprit în câteva rânduri pentru a fixa fragmentele caleidoscopice din prezența atât de autoritară și de
ubicuă a fragmentului în parametrii (post)modernității.
Se pot distinge două mecanisme de funcționare a fragmentării: recunoașterea prin completitudine și emanciparea referențială a părții-ciobului-rostului-detaliuluisecționatului, pentru a produce conotații mai bogate.
Etimologic vorbind, „simbolul”, este un obiect spart
în bucăți care devine un semn de recunoaștere când cel
care îl deține îl poate recompune după linia de ruptură.
Să ne imaginăm că unitatea fragmentelor în loc de a fi
preexistentă, este efectul inedit al unei asamblări creatoare, aptă să se numească invenție plastică. Motivul
„fragmentarului” se regăsește sub anumite ipostaze în
varii epoci stilistice: de la non-finitul michelangiolesc
la schița manieristă, de la conceptul „prefigurației” la
decupajul energetizant al figurativului din jurul anilor
1900.”75
__________________
op. cit., Aurelia Mocanu, „Criza clastică”, Editura Printech,
București, 2010, p. 53
75

Fig. 12. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XVIII / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală
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Fig. 13. Autor: atenianul Apollonios (c.
100 î. Hr.), fiul lui Nestor / titlul: Torsul
Belvedere (fragment) / tehnica: sculptură în marmură / dimensiunea: 159 cm
înălțime / colecția: Muzeul din Vatican

Ciclul „Artes Mechanicae” are diverse
corespondențe (vezi fig. 13) cu anumite curente sau
mișcări artistice. De pildă, Torsul din Belvedere este realmente un rest deoarece celelalte părți anatomice lipsesc și astfel, gestica trupului tăinuiește ceva pentru care
avem doar supoziții. Acest „rest” a devenit corp de sine
stătător, scutit de ceea ce poate simboliza. Altminteri,
când avem în atenție un corp complet, capul și membrele
(superioare și inferioare) îi conferă un tip de expresivizare alegorică.
Acest tors a fost desenat și studiat în nenumărate rânduri de artiștii epocilor (foarte multe academii
de arte din Europa aveau în posesie o copie după acest
tors). Sigur că putem aprecia un anume tip de seducție
„pentru ce a rămas” sau poate pentru această lipsă considerabilă socotită exhaustiv, din punct de vedere psihologic, în circumstanța subiectului figurativ. Doar singularitatea-reprezentativitatea rupturii este permisă de forma
cunoscută. Categoric putem admite că legitimarea fragmentului-torsului este în speță un déjà vu. Reprezentarea
sculpturală, cu predominanță antropocentrică, pune la
dispoziție exemplul cel mai potrivit în vederea reliefării
expresivităților fragmentării. Torsul din Belvedere ne-a
parvenit în postură de fragment, iar pentru veacul al XIXlea acesta a ajuns un element reprezentativ-emblematic al
sculpurii. Pornind tocmai de la acest considerent-reper,
sculptorul Auguste Rodin (1840-1917) a constituit un nou
tip de percepție privind esteticul statuar, un referențial viabil în arta modernă. Sculptorul izbutește să transforme în
operă irevocabilă ceea ce în fapt este un fragment.
__________________
Sursa imaginilor:
Fig. 13. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belvede
re_Torso_Musei_Vaticani.jpg
Fig. 15. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Belvederetorso.jpg
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Fig. 14. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XIX / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală

Fig. 15. Autor: Domenico De Rossi (16591730) / titlul: print după Torsul Belvedere
/ tehnică: gravură, placa a IX-a / dimensiune: 28 × 29 cm / anul: 1704 / colecția
sculptorului antic și modern

Fig. 16. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XX / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală

În universul „Artes Mechanicae” segmentul
esteticii se raportează într-o oarecare măsură la sfera
utilitară. Aceasta își diminuează dimensiunea în planul
estetic, așa cum era conceput în forma inițială. Un demers ce amplifică cerințele de „noutate”, dar și rostul
de simplificare a formei prin dislocarea detaliilor, constituind factori convergenți în mediul noilor prescripții
socio-culturale. În mod cert, forma poate căpăta un alt
deziderat, iar accentul pe utilitate și eficientizare ajung
să fie semnificative în configurația dată.
Una din forțele motrice este (re)dată de elementul industrial/industrializare. Socotind din perspectivă
socială, industrializarea înseamnă un real factor de resort
în declanșarea dezideratelor personale imagistice/stilistice. Aplecarea asupra „naturii industriale” vor modela
ansambluri/angrenaje exercitându-și necontenit structurile kinestezice într-o concisă sau derivă desfășurare, dar
însoțită în permanență de principiile și valorile estetice.
Acestea sunt enunțuri plastice care determină observatorul să participe intrinsec într-o coerciție a punerii în

Fig. 17. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXI / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 x 50 cm (matrița) 100 x 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală

Fig. 18. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXII / tehnica: acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm
(stampa) / anul: 2005 / colecție personală
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Fig. 19. Autor: Răzvan Dragoș / titlul:
Artes Mechanicae XXIII / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm
(matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2005
/ colecție personală

funcțiune a mecanismului, atât printr-un raționament deductibil-cuantificabil-percetibil, cât și printr-un exercițiu
constant și progresiv al imaginativului. Desigur că acest
exercițiu utopic de coparticipație a observatorului a elementelor date, nu se va abate de la argumentele de tip
estetic și cultural.
De la construcția personajelor umanoide de
structură mecanomorfă și până la perceptibilitatea elementelor tehnice reprezentate figurativ, se ajunge treptat
până la totalitatea mecanismelor în funcțiune; toate pot fi
poziționate într-un amplu aranjament cu raportări la scara evoluției dispozitivelor de ordin tehnic. Nu tot timpul
predomină reprezentarea figurii umane ca mecanism în
sine (de pildă o asociere a omului cu mașinăria), ceea
ce ar putea fi socotită o metodă de a concepe un anume
„mecanism”, un generator de imagini (dinspre interior
către exterior).
Acest demers personal întâmpină câteva întrebări retorice și existențiale în procesul de creație, de la
sorgintea structurii mecanomorfe-mecanotehnice și până
la funcția sa de ordin metonimic și hermeneutic.
Prin intermediul acestor serii de lucrări s-a încercat o (re)interpretare a societății actuale, privită ca „lume
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Fig. 20. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXIV / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală

Fig. 21. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXV / tehnica: desen în tuș
pe hârtie / dimensiune: 70 × 50 cm / anul:
2017 / colecție personală

Fig. 22. Autor: Răzvan Dragoș / titlul:
Artes Mechanicae XXVI / tehnica: acvaforte, acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm
(matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2005
/ colecție personală

mecanică”, precisă, unde fiecare element are o funcție
distinctă fără de care funcționalitatea mecanismului ar
fi irealizabilă. Argumentul „mecanismului” poate fi un
pretext adaptat la o idee proprie într-un regim fantasmagoric definitivând întru totul „cosmosul mecanomorf”.
În „Artes Mechanicae”, umanoizii industriali
devin parte integrantă a unei „noi civilizații” (este vorba despre o metanarațiune). Fie că sunt invocate diverse
ipostaze monumentale, privite ca „înlocuiri ale prezenței
umane”, fenomenele, manifestările raportate la o alchemie chinestezică-cinetică-mecanică, reiterează și reliefează constituentele unui ansamblu-întreg.

Fig. 23. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXVII / tehnica: acvaforte / dimensiune: 70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm
(stampa) / anul: 2017 / colecție personală

Cercetarea personală (creațiile artistice) care se
integrează realmente în prezenta teză își exercită pe deplin o sumedenie de factori indispensabili ce țin de argumente de plenitudine și completitudine în cadrul mecanotehnic și mecanomorf, de prosperitatea unui cadru cu
inserții anecdotice, alegorice și analogice. Dar principalul deziderat al creației artistice personale este pledoaria
incontestabilă pentru „antromecanomorfologic”.
Fig. 24. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXVIII / tehnica: desen (tuș,
acuarelă) / dimensiune: 60 × 40 cm / anul:
2016 / colecție personală
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II.3. „Artes Mechanicae” - augmentarea și productivitatea din „cosmosul mecanomorf”
Odată cu finalizarea primei serii din demersul
vizual „Artes Mechanicae”, lucrările au fost prezentate/expuse în cadrul mai multor manifestări culturale (expoziții personale și de grup pe plan național și
internațional; saloane, anuale, bienale, trienale, workshopuri, sesiuni de comunicări științifice, colocvii etc.). În
ultimii trei ani lucrările (desenele și gravurile) au fost
înscrise în diferite programe culturale, atât în țară cât și
în străinătate.
Prima manifestare (expoziție personală) s-a
desfășurat în cadrul Bibliotecii Județene „Marin Preda”
Teleorman, Alexandria. Expoziția a fost alcătuită dintrun număr de 10 lucrări (cu dimensiunea de 70 x 50 cm),
cu alte 3 creații adiacente.

Fig. 1. Autor: Răzvan Dragoș / Afișul expoziției de gravură „Artes
Mechanicae” ce a avut loc la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște / Curatori:
Maria Neacșu și Zuzu Caratanase / anul: 2017 / colecție personală
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Fig. 2. Autor: Răzvan Dragoș / Afișul
expoziției de gravură „Artes Mechanicae”
ce a avut loc la Biblioteca Județeană „Marin
Preda” Teleorman din Alexandria / curator:
Eva Radu / anul: 2015 / colecție personală

Fig. 3. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXIX / tehnica: screen print
(serigrafie) / dimensiune: 70 × 50 cm /
anul: 2016 / colecție personală

Cea de-a doua manifestare personală din ciclul
de lucrări intitulată „Artes Mechanicae”, s-a desfășurat
în cadrul Muzeului de Artă, Complexul Național Muzeal
„Curtea Domnească” din Târgoviște, a prezentat un număr de circa 15 lucrări (grafică și gravură). Pe simeze au
fost expuse lucrări realizate în tehnicile și manierele gravurii (plane și în adâncime) și desene pe diferite formate.
Proiectul „A-biotique” reprezintă două viziuni
diametral opuse. Ceramistului Ovidiu Ionescu a realizat
o serie de lucrări efectuate în ceramică (porțelan sanitar
glazurat ars la 1200 de grade celsius), într-un dialog estetic cu ciclul de imagini (desene și gravuri) semnate de
autorul Răzvan Dragoș.
Manifestarea expozițională „A-biotique” s-a
desfășurat în cadrul galeriilor Municipale de Artă Târgu
din Jiu, manifestare înscrisă în programul național
Colocviile Brâncuși (cu ocazia împlinirii a 144 de ani
de la nașterea artistului).

Fig. 5. Vedere în ansamblu a expoziției
„A-biotique” (a)

Fig. 6. Vedere în ansamblu a expoziției
„A-biotique” (b)

Fig. 4. Autor: Răzvan Dragoș / afișul expoziției de ceramică și grafică „A-biotique” ce a avut loc la Galeriile Municipale de Artă din
Târgu Jiu / anul: 2020

Fig. 7. Vedere în ansamblu a expoziției
„A-biotique” (c)
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Fig. 8. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXX / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul:
2017 / colecție personală

În cadrul manifestării au fost prezentate 13 lucrări de grafică cu diferite dimensiuni, efectuate în mai
multe tehnici și maniere ale desenului și gravurii. Toate
acestea sunt din seriile anterioare sub genericul „Artes
Mechanicae” (7 desene realizate în tehnica tușului pe
hârtie cu dimensiunile 100 x 70 cm; un desen realizat
în tehnica tușului și acuarelă pe hârtie cu dimensiunea
de 50 x 50 cm; 3 stampe efectuate în tehnicile gravurii
- screen print, cu dimensiunile 50 x 70 cm; 2 stampe realizate în tehnica acvaforte, cu dimensiunile 100 x 70 cm
și 80 x 60 cm).
Aranjamentul lucrărilor a avut ca argument varietatea registrelor stilistice, astfel că acestea au fost
distribuite pe patru secțiuni. Prima secțiune a constituit
un număr de cinci stampe efectuate în tehnicile gravurii dintre care trei sunt serigrafii și două sunt gravuri în
adâncime-acvaforte. A doua secțiune a cuprins cinci lucrări de dimensiunea 100 x 70 cm, efectuate în tehnicile
desenului (tuș pe hârtie). Secțiunea a III-a prezintă două
imagini cu aceeași dimensiune, cu aceeași tematică, dar
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Fig. 9. Detaliu

Fig. 10. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXXI / tehnica: desen în
peniță cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm /
anul: 2017 / colecție personală

cu o abordare diferențiată. Iar cea de-a patra secțiune cuprinde în mod void o singură lucrare în tuș și acuarelă.
Ansamblul celor 13 lucrări (desene și gravuri) au fost
selectate în raport cu spațiul dat dar și cu stilistica lucrărilor de ceramică-instalație (Ovidiu Ionescu).
Criticul și istoricul de artă, Pavel Șușară a afirmat
că de fapt în spațiul Galeriei de Artă sunt prezente două
expoziții, deși funcționează în același spațiu, aceeași
sală, creațiile expuse nu au nici o legătură directă între
ele ca să poată face o lectură din capul locului unitară.
Pe lângă acestea, a adăugat că autorii expoziției
sunt doi artiști cu o personalitate pregnantă și cu o
definiție stilistică puternică, încât a-i privi împreună,
dincolo de faptul că se regăsesc în aceeași suprafață, ar
fi cumva nepotrivit pentru lectura ambilor și că ar trebui
identificat cam care ar fi tipul de legătură, deoarece e
mult mai greu de determinat decât ceea ce îi separă.

Fig. 11. Detaliu
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Fig. 12. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXXII / tehnica: desen în
peniță cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm /
anul: 2017 / colecție personală

În discursul său, Pavel Șușară a susținut că se
poate vedea de la distanță, fără nici un fel de problemă elementele care îi separă pe cei doi artiști. În primul
rând, ei reprezintă genuri diferite, sunt tehnici diferite,
sunt orizonturi culturale diferite. Dacă Ovidiu Ionescu
lucrează în spațiu, în tridimensional, folosește tehnici ale
modelajului și ale focului, spațiul lui de referință fiind
cel al sculpturii tridimensionalului în general, Răzvan
Dragoș folosește convenția bidimensională. Utilizează iluzia spațiului, recurge la geometria ca formă de
construcție și ca formă de demonstrație a felului în care
se poate comunica prin sisteme de codificare și nu prin
obiecte propriu-zise. În continuare acesta a afirmat că
există și un punct de întâlnire, un loc subtil, și l-a citat pe poetul Ion Barbu care afirma: „Undeva există un
punct luminos în care poezia și geometria se întâlnesc”.
În viziunea criticului de artă Pavel Șușară, acest punct
luminos al celor doi artiști este asumarea destinului în
deplină cunoștință de cauză, a genului și a speciei artistice în care ei se exprimă și în care ei se manifestă.
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Fig. 13. Detaliu

Fig. 14. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXXIII / tehnica: desen în
peniță cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm /
anul: 2017 / colecție personală

Acesta a mai adăugat faptul că la Răzvan Dragoș
este prezentă o migrație inversă. O migrație spre originile graficii, spre originile gândirii în bidimensional, o
asumare a unei responsabilități extrem de riguroase și
crispate în ceea ce privește natura de limbaj a desenului
care trebuie să contureze, să definească și să propună lumii, să propună viziuni.
Dinspre lumea organică a lui Ovidiu Ionescu se
intră cumva într-un univers tehnologic (înspre viziunea artistică a lui Răzvan Dragoș), într-o lume care își
regăsește cumva în viziunea artistului propria disoluție și
propria suficiență în pagina de hârtie. Dar ceea ce este o
limitare din punct de vedere al reperului exterior, ceea ce
demonstrează un impas și de cunoaștere, și de civilizație,
și de dinamică, pornind de la iconografia lucrărilor se
deschide ca o formă de performanță extraordinară în
ceea ce privește capacitatea de analiză, capacitatea de
înțelegere și capacitatea de investigație a operei grafice.

Fig. 15. Detaliu
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Fig. 16. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXXIV / tehnica: desen în
peniță cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm /
anul: 2017 / colecție personală

Pavel Șușară a susținut că desenul nu a fost niciodată inocent și că acesta este cel mai inseparabil de
reflexivitate, și de gândire, și de inteligență. Dacă în pictură se mai poate păcăli cu o pată de culoare care creează
un efect escamotând un deficit de rigoare anatomic, în
grafică nu există posibilitatea erorii. Exemplul pe care
l-a dat este legat de un portret expresiv care poate să
fie mai interesant decât un portret academic. Dacă nu se
cunosc principiile de bază ale liniei, ale punctului care se
mișcă, nu se pot instrumenta spațiile, lipsa de inteligență
făcând inutil orice efort și orice încercare de a-i păcăli pe
ceilalți. Acesta a mai adăugat că în expoziția „A-biotique”,
Răzvan Dragoș tocmai asta a făcut: și-a asumat responsabilitatea și cumva misiunea, aproape sacerdoțiu de a
intra în metabolismul, în anatomia, în complexitatea
graficii, a desenului din totdeauna, desenului major.
Că printre anumite lucrări prezente în expoziție
și investigațiile lui Albrecht Dürer, de pildă, sau
investigațiile lui Leonardo da Vinci, nu există nici o
diferență de atitudine, nici o diferență de principiu, exis-
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Fig. 17. Detaliu

Fig. 18. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes
Mechanicae XXXV / tehnica: desen în
peniță cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm /
anul: 2017 / colecție personală

tă o diferență de timp și o diferență de obiectiv. În marea
lor majoritate desenele lui Leonardo urmăreau un scop,
desenele lui Dürer erau și ele supuse unui obiectiv „de
dincolo de ele”, desenele lui Răzvan sunt supuse propriului lor obiectiv, acela de a oferi maximum de informație,
de rigoare și de responsabilitate a meseriei în relație cu
publicul și până la urmă cu el însuși în primul rând. Publicul este o consecință, nu este împarțit din creație, ci
împărțit din receptare.
Identificarea lucrurilor în întregimea lor și interpretarea expoziției celor doi ca pe o expoziție unică,
formează două atitudini distincte, două tehnici distincte, două universuri distincte cu un gen proxim. Fiecare dintre cei doi artiști face o demonstrație: unul face o
demonstrație de evoluție, de dinamică a limbajului și a
formelor, în timp și în spațiu, celălalt vine în sens invers
și pornește dinspre un anumit gen de disoluție către recuperarea rigorii, a geometriei intrinseci, a coerenței și a
complexității pe care o trăim.

Fig. 19. Detaliu
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Concluzii

Concluzii
Registrul kinesthésique-cinétique-mécanique raportat la sfera artei vizuale moderne și
contemporane a prezentat sistematic și analitic o suită de exemplificări și circumstanțe istorice.
Au fost înregistrate arpegii stilistice/imagistice prin care s-au urmărit metodele eficiente
de exprimare/expresivizare în concomitență cu efectuarea rigurozităților tehnice. Exploatarea
segmentelor entropice ce se substituie cadrului (a)biotic și totodată cadrului de segmente de
ordin simbolioc-empatic în diverse demersuri artistice (de pildă: cercetarea personală vizuală
intitulată Artes Mechanicae). Exercițiul de coagulare a imaginii este determinat de paleta vastă
de constituente/părți discernabile.
Analizarea traseului contextualizare-decontextualizare-recontextualizare a pasajelor
mecano-tehnice. Evaluarea elipsei și a sincopei în structura mecanomorfă-tehnică, dar și evaluarea desmembrărilor și dislocărilor paradoxale. Un alt aspect important a fost acela de identificare, cuantificare și legitimare a d’apres-urilor, prelevărilor, parafrazelor dar și a reangrenărilor.
Iar unul din atributele cele mai semnificative ale cercetării este binomul „om-robot” și/sau
„cyborg” atât din arta vizuală cât și din arta cinematografică (nivelul sintagmei a perceptului și
a conceptului).
S-a luat în atenție edificarea enunțului plastic prin prisma „metanarațiunii vizuale” dar
și (re)fluxul metamorfozelor și anamorfozelor de sorginte mecanomorfă. Prosperitatea sferei
analogice, alegorice și anecdotice deopotrivă. Întregul și calitățile de natura metonimică și hermeneutică dar și dezideratul/atributul „antromecanomorfologic”. Cercetarea prezentă a etalat o
serie de factori ai coeziunii și coliziunii, dar și factori antagonici ca de pildă pars destruens vs.
pars construens.
Un alt aspect a constituit paradigma, sinestezia precum și eteroclitul postmodern (vom
enumera doar câteva rute: Cyborg Art; Experiments in Art and Technology; Modernist Project;
Post-Conceptual; Virtual Art etc.). Un alt punct de vedere ce fortifică prezenta teză sunt inserțiile
de tip perspectival: identificarea punctelor de reper în vederea augmentării reprezentării grafice
a cuantumului de forme extrase din realitățile date; construcția spațiilor contingente; sistematizarea referențială concomitentă cu înscrierea figurilor geometrice (plane sau volumetrice);
dezvoltarea prin definire a conceptelor geometrice individuale (sintetice sau analitice); și nu în
ultimă instanță cartografierea și fuzionarea cadrelor perspectivale.
S-au mai consemnat și alte aspecte în vederea constituirii discursului vizual de ordin
mecanic în diverse circumstanțe. Se cuvine să mai amintim câteva aspecte: direcția elementelor
industriale pe teritorii productive; itinerariile componentelor mecanice/industriale socotite/luate ca citate culturale. De menționat sunt și constituentele morfologice la nivel sitaxic Cutting-ul/
Montage-ul/Collage-ul.
Un alt constituent îl reprezintă și analiza corpului perceptibil dar și evaluarea ansamblului unitar. Multitudinea gesturilor retezate alcătuiesc plan suplimentar descriptibil și sustenabil
în proiecțiile artistice. Demonstrațiile de completitudine și plenitudine în arealul mecanomorf/
mecanotehnic și acestea contribuie masiv la construcția tezei. Fragmentul și detaliul, dincolo
de percept și funcție semiotică, va fi regăsit în plină desfășurare în repertoriul de modalități de
cizelare ale acestora.
Și poate că toate aceste considerente enumerate anterior au ca punct de plecare platforma cu primele simptome de natură mecanică. În mod cert vom afirma că este o pledoarie pen-
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tru sintagma kinestezie-cinetică-mecanică, înaintând o multitudine de argumente-circumspecții
într-o fascinantă „galaxie mecanomorfă”.
Primul capitol a reliefat primele forme de mechanical arts și extinzându-se la stricto
sensu pe axul antic-ev mediu-modern-contemporan pe diferite coordonate geografice. S-a luat
în atenție funcționabilitatea și creativitatea mechanical art, prezentarea tipurilor de proiecții metonimice (având la bază un repertoriu vast de tehnologii inovatoare și mașinării revoluționare).
„Artes Mehcanicae” (doar că de data aceasta în accepțiunea sa istorică) este segmentată în două
planuri: primul plan are în manifestare: „d’après” da Vinci, iar cel de-al doile plan: definește
conceptul medieval în câmpul (post)modernist prin etapele de decontextualizare și contextualizare. Tot în climatul medieval este amintit și fenomenul socio-cultural Mechanical printing, o
trimitere directă către („galaxia” Gutenberg).
În cel de-al doilea capitol se prezintă cu o arondare a elementelor exacte în structurile
compoziționale. Desigur că cuantumul mecanismelor de a formula și de a reformula enunțurile
plastice au însemnat reale cerințe de considerent cultural-artistic indiferent de epoca dată. Exploatarea succesivă și evolutivă a detaliilor și fragmentelor care sunt încadrate în procesul intens de „a compune - a descompune - a recompune”. Vom menționa eficientele prelevări, parafrazări și asamblări, unde conceptul de „appropriation” este limpezit. Un alt palier urmărit
în această cercetare a fost analiza celor două binoame: primul binom a însemnat „om-robot”
(rostul metamorfozei la nivel exhaustiv) și cel de-al doilea a fost „colaj-montaj” prin vehementa
operaționalizare a deductibilului. La cel de-al doilea binom există și o parte aferentă formată
din decelarea collage-ului.
Cel de-al treilea capitol marchează structura antropo-mecanomorfă cu extensiile sale
în planul etic dar mai ales îm cel estetic. De altfel, formele de eșantionare, îmbinare și nu în
ultimul rând exegeză intensifică un anumit rol incontestabil al artei „cleptomaniei”. Desigur,
că vom reaminti și de retorica conceptului „partial figure” (scintilația cadrului cinematografic).
Tot la cel de-al treilea capitol am cuvenit să introduc câteva studii de caz, creații din repertoriile artiștilor moderni și contemporani din peisajul artistic vizual românesc. Expuneri laconice
având la bază creațiile bi și tridimensionale.
Capitolul patru este cel care prezintă global (meta)narațiunea vizuală „Artes Mechanicae”
personală. Desigur că sintagma „Artes Mechanicae” este socotită fără drept de echivoc ca fiind
un citat cultural dar cu un alt înțeles. Cercetarea vizuală personală este arondată pe trei subcapitole. Într-o primă fază este etalarea arpegiului stilistic/imagistic printr-o sumedenie de metode
de formulare/manifestare. În cea de-a doua fază s-a realizat o cuantificare dar și legitimare a setului de rigori de factură tehnică. În mod cert o astfel de închegare a unui aranjament întemeiat
printr-o gamă complexa de elemente identificabile prin atribuire și redefinire. Iar cea de-a treia
fază prezintă expozeul propriu prin verosimilitatea augmentării și productivității din „cosmosul
mecanomorf”.
Ca să conchidem, ne poziționăm în fața unui deziderat-fenomen artistic cu istorie îndelungată și stimabilă, cu un trecut evident de considerabile performanțe și de nume marcante ale
istoriei artei. Este vorba despre o direcție artistică majoră între celelalte direcții din arta plastică/
vizuală.

80

Anexe

ANEXA I
Co-autor (alături de lect. univ. dr. Răzvan-Constantin Caratănase) al articolui intitulat:
Cizelarea imaginii/operei determinată de cerințele sociale. Arta militantă și propagarea mesajului în câteva contexte istorice din cadrul Revistei „Revart” Timișoara. Articol indexat în
platforma BDI (Bază de Date Internaționale) și este în curs de apariție.
______________________
Cuvinte cheie
Artă socialistă; cerințe sociale; diseminare mesaj; grafică/gravură militantă; ideologie
social-comunistă; imagine eroică; proletcultism; propagandă
______________________
Din Antichitatea europeană dată și până în Postmodernismul ambilicat, peisajul artistic
a avut în atenție numeroase tematici și subiecte tratate în diverse viziuni sau concepții artistice
unice. Teme majore precum conflagrația, moravurile epocii, despotismul (de pildă: bonapartismul,
stalinismul etc.), absolutismul, îndeobște exercitarea unor execese ale autorităților sau în egală
măsură a mediului ecleziastic, au edificat enunțuri plastice cu valoare artistică și intens mesaj
social.
Fără drept de echivoc, putem socoti afișul sau chiar ilustrația ca fiind repere-vedetă în
atributul de artă militantă. Un exemplu colosal în privința exercițiului combatant îl indică instaurarea tiparului, pentru că doar prin gravură s-a putut obține un semnificativ reviriment. Timp
de câteva secole, gravura a fost un partizan incalculabil în exploatarea și diseminarea imaginilor
și ideilor întreprinse.
În parametrii socialismului, gravura a fost un actor incontestabil datorită dinamicii accelerate de confecționare a imaginii printr-o distinsă sinteză a modalităților grafice, servind
într-un mod oportun ideologia comunismului. În ceea ce privește sintagma de grafică militantă,
am fi tentați să o catalogăm ca fiind profanată și demonetizată într-o accepțiune simplistă. Vom
reliefa faptul că grafica/gravura militantă nu a fost mereu poziționată sub semnul adulației, ci au
existat momente când aceasta a fost eminamente în antiteză, militând pozitiv împotriva ideilor
comunismului.
După anul 1990, generațiile au fost adesea tentate să eticheteze conceptul de gravură
militantă (proletcultismul) ca fiind o meteahnă de proporții, pus în slujba regimurilor totalitarisme. Așadar, am întâmpinat conceptul de propagandă dobândind conotație nihilistică. Dar
dacă ar fi să ne raportăm la contextual istoric, vom sesiza că arta mereu a sprijinit interesele
unor dinastii, regimuri, doctrine sau chiar a unor persoane/personalități (ex. Diego Velazquez
(1599-1660) a pictat portretul papei Inocentiu X, lucrare realizată în jurul anului 1650). Sigur
că putem aminti chiar și de cicluri de lucrări cum ar fi reverberanta serie de 15 xilogravuri
intitulată Apocalipsis cum figuris semnată de ilustrul Albrecht Dürer (1471-1528) sau un alt
exemplu eclatant ar fi seria de Dezastrele războiului semnată de Francisco Goya (1746-1828),
82 de gravuri ce ilustrează Războiul de independență spaniol (1808-1814).
Ne vom opri atenția asupra acceptării ideii de mesaj în artele plastice/vizuale plecând
de la condiția că nu este viabilă arta în absența mesajului și astfel se prescrie revalorificarea
comunicării prin realizarea imaginii artistice, însă reala problemă este de a defini cu probitate
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și candoare conceptul de mesaj. În mod cert nu putem avea în analiză tipul de compozițe ilustrativă sau anecdotică, cu transliterații plastice ale unor anumite narațiuni așa cum identificăm
în suitele de imagini ce aparțin lui Jacques Callot (c. 1592-1635) în cele peste 1.400 de gravuri, sau Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) prin cele 16 gravuri din maiestuosul ciclu Le
Carceri d’Invenzione. Un alt exemplu este trioul renascentist constituit din Leonardo da Vinci
(1452-1519), Michelangelo Buonarroti (1475-1564) și Raffaello Sanzio (1483-1520), lucrări ca
Cina cea de Taină (1495-1497), Judecată de Apoi / Capela Sixtină (1536-1541) sau ciclul de
imagini de la Vatican intitulat sugestiv Le Stanze di Raffaello.
Pe segmentul antichitate-expresionism, întrevedem un vast tărâm de expresii plastice
la cel mai înalt nivel format în jurul unei anume teme, unde privitorul era supus unei forme
invederate de profunziume - comprehensionis. Frizele Parthenonului realizate de Phidias (cca.
500/490 î.Hr.- circa 432 î.Hr.) sau renumita tapiserie de la Bayeux (realizată în jurul anului
1000) sau pictura Guernica (1937) a lui Pablo Picasso (1881-1973) teme care indubitabil produceau efervescență în conștiința contemporanilor, erau considerate ca fiind mesaje cu caracter
retoric și trepidant în egală măsură pentru epoca dată dar și pentru eternitate. Iată deci, un mesaj
fremătător căpătând formă imuabilă în sinidisis.
Am fi tentați să credem că doar tipul de imagine figurativă cu o anume încărcătură de
amănunte sub semnul meticulozității sau/și al pedanteriei poate emite mesaje sofisticate, plurivalente și cu o oarecare doză de inextricabilitate. Privind în perspectivă istorică vom identifica
o sumedenie de creații cu serioase și precise elemente de sinteză plastică, cu o substanțială
simplificare orientată spre registrul decorativismului sau chiar al esențializării și cizelării. De
pildă Gânditorul de la Hamangia (datând de circa 8.000 de ani) sau lucrarea Pasărea măiastră
a lui Constantin Brâncuși (lucrare sculptată în 29 de variante în perioada 1910-1944) cu o forță
ineluctabilă asupra raționamentului uman.
Altminteri, (...) alcătuiri plastice nonfigurative, confruntări de trasee și de culori care
nu iconizează nimic, izbutesc și ele să transmită stări de spirit, mesaje nu explicite dar care
transmit în spiritul privitorului ecouri de forță. (op. cit. Răzvan-Constantin Caratănase, Gravura
ca artă majoră, Editura Top Form, București, 2015). Așadar, formulările din arta nonfigurativă abstracționismul, cadrele metafizice sau conceptualismul sunt direcții viabile și imbatabile care
pot emana în conștiința noastră o anume consonanță și reverberație în câmpul energetic-pansivcomprehensibil. Impetuozitatea, onestitatea, animația și dezinvoltura exercițiului de imagine se
poate regăsi în creația unor artiști contemporani precum Hans Hartung (1904-1989) sau Pierre
Soulages (n. 1919) se poate încadra în conditio sine qua non. Ne vom opri atenția și asupra ideii
de statornicie și armonie dintre forme, raportul dintre culori și trasee (néo-plasticisme), cu o
semnificativă savanterie în ceea ce vizează condițiile armonice între elementele compoziționale
ale lui Piet Mondrian (1872-1944).
Probabil cel mai inebranlabil considerent în favoarea acestor mesaje cu modalități inexplicite ar fi muzica (sui generis prin definiție) (...) unde construcții sonore cu un material
constructiv total abstract, sunetele, izbutesc, prin înmănuncheri armonice și suite expresive, să
transmită nuanțate stări sufletești. Celebra Marseiileză, de fapt o suită de cuvinte așternute întro singură noapte, pe suportul unei melodii inspirat găsite, a înflăcărat până la incandescență
spiritele francezilor pentru libertate și continuă să-i înflăcăreze și azi. Și nu numai pe ei… De-
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loc uimitor că și în acest domeniu artistic putem avea mesaje explicite, ilustrative, (Ceaikovski)
sau altele, mai abstracte dar subtile, eterice și convingătoare... (Bach) (op. cit., ibidem).
Impunerea unor mesaje de natură propagandistică prin grafică și gravură militantă este
socotit ca fiind un subiect mereu de actualitate ce implică grosso modo o sumedenie de factori.
Tendințele și oprimările autorităților, în genere de sorginte ecleziastică, de deciziune doctrinală
sau chiar de optativul politic, de a se impune cu tenacitate și, mai cu seamă, de a o menține, a
impus o strașnică întrebuințare a unor pârghii de persuasiune artistică, la cel mai ridicat nivel
efficentis. Atunci când stadiul mediu de persuadare și sensibilizare prin artă a fost devansat, prin
amplitudine, obstinație și rentabilitate a procedeelor artistice, acceptăm noțiunea de propagandă
prin artă și totodată semnificația pozitivă a gravurii de ordin militantis, atunci în mod cert putem face referință la serviciul pozitiv pe care l-a adus ideilor progresiste ale epocii, un serviciu
care ad literam este legitimat istoric, la o circumstanță naturală-neviciată și adesea reliefând o
turnură pozitivă a propagandei prin artă.
Dar dacă acest nivel este hipertrofiat, printr-o constrângere brutală, virulentă și cenzură,
prin cumpărarea și opresiunea unor profesioniști, prin falsă realitate și impunere samavolnică a
imaginii, am avea de-a face cu o dimensiune negativă a propagandismului. Chiar dacă această
imperioasă deslușire a subiectului pare convenabilă și operantă, trebuie să admitem că ea poate
deveni incertă, prin raportare la contextul istoric. Autoritatea sau regimul instaurat la putere își
va salvgarda și augmenta mijloacele artistice prin care doctrina momentului, aflată în slujba ei,
ajunge să fie biruitoare.
Pentru nomenclatura bolșevică, care a constatat însemnătatea de prim rang al diseminării ideilor circumscrise comunismului prin artă a însemnat un modus vivendi, a sporit potențialul
incomensurabil al graficii și gravurii în speță, în slujba elogierii trimufului clasei muncitoare.
Tipul de imagine eroică sau acel de realism eroic, așa precum urma să fie titluit în istoria artelor
- urmând a fi o imagine emblematică a sistemului dictatorial și vanitos - de altfel, ex abrupto a
constrâns grafica și gravura să slujească interesele.
Expresia de grafică militantă a căpătat o conotație abominabilă pe parcursul celor câteva decenii (după cel de al Doilea Război Mondial și până imediat după 1990). Nu trebuie evitat
faptul că domeniul gravurii, prin subiectele sale tratate cu referire la ilustrarea eroismului ce
aparține cu precădere clasei muncitoare în materializarea țelurilor socialismului biruitor, încât
în epocă, prin sarcinile propagandistice s-a impus fără retenție impunerea statutului de artă
majoră (cu predilecție gravura). Pentru autoritățile interesate, acesta era un apeletiv des utilizat
pentru legitimarea gravurii.
Putem afirma că se cuvine să menținem o agreabilă și rezonabilă măsură în estimarea
creațiilor acelor timpuri, chiar dacă au slujit o directivă sub semnul machiavelismului, au realizat-o în parametri profesionali și uneori artistici. Sigur că o putem invoca pe Vera Ignatievna
Mukhina (1889-1953), cu celebra ei sculptură realizată din plăci de oțel neoxidabil, elogiind
triumful muncitorimii și totodată a colhozului sovietic, lucrare expusă în cadrul Expoziției Universale de la Paris, se arată și astăzi ca fiind o sculptură excepțională, în comparație cu buturosul ecou nemțesc realizat de concordantul ei, Emil Wilhelm Becker (1881-1952), poziționat
intrinsec valorilor fasciste.
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ANEXA II
Co-autor (alături de lect. univ. dr. Răzvan-Constantin Caratănase) al articolui intitulat:
Particularitatea și proliferarea elementelor de natură stroboscopică în arta vizuală și arta
spectacolului/cinematografiei din cadrul Revistei „Colocvii teatrale” Iași. Articol indexat în
platforma BDI (Bază de Date Internaționale) și este în curs de apariție.
______________________
Rezumat:
În lucrarea Arta și percepția vizuală. O psihologie a văzului creator a autorului a lui
Rudolf Arnheim, în urma unor cercetări/studii de psihologie gestalistă aplicată în câmpul artei
vizuale și/sau cinematografiei, autorul relatează: Este improbabil să se producă vreun „scurtcircuit” stroboscopic atât timp cât obiectele apar pe ecran la o distanță suficientă între ele.
Un observator-spectator are în atenția sa doar ceea ce receptează. O înșiruire cu celeritate indică unitate și tocmai din acest considerent sunt idispensabile modalitățile vehemente-eficace pentru a face incontestabil intermitența-discontinuitatea. Dinamica stroboscopică trece cu
vederea sorgintea de natură fizică a materialului-tangibilului vizual. În speță, identitatea vizuală nu demarează problematici atât timp cât un element-obiect dăinuie în aceeași locație
fără vreo anume intervetire a aspectului - de exemplu: aparatul de filmare care nu își modifică
poziția însă înregistrează clădirea. Tot pe același considerent, avem actorul care traversează
ecranul conservându-și consimilititudinea (parcurgând simplul traseu) și totodată nu își modifică substanțial mărimea sau forma. Natura problemelor apar doar în circumstanțele vizuale când
acestea invocă/năstăvesc acolo unde ea nu se află sau invers. Alexander Archipenko (18871964) Pictura statică este nevoită, pentru a interpreta mișcarea, să recurgă la simboluri și
convenții. Ea n-a depășit fixarea unui singur «moment» din seria de momente ce alcătuiesc o
mișcare; toate celelalte «momente» situate înainte și dincolo de mișcarea fixată sunt lăsate pe
seama imaginației și fanteziei spectatorului.
______________________
Cuvinte cheie: arta vizuală; arta spectacolului/cinematografiei; efect; stroboscopic; dinamică
______________________
Indiferent de percepția movimentului, ea este în fond, stroboscopică. În consolidarea
disertației, vom aduce în analiză câteva exemplificări semnificative înregistrate de Rudolf
Arnheim (1904-2007).
Printr-un simplu exercițiu de imaginație, putem ilustra o pasăre trecând în zbor prin
câmpul nostru vizual și astfel cursa fizică acesteia este perpetuă. Ceea ce se poate sesiza din
zborul păsării decurge dintr-o succedare de consemnări/înregistrări în registrul receptorilor singulari/particulari sau chiar în registrul câmpurilor receptoare. Vom evidenția totuși un aspect
semnificativ al sistemului nervos și anume, atunci când pasărea vine din partea dreaptă receptorii de pe partea stângă a retinei vor fi primii excitați, iar ultimii vor fi cei de pe partea dreaptă.
Așadar, sistemul nervos nu face altceva decât să creeze impresia de deplasare continuă, incluzând înșiruirea acestor excitații provizorii/tranzitorii, concluzionând că nici una nu înregistrează decât o transformare imuabilă.
Reputatul psiholog Hans-Lukas Teuber (1916-1977) afirma că atunci când anumite le-

85

ziuni de ordin cerebral, exemplificând că atunci când o motocicletă de deplasează cu o viteză
mai mare se creează iluzia de intercalare a roților, fiecare dintre ele producând senzație imobilă.
Indiferent dacă integrarea se realizează la nivel retinian sau cortical, rămâne faptul de bază că
receptarea mobilității derivă dintr-o succesiune de impresii mobile.
În fond, atunci când ne raportăm la fenomenul fizic putem afirma că acesta este sporadic-sincopat-variabil, vom avea fluctuație doar de un grad însă nu și de normă-postulat. Cel mai
învederat și acurat exemplu este cel al filmului. Atunci când receptaculul are peste douăzeci de
cadre pe secundă și astfel se creează movimentul perpetuu. Același principiu rămâne validat și
la reclama luminoasă, atunci când se aprind și se sting succesiv becurile, acestea emit imaginea
mobilă de literă, de formă (încadrată geometric) sau chiar de figură umană, deși din punct de
vedere obiectiv nu se produce mișcarea.
Primele experimente din registrul dinamicii stroboscopice au fost realizate de psihologul austro-ungar Max Wertheimer (1880-1943). El a cercetat consecințele-impresiile perceptuale generate de aprinderea consecutivă a două obiecte cu luminozitate (de exemplu: când avem
două linii (pe întuneric) constituind fenomenul (fiind familiarizați) cu semafoarele de circulație
din zona rutieră, maritimă sau aeriană - farurile de semnalizare ale acestora. De menționat este
faptul că dacă cei doi stimuli sunt în proximitate (în spațiu) sau dacă aprinderea acestora este
efectuată la intervale de timp imediate-reduse, se creează senzația de simultaneitate. Dar dacă
vom avea o anume distanță considerabilă în timp sau în spațiu, vom sesiza două obiecte distincte făcându-și apariția unul după altul.
De altfel, atunci când circumstanțele sunt prielinice, în mod cert vom identifica un singur element efectuându-și perindarea din prima în a doua poziție. În continuarea acestei exemplificări vom semnala faptul că deși linia verticală este percepută ca având o înclinare și își
îndeplinește poziția orizontală, cel care observă mișcarea este de fapt supus unui real proces
de iluzie deoarece din punct de vedere fizic nu este decât un segment consecutiv de imbolduri
neclinitite. Wertheimer demonstrează cu prisosință că această operație presupune că cei doi
stimulenți imobili au creat (în creierul nostru) o acțiune integrată de mișcare neîntreruptă. Acesta, a dedus că în astfel de circumstanțe cei doi stimuli, producându-se la mică distanță în spațiu
și timp, duc la un fel de circuit fiziologic, prin care excitația se transmite din primul punct spre
al doilea. În speță, echipolentul psihologic aparținând acestui demers cerebral prezumtiv este
în tocmai depasarea înregistrată-percepută.
Cercetările ample ale lui Wertheimer l-au determinat pe William George Horner (17861837) să facă câteva remarci despre o jucărie inventată - însemnând o înșiruire de faze constituind etapele treptate/progresive din cinetica unui anume obiect - de exemplu: un cal care face
sărituri, erau inserate într-un tambur și apoi se putea privi succesiv prin fantele respective, iar
în acest interval de timp se rotea cilindrul. Acest dispozitiv a fost intitulat Dedaleum, iar pe
lângă acesta au mai fost create și alte dispozitive asemănătoare care într-un final au convers
către cinematograf. Agregarea imaginilor dintr-un astfel de mecanism, este adeseori repartizată
doar năzuinței/declanșării excitării retinei de a dăinui pentru un interval de timp scurt, după ce
s-a exercitat și astfel, se produce fuziunea cele ce urmează într-un fluentis fluxus. Un monteur
de films cunoaște că în anumite conjuncturi, secvența de patru cadre (aproximativ 1/6 dintr-o
secundă) poate fi socotită ca fiind distinctă/izolată de cea prealabilă. Natura experimentelor lui
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Wertheimer indică faptul că nu fuziunea primează, ci crearea formei fluente/logice în cadrul
timp. Aici se poate invoca canoanele orânduirii structurale.
La întrebarea de ce se raliază stimulii în urma celor două alcătuiri luminoase (în întuneric) încadrat într-un flux omogen de stimulație? Vom aduce în dezbatere că într-o primă
fază că acest fenomen are loc doar în momentul când coexistența celor două forme sunt într-o
proximitate relativă, aproximativ una de alta și aducem în atenție similaritatea de amplasare elaborează o joncțiune vizuală între obiecte-complemente limitrofe. În cea de a doua fază, putem
reliefa faptul că cei doi stimuli sunt situați individuali într-un spațiu liber/câmp gol. În cadrul
sistemului/ansamblului stimulii au funcții relativ identice și astfel se poate afirma că afinitatea
corelează elementele în spațiul respectiv, putem presupune că ea are același rost în timp.
Printr-un alt exercițiu de imaginație vom avea ca exemplu: o minge în cădere - și astfel
avem înșiruirea pozițiilor acesteia din timpul căderii. Dacă dimensiunea temporală este înlăturată, vom înțelege cu limpezime că obiectul/elementul urmeaz formei logice-cursive, care
aglutinează componentele profilelor imobile, se poate afirma că se facilitează la conservarea
identității în timp a elementului mobil.
Succint vom trece în revistă experimentele psihologului Albert Michotte (1881-1965),
cercetările în jurul efectului de tunel au dovedit că factorul de identitate perceptivă poate fi
conservată și atunci când ruta deplasării se stăvilește - atunci când din câmpul nostru vizual
un obiect se stinge traversând printr-un anume tunel sau chiar trecând prin spatele zidului. În
circumstanțele prielnice de timp și spațiu, receptorul sesisează același obiect continuând traseul
omogen, deși parțial este voalat, o experimentare eterogenă în raport cu simpla comprehensiune
sau supoziție a întâmplării că obiectul care va ieși după obstacol va avea aceeași formă inițială.
Influența mutuală formă-dinamică a fost cercetată de Wolfgang Metzger (1899-1979),
care își propusese să cunoască atunci când traseele celor două obiecte mobile (sau chiar mai
multe) se întretaie. În punctul de întâlnire, fiecare obiect poate fi văzut fie schimbându-și marcat direcția și întocându-se, fie continuându-și cursa cu consecvență și trecând de cealaltă
parte. Altminteri, s-a argumentat prin suma experimentelor că în momentul când obiectele își
exercită deplasarea în modul riguros simetric, finalul este mai puțin ferm. În acest context, cei
mai mulți observatori percep elementele-obiectele într-o intervertire a traseului în punctul de
confluență și totodată rămâne poziționată în partea respectivă a cadrului. Acest aspect insinuează că atât în sfera dinamicii cât și în cea a conformațiilor imobile, elementul simetric elaborează
o circumscripție pe toată lungimea axei sale, care de altfel aspiră să obstrucționeze încrucișările
chiar și în partea unde perenitatea traseului le-ar avantaja.
Dinamica stroboscopică, așa cum este ea percepută, are o analogie francă în consecutivitatea tonurilor din muzică, fiecare ton își păstrează poziția imuabilă pe o anumită scară
valorică; neexistând o concordanță fizică a transformărilor progresive sau diminuante pe care le
înțelegem când suma tonurilor se substituie consecutiv. La bază, putem afirma că notația muzicală este cea care exprimă ochiului că fiecare notă este element individual și distinct deopotrivă,
transgresează substanța psihologică și că ceea ce se aude în realitate este de fapt un singur ton
care se înalță sau se descinde pe întreaga compoziție muzicală.
Proeminente efecte (invariabile sau contingente) derivă din echipolența imobilă a dinamicii de ordin stroboscopic. Se admite faptul că mișcarea de ordin stroboscopic se declanșează
între elementele vizuale care în fond sunt similare atât ca profil cât și ca exercițiu în plenitudinea
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câmpului, dar se distinge printr-o anume caracteristică perceptivă (de exemplu: poziționarea,
dimensiunea sau forma). În circumstanțe pasabile, structurile de acest fel emit o consecință
dinamică și în concomitență, iar cea mai limpede exemplificare este cea constituită din setul
de fotografii de natură stroboscopică, prezentând același element/obiect în mai multe ipostaze
în același cadru sau serie de cadre. Înșiruirea pozițiilor alcătuiește o rută simplă și fluentă ca
înfățișare, iar transmutările interioare ale elementului - transformările de ipostază a unui atlet în
timp ce își exercită saltul - se derulează succesiv.
În arta vizuală s-au realizat o serie de creații de astfel și se cuvine să îl reamintim pe artistul
vizual Franz Rudolf Knubel (n. 1938) cu ciclul de forme edificate de la sugestiile arhitectului
Theodor Fischer (1862-1938). Corpul central este un cub, iar celelalte reproduc raporturile
existente în intervalele elementare din muzică: 2/1, 3/2, 5/4, 1/1, 4/5, 2/3, 1/2. Similitudinea
de formă și particularitatea gradată a transmutărilor de înălțime și lățime îl fac pe privitor să
vadă un fenomen coerent de transformare și o succesiune de forme independente. Admitem
că fenomenul antropic este formulat și reliefat în regim dinamic: obiect care se contrage și
se ridică, perindând astfel de la o stare inactivă pe plan (sol) la una de valoare predominantăinflexibilă. Așadar, efectul vizual al unei astfel de cadențe provine și amplifică mai intens dacă
se formează juxtapunerea elementelor. Acest efect vizual a fost utilizat de artiștii plastici/vizuali,
cu precădere futuriștii, care se străduiau să reflecte deplasarea printr-o augmentare a figurilor
sau a fragmentelor de figuri. Fotografii Étienne-Jules Marey (1830-1904) Eadweard Muybridge
(1830-1904) au realizat seriii de imagini surprinzând mișcările stroboscopice, influențând mulți
artiști din domeniul artei plastice. Celebra creație Nu descendant un escalier (1912) realizată de
Marcel Duchamp (1887-1968) sau faimoasa creație a lui Dinamismo di un cane al guinzaglio
(1912) Giacomo Balla (1871-1958) sunt exemple convingătoare în prezentarea dizertației
privind particularitatea și proliferarea elementelor stroboscopice din sfera artei vizuale și artei
spectacolului/cinematografiei. Pe lângă Duchamp și Balla, au mai fost și alți artiști plastici care
au recurs la această manieră însă nu într-un mod stingent.
Despre opera Orbul călăuzește pe orb sau Parabola orbilor (realizată în anul 1568)
semnată de Pieter Bruegel cel Bătrân (circa. 1525-1569), se cunoaște faptul că a fost la un moment dat inclusă într-una din convorbirile sculptorului Auguste Rodin (1840-1917) cu scriitorul
și criticul de artă Paul Valentin Gsell (1870-1947). Rodin afirma că mișcarea este tranziție de la
o atitudine la alta și că din acest motiv, artistul ca să reproducă dinamica trebuie să întocmească
în mod curent etape consecutive dintr-o manifestare în diverse părți ale unui personaj-figură.
În cartea Arta și percepția vizuală. O psihologie a văzului creator a autorului R.
Arnheim spune despre opera lui Giotto di Bondone (c.1267-1337). În multe picturi, personajele
sunt dispuse astfel încât să poată fi, de asemenea, percepute ca același personaj în poziții
diferite. Așadar, avem ca imagine un cer al Jelirii unde îngerii plâng și se exteriorizeză
exasperarea/dezolarea prin gestică pronunțată, astfel încât întregul grup de serafici constituie
un tip de imagine eterogenă-compozită cu caracteristică cinematică-energică-petulantă a unei
operațiuni neasemuite. Celebrul istoric de artă Alois Riegl (1858-1905) redijează alegoriile
Zilei și Nopții create de Michelangelo Buonarroti (1475-1564) pentru monumentul lui Giuliano
de’ Medici (1453-1478) constituind un concludent efect de rotire. Ochiul percepe așa deoarece
există poziția simetrică (actinomorfă) în circumstanța dată și totodată similaritatea contururilor.
Indiferent către ce figură ne îndreptăm atenția, nu este altceva decât inversul celeilalte. Așadar,
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Noaptea este percepută frontal și creează iluzia de apropiere (cu caracter afabil), iar Ziua este
prezentată din spate și se creează aparența îndepărtării (cu caracter de segregare). Iar aici se
produce rotația iluzorie a escuadelor angelești.
În consolidarea argumentației noastre asupra fenomenului stroboscopic, am putea avea
ca studiu de caz linia practicilor aparținând unor anumiți picturi (moderniști), cu predilecție
Pablo Picasso (1881-1973), care cu precădere supune figura anatomică unui proces de dedublare (destrucție-scindare-juxtapunere) a componentelor/fragmentelor (fie la obiecte sau figuri
umane). Așadar, figura (var. I) lui Picasso are capul cu profilul dublat și astfel cele două capete sunt poziționate pieziș. Acestea se evidențiază-compartimentează învederat, dar în același
timp se obstrucționează mutual în a fi integrale, iar asociate constituie o alcătuire perceptuală
omogenă-inseparabilă. Joncțiunea internă a celor două elemente antagonice, împreună cu similaritatea și paralelitatea de tip evitare a celor două figuri ce se interferează calificabil, produce
opintire-febrilitate pe oblica identificată de caracteristicile concordante ale celor două portrete
(cu predilecție la cei doi ochi). Acest demers forțat (înaintarea spre direcția de sus) intensifică
impetuozitatea profilului. De asemenea, trebuie admis faptul că tranzitarea de la profilul interior
la cel superior cuprinde un progres de articulare și de acțiune dirijată. Portretul inferior nu este
conturat iar poziția pupilei ochiului este una centrală. O față cărnoasă trece într-un profil net
definit, iar un ochi visător, inactiv - în privirea intensă, îndreptată înainte, a capului de sus.
Astfel identificăm un ritm de crescendo cu sagacitate-comprehensiune, în perfectă simbioză cu
tematica abordată a picturii.
Luăm în considerare că metoda contrară determină un efect scontat în sfera abominabilă (var. II). Din opera din care am produs extragerea acestui amănunt, autorul determină ca
un portret pronunțat, incluzând ochiul perceput-deslușit, să se comuteze-escamoteze în mască
plată, unde un simplu cerc devine ochi. Conchidem printr-o o viguroasă semnificație în care
subliniem existența (vivace) anihilată de climatul etiolar/delabrat.
Un alt tip de abordare (var. III) este atunci când metoda se rezumă la o pereche de ochi,
care înfățișează cei doi ochi ai figurii umane, dar în concomitență se întemeiază și o împărțire în
două a ochiului (din profil) - un polyptoton plastique. Încă o dată se poate sesiza o recrudescență
a segmentului cinétique (capul este dinamizat spre înainte), developând o capacitate intelectuală vivifiantă și argonaută (var. C = este portretul unei pictorițe în timpul lucrului).
Reprezentările lui P. Picasso congruente cu contingenta cinetică a unor astfel de permutări nu depinde în primă fază de de ceea ce cunoaște receptorul/observatorul despre amplasarea
spațială ireproșabilă/justă a elementelor în analiză, ci de constituentul configurației perceptibile/considerabile. Un acord-aranjament al profilului cu fizionomia, cum de altfel se poate sesiza,
bunăoară, în (ipostaza) Fața înaintea oglinzii (var. IV), instigă la o consecință de intervertire
relativ imuabilă, iar când avem în atenție cealaltă alternativă nu își exercită funcția în dinamica
sa. Acest demers se înfăptuie chiar dacă persoana atentivă are cunoștințe (scrutate) că în spațiul
fizic-morfologic sau chiar a obiectului distins ar trebui să se producă la o întoarcere cu 90°
pentru a efectua această alternanță. Și astfel, cele două poliptote-adaptări sunt lax înglobate,
iar imaginea în totalitate se proptește atât de invariabil pe o osatură completamente verticalăorizontală, încât constrângerea ce se emană este redusă. Tot într-o astfel de circumstanță, atunci
când cei doi ochi sunt poziționați pe axul orizontal, și în nici un caz înclinați pe fizionomie,
identificăm dinamică la nivel redus. Același aspect este valid și în contextul ochilor și/sau gurilor poziționate pe axul vertical (var. V). Experiențele de odinioară ne determină să consemnăm

89

o reală derivă de la orizontala curentă, însă imuabilitatea perceptibilă a verticalei elidează dinamica.
Nu înainte de a efectua prerorația disertației noastre (ce justifică apartenența elementelor de particularitate și proliferare de natură stroboscopică în registrul artei vizuale și respectiv
al artei spectacolului/cinematografiei), se cuvine să ne oprim atenția (succint) asupra problematicilor de dinamică-cinematică. Cum apare movimentul-dinamica în percepțiune dacă orice tip
de perceptibilitate vizuală (fie că este formă, volum, culoare sau mișcare) are însușiri de natură
dinamică? Nu vom dezbate addendum-ul părtinitor-subiectiv și acomodamentul observatorului
la ceea ce receptează, pentru că dinamica (cu toate accepțiunile sale) nu este o posesie a lumii
fizice, însă se poate dovedi cum structura stimulenților complinește diversitatea aptitudinilor
dinamice imanente perceptului.
Se cuvine să reamintim că mai întâi de toate, că cea dintâi materie perceptibilă nu este
supusă mecanic procesului de imprimare pe o anume suprafață receptibilă inertă, așa cum este
operația de imprimare a cernelii de gravură pe hârtie. O imagine-concepție-cunoaștere ce constituie o subjugare a organismului de constrângeri alogene, care perturbă statornicia și armonia
sistemului nervos. Creându-se un pasaj într-o textură solidă și degajând o confruntare, forțele
invadatoare opunându-se forțelor de câmp fiziologice, care se străduiesc să elimine intrușii
sau măcar să-i reducă la configurația cea mai simplă cu putință. Forța relativă a elementelor
antagoniste determină perceptual rezultat.
Tipul de mesaj pe care o operă/creație îl poate propaga printr-o degringoladă exhaustivă a dinamicii evocate de procesul fizic. În admirabila creație Învierea realizată de Piero della
Francesca (1420-1492), cadrul unde Iisus Hristos se înalță, autorul atribuie un minim exercițiu
de moviment pictural. Hristos este poziționat în partea centrală a tabloului, poziționat frontal
și în mod simetric. Poziția trupului, cu un prapur în mâna stângă fiind deasupra mormântului
- un ansamblu de verticale și orizontale (elemente compoziționale tipic renascentiste). Vom
grefa faptul că învierea nu este tălmăcită ad-litteram ca fiind o tranziție din profunda moarte
spre plenitudinea existenței. Mântuitorului i se concede o viețuire pururelnică, care înglobează
amândouă configurații (moartea și viața), redate în pomii desfrunziți (stânga) și cei înfrunziți
(dreapta). Cum de altfel nici la acești pomi nu identificăm vreo indicație de traversare (din
moarte spre viață). Poziționarea copacilor este una verticală aidoma trupului, constituind o
flancare simetrică. Atât din prisma perceptuală, cât și din prisma simbolismului, copacii apar
ca elemenți complementari. Argumentul înălțării este anunțat doar ca un exercițiu secundatmartor în faldurile îmbrăcăminții, a căror sumabilă constituie un anume tip de unghi orientat
înspre dreapta - către ogodnica existență. Forța expresiei și dinamicii picturale este moderată
celor patru soldați romani, care de altfel sunt în starea de repaos. Obținerea efectului dinamic este determinat prin exercitarea mai multor factori perceptivi. De pildă axele corpurilor
ostașilor sunt orientate oblic, iar capetele și mâinile sunt redate în ipostaze felurite, construind
aproximativ ansamblul unui singur corp care se agită în somnul său. Corpurile ostașilor sunt
într-o remarcabilă consonanță tocmai prin procesul de juxtapunere al figurilor care evidențiază
influența (reciprocă); împreună formează un triunghi, a cărui latură din stânga se bombează
spre exterior, se sparge ca un balon sub apăsarea piciorului lui Hristos și se înalță apoi oblic,
atingând punctul maxim în capul soldatului cu lance. (...) contrapune agitația vieții materiale,
temporale, seninătății impunătoare a lui Hristos, care, în vârful piramidei, domnește între viață
și moarte.
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ANEXA III
Autor al articolui intitulat: Elemente cinetice și mecanomorfe în registrul artelor vizuale. Retorică și paradigmă asupra conceptului „Automata” și „Métamatics” din cadrul
Revistei „Revart” Timișoara. Articol indexat în platforma BDI (Bază de Date Internaționale) și
este în curs de apariție.
______________________
Rezumat:
Printr-o operațiune tehnică (sub semnul enigmei pentru receptor), mecanismul automata a reușit să capteze atenția publicului pe axul antichitate - epoca medievală - modernitate.
Odată cu trecerea timpului, mecanismele lui Pierre Jaquet-Droz s-au făcut remarcate prin faptul
că acesta (re)construiește acțiunile biologice prin mecanism ca modus vivendi. Diversitatea
conceptelor moderne în ceea ce privește percepția artei a determinat acceptarea introducerii
mecanismului și a părților sale ca o lucrare proprie în domeniul artei vizuale. Una dintre temele
principale ale acestui subiect este Métamatics de Jean Tinguely în care sculptorul elvețian a instituit o serie de creații-invenții cinetice cu rolul de a face opere de artă, demers care a înlocuit
acțiunea umană - manifestarea critică poziționată sub semn de reînnoire.
______________________
Cuvinte cheie
Automata; cinetic; mecanism; mecanomorf; métamatics
______________________
Multe dintre problematicile artelor vizuale actuale abordate și aprofundate își au rădăcinile încă din antichitate. Conceptul ars a trecut prin nenumărate etape: de la teoriile lui Cicero,
la cele ale scepticilor, epicureilor și stoicilor, la ideile lui Aristotel și filosofiile estetice ale lui
Marius Victorinus, până să ajungă la sensul atribuit de percepție a unor principii/valori aplicate
pentru a produce obiecte, senzații, stări, etc.
Pachetul de informații asimilat de la strămoșii noștri aduce în atenție existența prototipului de mecanism ca obiect generator de spectacol socotit prin prisma misticului, fantasticului
și a magiei. Printr-o funcționare de ordin tehnic (sub semnul enigmei pentru receptor), mecanismul automata a izbutit să capteze atenția publicului pe axul antichitate-ev mediu-modernism.
Unele dintre cele mai controversate exemple din antichitate sunt cele ale lui Hero din Alexandria, elemente destinate cu predilecție în spectacolele de teatru.
Specializat în domeniile ingineriei și cele ale matematicii, Hero a inventat multiple mecanisme apelând la mai multe sfere ale științelor exacte precum fizica și matematica, unele dintre acestea având scopul de a produce spectacol, factorul care pune accent pe estetica mișcării
produse de obiect. Pentru acest set de invenții, acesta s-a concentrat mai mult pe identificarea
unei modalități de a atrage atenția publicului, latura utilitară fiind mai puțin importantă, astfel
că în acest sens decontextualizarea sarcinii inițiale pe care o poartă un obiect mecanic a fost
interpretată ca pe o metodă de exprimare vizuală. Hero s-a folosit atât de mecanismele statice
(tipurile de angrenaje tehnice care nu își modifică poziția în timpul executării acțiunii precum:
manivela, șurubul, scripetele, pârghia, etc.) cât și de cele cinetice (mecanismele care au anumi-
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te părți mobile, în mișcare atunci cânt se exercită acțiunea). Serii întregi de invenții mecanice
proiectate de către Hero se întâlnesc în una dintre cărțile sale de referință intitulată Pneumatica, în care mecanismele sunt sistematizate pe mai multe categorii: mecanismele hidraulice,
Belopoeȉca (ce face referire la tehnologia militară) sau Catoptrica (ce face referire la principiile
opticii).
Unul dintre exemplele de mecanisme automata proiectate de el, folosite pentru spectacolele de teatru este constituit de un obiect individual care avea capacitatea de a se mișca singur.
În anul 1589 savantul italian Bernardino Baldi (1553-1617) publică tratatulul tradus despre automatica lui Hero Di Herone Alessandrino De gli Automati, overo machine se moventi în care
explică metodic și sistematizat modul de funcționare al mecanismului. Funcționarea coerentă
a mecanismului este asigurată de un sistem de conectare a roților dispozitivului la o greutate
plasată în interiorul unei incinte izolate. Acel spațiu este animat cu diferite tipuri de elemente precum: nisip, cereale, etc. (asemănătoare unor silozuri) deasupra cărora se află greutatea.
Treptat, spațiul se golește lăsând în felul acesta ca greutatea să coboare încet. Roțile conectate
printr-o sfoară la greutate care coboară lin, se pun în funcțiune făcând în felul acesta întreg
dispozitivul să se miște automat. Toate aceste detalii tehnice erau ferite de văzul spectatorilor,
aceștia receptând doar un obiect care se poate deplasa singur.
Hero a fost unul dintre puținii ingineri cunoscuți ai antichității care au creat o alternativă
a funcționării mecanismului, prin identificarea unei conexiuni directe între tehnologie și artă.
Acesta a izbutit să identifice un mod de a crea spectacol prin valorificarea tehnologiei, astfel că
dispozitivul tehnic pentru el reprezenta o modalitate de a trimite spectatorul într-o lume mistică,
a mirajului, de ordin fantasmagoric.
Un alt dispozitiv automata a lui Hero care trebuie menționat reprezintă prima formă
de automat mercantilist. Obiectul conceput cu aspect de samovar avea capacitatea de a livra o
anumită cantitate de apă sfințită în momentul în care era introdusă o monedă valutară într-unul
dintre orificii. Ca și în cazul automobilului, metoda de funcționare era ferită de văzul lumii, astfel că pentru omul secolului al IV-lea procedura de funcționare era perceput ca pe un fenomen
ireal, dincolo de înțelegerea rațională.
Mecanismele automata de tip cinetic ale lui Hero, au rol de generare a spectacolului
și pot fi catalogate ca pe reale și tangibile lucrări/creații de artă dacă ne raportăm la conceptele epocii contemporane în care sensul artelor vizuale poate fi perceput prin prisma noțiunii
de transmitere a unui mesaj. Mesajul lui Hero era condiționat de percepția epocii de atunci, o
epocă în care proprietățile/caracteristicile simple ale funcționării unui mecanism puteau fi de
ordinul misticului/fantasticului.
Posibilitatea de a recrea lumea într-o perspectivă mecanică a atras eminamente atenția
epocii medievale, astfel că în acea perioadă, meseria de realizare a componentelor mecanice era
foarte des întâlnită. Principalul element tehnic cu ajutorul căruia s-au putut efectua primele forme de programare au fost camele zimțate. În Europa medievală crearea acestora era una dintre
principalele practici, astfel că în acea perioadă existau întregi familii specializate pe construirea
unui singur tip de element/componentă. Meșteșugarul-artistul avea sarcina să observe și să recreeze prin intermediul acestor rotițe în miniatură mișcări mimetice ale ființelor vii.
Începând cu secolul al XVII-lea mecanismul automata nu mai era considerat ca fiind un

92

obiect disponibil oricărui cetățean, acesta căpătând un rol fastuos, accesibil numai publicului
privat. Una dintre cele mai mari locații care au fost dedicate mecanismelor automata este situată în orașul Salzburg. Teatrul privat care a fost construit în anul 1740 găzduiește unele dintre
cele mai interesante și mai complexe mecanisme automate, dedicate întrutotul clasei regale.
Unul dintre cele mai interesante exponate este o reproducere mecanică a întregului oraș într-o
plină desfășurare. În acest oraș sunt prezente circa 200 de personaje care fiecare în parte practică o sarcină specifică. Colosala lucrare/creație de tip automata executată de Andreas Jakob
von Dietrichstein (1689-1753), are să aducă în atenția spectatorului, orașul Salzburg perfect
funcționabil, într-o armonie completă și impecabilă.
Un exemplu remarcabil s-a făcut și tipul de mecanisme automate de tip mecanomorf ale
lui Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) ce reconstituie acțiunile biologice prin intermediul mecanismului ca modus vivendi. Lucrările sale sunt cu adevărat fascinante datorită modului în care
acesta izbutește să (re)constituie acțiunile reale ale omului prin prisma mecanismelor. În lucrarea intitulată Băiețelul mecanic scriitor, Pierre Jaquet-Droz invocă un obiect mecanomorf capabil să execute fără a fi ajutat în nici un fel acțiunea de a scrie. Păpușa ce cuprinde peste 6.000
de componente are capacitatea să scrie cu mâna pe hârtie utilizând stiloul o întreagă propoziție,
iar programarea sa poate fi modificată astfel încât să se poate schimba textul scris.
Un alt exemplu de tip mecanomorf tot din seria automata a artistului-inginer Pierre
Jaquet-Droz este Desenatorul. Mecanismul antropomorf cu chip de copil are funcții și aspect
similar cu Băiețelul mecanic scriitor, doar că de această dată acțiunea pe care o practică este cea
de desena patru tipuri de imagini distincte: două cu membrii familiei regale (una ce ilustrează
Portretul Regelui Louis al XV-lea, iar cealaltă cuplu regal format din Regina Marie Antoinette
și Regele Louis al XVI-lea) iar celelalte două cu ilustrații copilărești (într-una este prezentat
un cățel desenat care are inscripția Cățelul meu dedesubtul burții, iar cealaltă îl prezintă pe
Cupidon ce conduce o caleașcă trasă de un fluture). Pe lângă acțiunea de a desena mecanismul
mecanomorf automata mai are capacitatea de a exercita o altă acțiune pe care ar face o persoană reală, și anume cea de a duce periodic stiloul către gură pentru a sufla înspre el ca să nu se
usuce. Posibilitatea de a programa un mecanism să mimeze acțiuni reale/umane este una dintre
etapele primordiale ale noțiunii de programare care s-au îndreptat spre identificarea și crearea
inteligenței artificiale.
Diversitatea conceptelor moderne cu raportare la perceptibilitatea artei a determinat
accepțiunea de a insera mecanismul și derivatele acestuia ca operă de sine stătătoare în câmpul
artelor vizuale. Una dintre principalele tematici abordate este cea a artistului Jean Tinguely, intitulată Métamatics unde sculptorul elvețian a instituit o serie de creații-invenții de ordin cinetic
cu rolul de a fabrica lucrări de artă, demers ce înlocuia acțiunea umană - manifestare critică
poziționată sub semnul revirimentului.
Între anii 1955 și 1969, Tinguely a izbutit să conceapă seria de mecanisme intitulată
Métamatics, instalații care aveau capacitatea să manevreze instrumentul de desen pe suprafața
unui suport printr-o serie de factori cinetici lineari sau circulari. Rolul acestor mecanisme avea
o triplă sarcină: cea de a genera spectacolul oferit de factorii cinetici ai mecanismului, lucrarea
rezultată acestei acțiuni și funcția mercantilistă pe care o deținea. Vopsite cu culoare neagră,
dispozitivele ce funcționau prin intermediul curentului electric se identificau ca tonomate me-
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canice care în schimbul unei sume de bani acestea produceau lucrări/creații de artă. Modalitatea de funcționare era relativ simplă. Prin introducerea unei monede într-una din orificiile mecanismului aceste se activa punând în funcțiune brațele metalice care exercitau diferite serii de
mișcări aleatorii. Conectate la o serie de vopseluri de diferite culori, brațele izbuteau să creeze
artă abstractă pe diferite tipuri de hârtie care erau așezate pe un suport metalic. Datorită mișcării
continue și aleatorii cu diferite culori, lucrările abstracte rezultate acestui proces erau de fiecare
date diferite, astfel că orice rezultat era considerat ca o unicitate.
La Bienala de la Paris din 1959, atunci când s-a deschis prima ediție de către André
Malraux (1901-1976), organizatorii au optat pentru o expoziție în care tinerii artiști moderni
să aibe prilejul să-și expună cele mai noi tendințe în materie de artă. La acest eveniment, Jean
Tinguely a expus o parte din ciclul de lucrări Métamatics care pe parcursul evenimentului
acestea au produs aproximativ 40.000 de desene abstracte (diferite). În timpul funcționării,
aparaturile erau programate de către autor să emită sunete infernale și să degaje mirosuri
neplăcute. „Before there’s a sculpture, it’s just a machine. Just a machine who does nothing.
Just moving by herself, and enjoying people, maybe… or making people mad, too. Sometimes
making people angry, or bringing a problem to people.”
Pentru Tinguely caracteristicile pe care le poate căpăta un mecanism sunt similare cu
cele ale ființei umane. Obiectele de tip mecanomorf puse în funcțiune, datorită sunetelor emise
îi pot deranja pe cei din jur dar totodată pot atrage atenția asupra lor. Proprietatea unui mecanism de a putea crea/concepe o lucrare de artă este percepută de Tinguely ca pe o extensie a
sinelui. Acesta prin seria Métamatics a reușit să-i ofere mecanismului individualitate, să aibe
capacitatea de a produce „un bun artistic” în schimbul unei sume de bani. Mecanismele de tip
Automata și cele din seria Métamatics au triumfat să conceapă o conexiune antropomorfă între
tehnologie și ființa umană prin identificarea unei metode de atribuire a gesturilor și acțiunilor
biologice mecanismului. Proprietatea nouă pe care au dobândit-o mecanismele, cea de a produce spectacol și lucrări de artă într-o manieră independentă de acțiunea directă a omului transformă obiectul mecanomorf într-un nou proces de evoluție similar cu cel al ființelor vii.
Conceptul de a identifica un obiect mecanic ca fiind o sursă de furnizare a spectacolului
conectează cele două domenii, tehnologia și artele într-o unitate mecanomorfă. Automata și
seria de lucrări mecanice Métamatics ale lui Jean Tinguely repoziționează funcția inițială și
rudimentară pe care mecanismul a căpătat-o, dându-i valori estetice cu mesaj ecleziastic. Mecanismul în acest caz devine independent de om și este capabil să producă artă. În esență ideea
fundamentală a acestor demersuri este aceea de recompunere a ființei omenești prin intermediul
mijloacelor tehnice, electrice și cele ce țin de programare.

94

Anexa IV
Autor: Mihai Plămădeală / Articol intitulat: Metanarațiuni Cinetice din cadrul ziarului
„Tribuna”, nr. 427 / Tipografia Arta, Cluj, iunie 2020
______________________
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 enunţat, totul se raportează la voință artistică și limite 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 subiectivismul său) a activității întreprinse.
Unul dintre graficienii români contemporani cei mai surprinzători din punctul de vedere
schițat anterior, este, în viziune personală, Răzvan Dragoș. O caracterizare prin doar câteva
atribute ar arăta astfel: inconfundabil prin tematică, abordare, manieră, concepție, artist care
lucrează limpede, ordonat, curat, logic. Tinerețea lui relativă (sub treizeci de ani în momentul
scrierii acestor rânduri) îl recomandă ca pariu câștigător. Cu siguranță, cititorul a surprins ideea că introducerea de față se constituie în argument pentru subiectul abordat, acela al graficii
contemporane, nu în profeție ori pronostic. Pornind de la premisa că în artă nimic nu este pură
întâmplare, raportez munca artistică a lui Răzvan Dragoș la însăși școala românească de grafică.
O observație pe care doresc să o aduc în discuție 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 instituţional la perpetuarea bunelor tradiții în domeniu, fiind de cam un deceniu, lector, respectiv asistent la universitățile de
artă din București și Constanța.
Listele sunt însă pur orientative. Din fericire, artiștii de marcă de la noi din țară transcend prin munca lor posibilele note de subsol, la propriu și la figurat vorbind. Prin enumerarea
selectivă de mai sus am dorit să subliniez tradiția și continuitatea în grafica autohtonă. Numitor
comun al celor citați este temeinicia 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 la Răzvan Dragoș, mă surprinde coerența dintre semnele sale grafice și obiectele pe care le desemnează acestea, cu atât mai mult cu cât artistul reprezintă cu predilecție
lucruri fără corespondent real, care nu există, dar care, la o adică, ar putea exista, în sensul
că sunt structural verosimile. Tema de referință a graficianului este cinetica, raportată la mecanisme (care sunt, prin excelență, aplicații științifice, adică rezultate ale inteligenței umane)
și la inteligența artificială, capabilă să simuleze alegerile, liberul arbitru și chiar conștiința.
Interesant este faptul că artistul tratează mișcarea prin mijloace statice din toate punctele de

95

vedere. Reprezentările, în sine, sunt de neclintit în bidimensionalitatea lor. Acestea eludează
trucurile iluzionistice care sugerează dinamica. Timpul, ca dimensiune, este și el “înghețat”
în ipostaze împietrite. Toate acestea conduc spre observaţia că sistemele mecanice, menite să
genereze mișcare, sunt reprezentate de către Răzvan Dragoș, de fapt, în repaus. Un paradox
fizic, echivalent cu o glumă, spune că atunci când folosim energia potențială, implicit o şi pierdem. Mașinăriile aflate în discuţie își păstrează integral potențialul de mișcare cu care au fost
înzestrate prin “proiectare”; altfel, ca și instalațiile tridimensionale ale lui Jean Tinguely sau
Neculai Păduraru, sunt create pentru forma lor plastică, nu și pentru a funcționa, cel puțin nu
într-o formă onorabilă din punct de vedere ingineresc.
Nu se știe câte și care dintre schițele mecanice ale lui Leonardo da Vinci au ajuns în faza
de proiectare propriu-zisă, respectiv de execuție. Istoria artei a consemnat în cazul său o sumă
de realizări de natură butaforică din (ne)fericire pierdute. Cert este că Răzvan Dragoș a luat
cunoștință temeinic de caietele maestrului, pe care însă, spre lauda lui, nu le-a introdus ca atare
în familia de semne vizuale personale. De altfel, artistul român nu a preluat nimic de la nimeni,
în condițiile în care și-a dedicat peste trei ani din viața și activitatea sa unor studii temeinice
despre cinetică și chinestezie, constituite în subiect al unei cărți de specialitate ajunse într-un
stadiu final de redactare.
Și dacă am pomenit despre chinestezie, este momentul să aduc în discuție latura antropomorfă pe care o urmează graficianul și care se constituie în subcapitol aparte al creației sale.
În acest caz, biomecanica este relaționată mai degrabă cu bioetica decât cu cinetica propriu-zisă. În urmă cu zece ani, Iulia Florea Lucan dezvolta, la rândul său, un proiect vizual, până la un
punct similar cu cel al lui Răzvan Dragoș, intitulat „La Machina Telurica”, în care era interesată
însă de interferența dintre regnul mineral și cel biologic, cu transmutațiile și împrumuturile fanteziste de rigoare. Tema sa principală consta în abordarea joncțiunilor ca porți închise ori deschise între lumi distincte. Spre deosebire de Iulia, atunci când apelează la antropomorf, Dragoș
formulează interogații privitoare la inteligență artificială și conștiință. Forma umană este privită
ca templu și totodată gazdă ideală atât pentru una, cât și pentru cealaltă componentă, care, în
viziunea sa, par a se determina reciproc. Lucrările nu se doresc a fi răspunsuri la întrebări privind fiinţa și în nici un caz posibile ilustrații science-fiction. Acestea suscită în schimb atenția
privitorului și chiar mai mult decât atât, ar putea fi concepute în ideea de a seduce.
În seria „Artes Mechanicae”, artistul marșează pe compoziții organice, în care fiecare
element este fie însumat într-o structură, fie însumează diverse alte elemente. Jocul este complet
prin închiderea unor cercuri: criteriile morfologice sunt interschimbabile, astfel încât același
element poate să determine și să fie determinat, în același timp, în funcție de diverse puncte de
vedere și cerințe compoziționale.
Ciclul „Metanarațiuni Cinetice” este cel mai eterogen capitol din creația sa, reunind
elemente și idei din diverse perioade de creație, toate însă aflate sub egida mișcării, fie ea activă
(autogenerată) sau pasivă, rezultat al unor acțiuni exterioare. Aici cromatica, altfel apelată doar
ocazional, intervine în economia compozițiilor cu un rol bine definit, nu doar ca alternanță,
variație sau improvizație. Cu ajutorul unor culori distincte sunt marcate ipostaze diferite, suprapuse în planul unor acelorași lucrări. Este vorba despre o posibilă reunire a unor dipticuri ori
tripticuri. Și în acest caz, linia prevalează în fața cromaticii, păstrând în același timp o autonomie majoră față de subiect. Totul este de fapt metanarațiune în creația lui Răzvan Dragoș. Artistul
este un maestru al relațiilor dintre conținut și formă. De fiecare dată, indiferent de unde pornește,
ajunge în siguranță la un anumit general în care se pot regăsi privitori altfel extrem de diverși. În
definitiv, unul dintre darurile artei este acela de a aduce oamenii pe aceeași lungime de undă.

96

ANEXA V
Autor al articolui intitulat: Teatrul, între tehnologie și arte vizuale din cadrul Revistei
„Colocvii Teatrale” Iași. Articol indexat în platforma BDI (Bază de Date Internaționale) și este
în curs de apariție.
______________________
Rezumat:
Încă din Antichitate, între teatru, tehnologie și arte vizuale au existat legături biunivoce,
fiecare dintre aceste ramuri fiind, dacă nu influențată decisiv de celelalte, cel puțin stimulată.
Tehnologia a fost pusă în slujba teatrului fie ca parte logistică, fie în roluri „principale”, uneori
la concurență cu actorul, altfel spus cu omul. În primul caz avem de-a face cu lifturi, macarale,
dispozitive de lumini sau sunet și așa mai departe. În cel de-al doilea, cu mașinării automate,
în mare măsură autonome. Artele aplicate, costume, decoruri, butaforie și tot ce ține de scenografie sunt într-o bună măsură sinonime cu artele spectacolului. Pe partea cealaltă, comenzile
și cerințele tehnico-artistice venite dinspre teatru au reprezentat mereu un pas înainte pentru
respectivele direcții. Tehnologia și arta s-au influențat, de asemenea, reciproc, dacă luăm în
calcul, de exemplu, schițele utopice ale lui Leonardo da Vinci, înzestrate mai degrabă cu calități
artistice, dar în același timp de multe ori funcționale ca butaforii. Articolul de față punctează
ideea redactată mai sus prin câteva studii de caz reprezentative pentru subiectul abordat în perspectivă istoric evolutivă, relaționându-le cu conceptele filozofice sau cu fenomenele sociale
aflate în spatele lor.
______________________
Cuvinte-cheie:
teatru, tehnologie, artă, scenografie, desen
Teatrul înseamnă, înainte de orice altceva, text, regie și interpretare. Acesta se bazează
pe convenție (spre deosebire de film, care operează cu iluzia), restul - decoruri, costume, scenă,
lumini (artificiale) sau eventuale mecanisme, fiind opționale. Se poate monta o piesă în spații
neconvenționale și la lumina zilei, se poate interpreta în togă, combinezon sau haine de stradă,
la fel de bine ca în cele de epocă sau butaforice și se poate renunța în totalitate la scenografie.
Desigur, este de preferat ca acestea să fie prezente, în măsura în care sunt necesare în actul artistic, cum de altfel se și întâmplă în majoritatea covârșitoare a cazurilor.
Tehnologia pusă în slujba artelor spectacolelor, în speță a teatrului, domeniu care face
obiectul articolului de față, poate fi eludată teoretic, dar practic acest lucru nu se întâmplă aproape niciodată. Amplificarea sunetului, luminile menționate anterior sau banala cortină acționată
prin mecanism, fie el unul rudimentar, sunt doar câteva exemple. În zilele noastre, aparatele de
tot felul, de la cele de proiecție până la cele mai sofisticate dispozitive, digitalul/virtualul, până
și social media, au pătruns puternic în teatru. Ne vom axa în rândurile următoare pe câteva studii de caz care țin de proto-istoria interferențelor dintre teatru, artă și tehnologie, dacă admitem
existența unei astfel de (sub)categorii.
O discuție despre tehnologie și teatru purtată în termeni istorici nu poate porni din altă
parte decât de la Hero. Dintre cele 900.000 de pergamente ale Bibliotecii din Alexandria, care
reprezentau cuantumul total al informațiilor asimilate până la acea vreme, o parte importantă
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era constituită din descoperirile în materie de fizică, mecanică și matematici aplicate. Mecanismele lui Hero, a căror documentație se știe că făcea parte din corpusul de lucrări adunate în
„citadela științelor”, au determinat inventarea mecanismelor hidraulice sau acționate de vânt,
acestea din urmă fiind asociate mai degrabă cu teoriile referitoare la Pneûma decât cu științele
exacte. Redescoperite și continuate în epoca renascentistă, aceste studii și schițe aveau să joace
un rol important în evoluția tehnologică, dar mai ales în cea artistică.
Contribuția pe care a adus-o Hero în domeniul artei prin prisma formulelor mecanice
este inestimabilă. Din manuscrisele lăsate în urmă, aflăm că acesta a conceptualizat practic dispozitivele abiotice, munca sa fiind destinată teatrului și divertismentului. Inspirat de cercetările
lui Arhimede, mai precis de teoria mecanică aplicată vectorilor direcționali și translației de
mișcare (în special a scripeților folosiți la ridicarea și coborârea greutăților), Hero a conceput o
serie de mecanisme constituite în veritabile obiecte generatoare de spectacol. Din aceleași documente care au supraviețuit peste 2.000 de ani, cunoaștem faptul că Hero a cercetat amănunțit
o serie de aplicații practice complexe concretizate în mecanisme de macara, de prese ce au la
bază rotația, de sisteme precise și sigure de translație în două planuri a unor platforme (protolifturi și benzi rulante), toate destinate nu unor scopuri lucrative, ci spectacolelor artistice (scenografiei). În acea perioadă, ideea mecanismului automat era încă departe.
Hero a dorit să inoculeze în mintea spectatorului un tip de iluzie mistică, respectiv să
sugereze prin creațiile sale coexistența omului cu zeul. Din acest motiv, inginerul antic ascundea partea tehnică, lăsând spectatorul să urmărească doar firul epic al acțiunii. Dimensiunile
dispozitivelor sale erau reduse, pentru a putea fi ușor de mascat, în timp ce oamenii care le
puneau în funcțiune erau feriți de ochii publicului. Trucurile făceau parte din discursul tehnicoartistic. De exemplu, folosind dispozitive-clepsidră, Hero schimba raporturile de greutate între
părțile mobile ale unor dispozitive, care păreau că acționează de unele singure, independent de
intervenția omului. În realitate, inventatorul nu făcea decât să folosească la timpul potrivit (mai
târziu) energia depusă prin încărcarea de către om a clepsidrelor (cu boabe de grâu sau muștar).
Prăbușirea lumii antice occidentale în secolul al V-lea, criza milenaristă și apoi dezintegrarea
centrului de putere, cultură și civilizație din Partis Orientis, consfințită prin Căderea Constantinopolului (1453) au lăsat artele spectacolelor în seama tagmei Joculatores (care erau în principiu circari și menestreli) pe parcursul unui mileniu, adică departe de teatre și scene propriu-zise.
Până la redescoperirea valorilor antice, lucrurile au stagnat cumva din acest punct de vedere,
dar apoi și-au luat pe de-a întregul „revanșa”.
Deși atât arta, cât și tehnica au avansat față de momentul zero, constituit de perioada
decadentă a Antichității, consfințită prin căderea Romei (476), concepțiile antice și medievaltimpurii nu au considerat ansamblul tehnologic drept operă de artă. Apoi, în Evul Mediu, omul
a fost fascinat și deopotrivă intrigat de mișcarea realizată de forțe ilizibile, fără aport uman evident, încât nu a luat în calcul formulele de compunere, tipul de mecanism sau știința ce stătea
la baza dinamicii. Ceea ce îl frapa la aceste dispozitive ținea de capacitatea mecanismului de
simulare a unui demers biologic cunoscut. Rezultatul mișcării pe care angrenajul elementelor
mecanice îl efectua și transmitea observatorului era o anume stare de contemplare a fenomenului natural (re)descoperit. Abia în Renaștere, tehnologia s-a întâlnit cu arta, sub egida teatrului.
Se cunoaște faptul că în epocă, Leonardo Da Vinci a fost solicitat adeseori pentru proiecte mecanice destinate divertismentului, cum ar fi leul comandat de Francisc I, proiectat să meargă și
să-și deschidă pieptul spre a arăta publicului o tufă de crini.
Dintre inventatorii Renașterii, Leonardo se distinge prin faptul că desenele sale ilustrează defalcat componentele și ansamblurile propuse. Savantul și-a reprezentat piesele sau
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mecanismele din mai multe unghiuri, pe care le-a și însoțit cu note explicative, facilitând o mai
bună înțelegere a modului lor de funcționare.
Redarea etapelor funcționale ale unui mecanism-dispozitiv sunt precizate de către inginerulartist, care are inteligența de a schița fenomenul într-un mod cât mai precis, în relație cu mecanismele însele. Un mare avantaj pentru Da Vinci 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 creator - 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 corpului tehnic. Pentru majoritatea mecanismelor tehnice din Renaștere s-a utilizat forța exercitată de om sau de animal,
îndeobște cuantificată în forță energetică. Această cercetare amplă despre capacitatea mecanismelor de a se raporta la corpul uman, a fost pentru prima dată formulată pentru realizarea unor
mecanisme destinate zborului (uman).
Da, artistul toscan a încercat, printre multe altele, să pună în practică visul/posibilitatea
omului de a zbura. Într-o primă fază, acesta a studiat (din prisma chinesteziei) timp de două
decenii modalitățile prin care aripile păsărilor pot învinge gravitația. În acest interval a executat
peste 500 de schițe ale unor dispozitive mecanomorf utopice, destinate prin intenție exclusiv
teatrului sau demonstrațiilor (nu unor scopuri militare sau comerciale), prin care artistul încerca
să ducă butaforia la un nivel superior, fapt certificat de faptul că în schițele de inginerie militară
nu există vreo referință la dispozitivele de zbor. Deși majoritatea covârșitoare a proiectelor mecanice nu s-au materializat în prototipuri funcționale, prin marele dar de desenator, Leonardo a
transfigurat ingineria empirică în artă.
Mergând pe firul istoriei, observăm că în cărțile din secolele al XV-lea și al XVI-lea
avem deja de-a face deja cu adevărate clase de dispozitive mecanice, ilustrate după modelul
leonardian de nenumărați autori din (aproape) toată Europa. „Perechi de roți zimțate, pompe,
șuruburi, piese mecanice și multe alte mecanisme, le întâlnim în desene grafice, ca și cum ar
forma un limbaj mecanic”. Personalități marcante precum Guido da Vigevano, Konard Kyeser,
sau Francesco di Giorgio, au „publicat” numeroase invenții și mecanisme, documentate prin
calcule, desene și schițe.
Omul încercase încă din cele mai îndepărtate timpuri să înzestreze figurinele cu capacitatea de mișcare. Primele exemple cunoscute sunt datate în jurul anului 2.500 î.e.n. și au fost
atestate pe teritoriile Greciei. Micile statuete din lemn sau lut puteau exercita 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 kinestezic.
La baza înfloririi de mult mai târziu a mecanismelor „automata”, au stat doi factori primordiali:
redarea în miniatură a componentelor funcționale și apariția camelor mecanice. Primul factor a
făcut posibilă restrângerea volumetrică a dispozitivelor. Cel de-al doilea și în același timp mai
important, care a schimbat complet funcționabilitatea dispozitivelor automate, a constat în posibilitatea de înregistrare a unor tipare repetitive de desfășurare a mișcării. Acest pas reprezintă
etapa de început a programării „computerizate”. Practica modernă a automatizării s-a axat cu
predilecție pe construirea, dezvoltarea și perfecționarea acestor dispozitive binare cu came.
În Salzburg se află unul dintre teatrele care au tezaurizat obiecte și instalații automate.
Construit în 1740, acesta a fost ridicat special pentru a satisface plăcerile clasei conducătoare,
în cadru privat. Printre cele mai importante exponate prezente se află o compoziție cinetică ce
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ilustrează un oraș întreg în miniatură. Complexitatea și tehnica din spatele scenei este incredibilă. Mecanismul dispozitivului pune în funcțiune aproape 200 de personaje, fiecare exercitând
o anumită acțiune. Autorul acestei opere de artă este Andreas Jakob von Dietrichstein, iar proiectul său este unul deopotrivă complex și exhaustiv.
„Băiețelul mecanic scriitor” și „Desenatorul”, mecanisme realizate de ceasornicarul
Pierre Jaquet-Droz în secolul al XVIII-lea și alcătuite din peste 6.000 de piese fiecare, erau capabile să scrie propoziții pe hârtie, respectiv să deseneze portrete ori animale de companie. Prin
reglaje, semnele grafice aplicate se puteau diferenția de la o reprezentație la alta, spre deliciul
publicului. Jacques de Vaucanson a mers chiar mai departe, interpretând formele vii cu ajutorul
mecanismelor. Două dintre cele mai controversate și mai complexe creații ale sale sunt „Păpușa
care cântă la flaut” și „Rața mecanică”. Aceste dispozitive tehnice sunt programate să simuleze până în cel mai mic detaliu acțiunile corpului viu, în primul caz să interpreteze compoziții
muzicale (prin mecanica fluidelor și fără intervenție umană în timp real), în cel de-al doilea să
mănânce, să bea apă și chiar să „digereze”.
Formula de simulare a ființei vii prin intermediul mecanismului își are origini arhaice.
Evoluția tehnologică poate simula sau chiar devansa potențialul organismului viu. Un anume
tip de programare extrem de complex poate înlocui raționamentul și acțiunile oamenilor sau
animalelor. Robotul, în accepțiunea filosofică, este o interpretare a corpului viu ce își exercită
capacitățile într-o manieră proprie și repetitivă. Prin intermediul noilor tehnici și tehnologii posibile odată cu modernitatea, artistul a primit o serie de unelte și comenzi inexistente în epocile
precedente.
Un caz aparte al mecanismelor automate este creația lui Johan Wolfgang Ritten von
Kempelen de Pázmánd, „Jucătorul de șah automat” de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Acest
dispozitiv, (pseudo)capabil să joace șah la nivel performant cu parteneri reali, dirijat de un personaj ascuns de văzul lumii, a fost creat pentru a o impresiona pe împărăteasa Maria Tereza.
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 (pentru muzeografie), aceasta a fost distrusă într-un incendiu din anul 1854.
Voi încheia scurta serie a studiilor de caz dedicate subiectului propus apelând la doi dintre
artiștii reprezentativi ai secolului XX: Jean Tinguely și Andy Warhol. Concepțiile artistice ale
acestora readuc în discuție interogațiile privitoare la factorul uman în relație cu arta. Întrebările fundamentale sunt dacă arta poate fi lipsită de „umanitate” și dacă tehnologia (gândită și
generată de om) poate fi pe de-a întregul autonomă, sau rămâne mereu subordonată creatorilor
săi originari. Am folosit această din urmă sintagmă deoarece, după cum se va vedea mai jos,
mașinile pot fi înzestrate inclusiv cu capacitatea de a crea și genera la rândul lor produse noi și
în același timp diferite ca natură de ele.
Lucrările din ciclul métamatic pe care Jean Tinguely le-a realizat între anii 1955 și
1969, sunt dispozitive mecanice capabile să producă, dacă nu lucrări de artă (după cum afirma creatorul lor), cel puțin desene colorate. Jean Tinguely a participat la expoziția „Bewogen
Beweging”, de la Moderna Museet, Stockholm, din 1961, cu 28 de lucrări cinetice din aceeași
serie, care produceau mișcări aleatoare și în același timp ilogice. „Înainte de a fi sculptură, este
(vorba despre) mașină. O mașină care nu face nimic. Se mișcă și face oamenii fericiți, sau îi
deranjează. Uneori poate chiar să îi enerveze sau să le creeze probleme.” Funcțiile noi atribuite mecanismelor de către Tinguely nu mai au un scop precis, pentru că mașina adoptă exclusiv
rolul de instalație cinetică. În teatrul modern, de la Bauhaus încoace, dispozitivele, decorurile
sau costumele pot juca roluri principale și pot substitui actorii (oamenii).
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La Bienala de la Paris din anul 1959, organizată de scriitorul francez André Malraux, dispozitivele mecanice ale lui Tinguely au creat circa 40.000 de desene abstracte. În timpul funcționării,
acestea erau programate să scoată zgomote deranjante și să degajeze mirosuri neplăcute. Obiectele generatoare de imagini pot fi comparate cu „oamenii instruiți” ai lui Andy Warhol, studiu
de caz pe care îl aduc în discuție mai jos. Conceptul „om-mașină” devine din ce în ce mai des
utilizat în accepțiunea producției de artă.
În cazul lui Andy Warhol, artistul se autoprezintă ca „mecanism în sine”, comparânduși atelierul cu o fabrică a cărei producție sunt propriile creații, în timp ce ucenicii pe care îi
instruiește devin piesele ce pun în funcțiune „instalația”. În viziunea sa, o echipă de oameni ce
nu au nici un fel de contact cu artele vizuale, coordonați fiind, pot produce artă. „Mașina este
pentru artist un fel de a trăi, reprezentarea unui domeniu unic al experiențelor secolului al XXlea și toată arta lui Warhol se străduiește să exprime mașina în proprii săi termeni”. Warhol
consideră conceptul de mecanism o extensie artificială a sinelui care face posibilă depășirea
condiției umane, considerând că această paradigmă a funcționat dintotdeauna.
Într-adevăr, din punct de vedere biologic nu a fost atestată nici o schimbare (a creierului) de
când a apărut homo sapiens și până în prezent. Ceea ce s-a modificat fundamental este mediul
artificial, creat de om cu și prin intermediul tehnicii. Aceasta a determinat nu doar aspectele materiale, ci și pe cele culturale sau de mentalitate. Interferența dintre tehnologie și artă reprezintă
un domeniu de cercetare care poate oferi răspunsuri surprinzătoare la numeroase interogații
fundamentale ale omenirii.
Acolo unde științele exacte nu pot da răspunsuri cu subiect și predicat, intervin științele
sociale, antropologia culturală și filozofia. În toate cazurile enumerate, statistica, precedentul
și raportarea la istorie, în ansamblul său, sunt singurele instrumente demne de a fi luate în
considerație.
În consens cu Aristotel, Martin Heidegger afirma într-o serie de conferințe susținute
între 1949 și 1953 că tehnologia reprezintă mai mult decât un mijloc în atingerea unui scop,
respectiv o verigă a omenirii în procesul de „fabricare și utilizare a lucrurilor, dispozitivelor și
mașinilor”, punctând faptul că lumea (natura) și tehnologia (artificialul) nu sunt noțiuni în mod
automat polare. Organizarea amândurora sub formă de structură apropie cele două categorii, în
ambele cazuri omul făcând parte din structură. În paralel cu această poziționare, gânditori precum Gilbert Simondon, Félix Guattari sau Erich Hörl considerau că tehnologia reprezintă doar
o unealtă, un ansamblu mai larg în care se disting actanții umani și cei neumani.
Tranziția de la ideea că tehnologia reprezintă un mijloc de înlocuire a omului la interpretarea
acesteia ca optimizare a efortului uman, reprezintă un model de raționament teleologic.
Încă din Antichitate, cultura Occidentului a presupus poziționări distincte ale omului în relație
cu regnul geologic, animal și vegetal, datorate în mare măsură accesului la tehnologie. Johann Gottfried Herder considera că tehnologia transformă omul într-o ființă deficitară, pentru
Sigmund Freud folosirea tehnologiei ne transforma în „zei cu proteze”, iar Helmuth Plessner
definea omenirea ca fiind artificială prin natura sa.
Cert este că analizând impactul tehnologiei asupra teatrului, Amanda Dodge a postulat
că aceasta a avut un rol major încă din cele mai vechi timpuri în dezvoltarea genului artistic,
deoarece cultura omenirii presupune inclusiv nevoia de proiectare pe scenă a realității înconjurătoare pentru a o putea cuprinde, analiza și înțelege. În Atena lui Eschil, Sofocle și Euripide,
teatrul a avut funcția de comentariu al vieții. Teatrul, tehnologia și arta sunt pe de-o parte indicatori ai mentalității unei epoci, pe de alta determinanți ai acestei.
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ANEXA VI
Autor al articolui intitulat: Gravura experimentală prin parametrii procesului digital.
Relația foto-video-stampă din cadrul Revistei „RevArt” Timișoara. Articol indexat în platforma BDI (Bază de Date Internaționale) și este în curs de apariție.
______________________
Rezumat:
Încă din epoca medievală artiștii au recurs la diverse metode de transpunere a imaginilor din natură în operele lor. Lucrarea prezentă se axează pe capturarea imaginilor cu ajutorul
aparatelor foto/video și transpunerea ulterioară redirecționată în plăci tradiționale de gravură.
Descrisă succint, gravura poate fi definită ca arta și tehnica de efectuare a unei matrițe prin
diferite mijloace și pe diferite suporturi, ce are ca rezultat imprimarea uneia sau a mai multor
stampe. Principiile generale de compoziție sunt aceleași atât pentru artele vizuale, cât și pentru
cele fotografice/cinematografice. În compunerea unui cadru se aplică aceleași reguli ca în cazul
oricărei alte compoziții vizuale, singura diferență fiind raportarea autorului la ansamblu. Pe parcursul prezentării se vor etala și distinge diverse modalități de transpunere a unei imagini pe o
matriță de gravură prin intermediul procedurilor tehnice digitale.
______________________
Cuvinte-cheie:
stampă; gravură; experiment; foto; video; Z*Acryl

1.1.Introducere
Într-o accepțiune simplistă, gravura poate fi definită ca arta și tehnica de efectuare a unei
matrițe prin diferite mijloace și pe diferite suporturi, ce are ca rezultat imprimarea uneia sau a
mai multor stampe. Rezultatele se înscriu în trei mari categorii: gravura în înălțime (xilogravură,
linogravură, gipsogravură, metalogravură etc.), gravura în adâncime (acvaforte, acvatinta, mezzotinta, pointe sèche, electrogravură, carborund etc.) și cea plană (serigrafie, litografie, monotipie, colotipie etc.). Toate tehnicile și manierele rezultate ce intră în subordinea acestor categorii
capătă definiții clare, semnate cu simboluri recunoscute pe plan internațional. Orice abatere de
la regulile impuse de tehnicile și manierele brevetate este catalogată ca fiind tehnică mixtă sau
gravură experimentală. Putem afirma că tehnica mixtă indică intervenția adusă stampei finite
prin diferite mijloace, fie că este un desen sau o pictură, fie intervenția prin mai multe tehnici pe
aceeași suprafață.
Din segmentul gravurii experimentale fac parte acele metode ce se încadrează parțial în
gravura tradițională. Gravura experimentală poate fi percepută ca o extindere a celei tradiționale
prin orice alte mijloace de abordare și aprofundare, dar cu același rezultat: transferul de imagine
de pe matriță pe suport. Posibilitatea de a experimenta reprezintă un factor pe care societatea
contemporană îl sprijină și îl avansează, cu sprijinul unei tehnologii fără precedent în istoria
lumii. Astfel, condiționările care țin de multiplicare sunt suprimate, în beneficiul creativității,
care se eliberează de constrângeri de natură pur tehnică. „Proiectele gravurii pot cuprinde orice
mediu, orice material, orice posibilitate. Se recunosc pluralismul și experimentul. Avem teribil
de mare nevoie de pluralism și de experiment. Metoda modernității intim obosită nu se mai interesează de trecut, ci numai de viitor” . Afirmația criticului de artă Liviana Dan confirmă faptul
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că în arta contemporană experimentul poate îmbrăca orice formă. Metodele tradiționale sunt
practicate în paralel cu cele experimentale, în condițiile în care valorile estetice rămân conforme
tendințelor sociale actuale.
1.2.Premise ale intermedialității: imaginile, între static și cinetic
Între gravură și zona foto-video există certe similitudini. În arta experimentală diferențele
dintre cele două domenii sunt ilizibile. Cinematografia și/sau filmul în general presupun crearea iluziei de mișcare a unui obiect/cadru prin intermediul afișării imaginilor în succesiune. În
general se folosesc între 16 și 18 imagini pe secundă pentru tipul de film mut și aproximativ 24
pentru cel sonor.
Pentru a analiza tipurile de mișcare folosite în cinematografie este nevoie de o serie de
operațiuni care au drept scop intermediar obținerea unor etape ale mișcării afișate sub aspectul
imaginilor pozitive și negative, ce sunt ulterior plasate pe o suprafață emulsionată și transparentă.
Termenul de sinteză a mișcării, în cinematografie, este utilizat pentru a defini acele cadre pozitive, intermediare, cu ajutorul cărora se poate determina întreaga secvență. Principiile
compoziționale sunt aceleași în arta vizuală și cea fotografică sau cinematografică. Pentru compunerea unui cadru se aplică aceleași reguli ca în cazul oricărei compoziții, singura diferență fiind raportarea autorului la ansamblu. Dacă în cazul picturii, artistul compune spațiul cu ajutorul
elementelor (re)definite, în cadrul cinematografic sau fotografic artistul trebuie să se raporteze
la poziția obiectivului față de spațiul și elementele pe care le cuprinde. Același element, surprins
din alt unghi sau distanță poate căpăta o altă semnificație, în funcție de sursa de lumină în
proiecția cinematografică , interferență, tip de obiectiv etc.
1.3.Interludiu despre lumină, ca atribut tehnologic al cinematografiei
Sursa de lumină este unul dintre principalii determinanți ai cinematografiei datorită
faptului că de ea depind numeroși factori esențiali în redarea peliculei video, precum: calitatea
pe care o capătă imaginea proiectată pe ecran, determinarea dimensiunii imaginilor proiectate
în funcție de sala cinematografică și apropierea cât mai mare de cromatica realității. Aceeași
situație este întâlnită și în cazul în care proiecția se face prin intermediul video (DVD sau video
player) sau al computerului.
În mod clasic, pentru îmbunătățirea surselor de lumină se folosesc lămpi care să transforme energia primară (curentul electric, gazul, etc.) în energie luminoasă. Lămpile pot fi de trei
tipuri: lampa cu incandescență (lumina poate fi produsă printr-un element adus la incandescență
într-un spațiu vid prin intermediul curentului electric), lampa cu descărcare în gaze (atunci
când lumina este obținută prin fenomenul ce se creează atunci când radiațiile luminoase sunt
obținute prin intermediul curentului electric care trece prin gaze în anumite circumstanțe, rezultatul numindu-se electroluminiscență) și arcul electric sau voltaic (lumina este obținută prin
emiterea electrică într-o ambianță gazoasă, astfel că aerul electric se poate produce între doi
electrozi din cărbune care să fie alimentați la o sursă continuă sau alternativă de curent electric).
Tehnicile digitale de astăzi nu fac decât să le simuleze pe cele clasice, cu mențiunea că, deși
drumul este cu totul altul, rezultatele sunt similare. Același lucru este valabil și pentru camerele
fotografice digitale, în care filmul a fost înlocuit de senzor sau pentru programele de editare
foto, bunăoară Adobe Photoshop, în care revelatorul a fost înlocuit de câteva funcții dedicate,
desigur, digitale.
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1.4.De la concept la lucrare de artă
Dacă am stabilit numitorul comun dintre artele bazate pe sinteză și cele bazate pe captură, este cazul să amintim că odată configurată imaginea, aceasta, indiferent de drumul parcurs,
se supune acelorași reguli de analiză și păstrează aceleași relații cu suportul fizic, atunci când este
cazul (mai puțin în arta digitală). Proprietatea de a prelua un cadru real din natură a reprezentat
pentru artiștii vizuali oportunitatea de identificare a unor mijloace de interpretare a spațiului
prin propriile sale cadre.
Aparatul fotografic și camera cinematografică sunt mai mult decât simple elemente de
copiere a unei imagini existente. Acestea sunt mijloace de exprimare vizuală cu ajutorul cărora
se pot obține opere artistice atât la nivel de imagine reală sau fictivă, cât și la nivel de concept.
Mecanismul este o tematică des abordată în cinematografie, începând cu expresionismul
german și cu Fritz Lang și până în zilele noastre. În filmele științifico-fantastice în care conceptul
de robot android, coroborat cu ideile futuriste conform cărora roboții se vor impune în urmași
ai umanității, lumea este prezentată ca paradigmă tehnologică. Ideea unui viitor dominat de
incapacitatea de a controla evoluția tehnologică își are originea în conceptele filosofice privind
progresul generat de mașini, acestea fiind într-o permanentă evoluție. Adevărul este că în prezent tehnologia reprezintă unul dintre principalele atribute ale societății, fiind întâlnită pretutindeni și la toate nivelele vieții. Pe cale de consecință, această realitate determină imaginarul
epocii contemporane.
Unul dintre artiștii care s-au făcut remarcați prin experimentele foto-video, privite ca
mijloace de exprimare vizuală, în special prin noțiunile de utilizare a fotografiei ca material
video, este Ute Friederike Jürß. Artista germană aduce în atenția spectatorului nenumărate variante de lucrări, instalații foto-video în care primează imaginea digitală. Într-una dintre lucrările
sale de referință „You Never Know the Whole Story”, din 2000, imaginile alb-negru preluate din
ziarul New York Times sunt afișate pe trei ecrane distincte simultan. Urmărind imaginile proiectate pot fi identificate mișcări subtile ale personajelor care trepidează sau clipesc.
O altă metodă de utilizare a camerei video ca mijloc de exprimare vizuală este cea în care
filmul video devine un episod, un fragment, o poveste, o ficțiune a autorului, acesta având posibilitatea să povestească practic prin intermediul imaginilor derulate o idee personală. Ca și în
cazul scriitorului, regizorul devine autorul conținutului, adjudecându-și astfel libertatea de a își
exprima emoțiile, trăirile, ideile, sentimentele, etc. prin intermediul jocului actoricesc și al peisajelor selectate în funcție de producție. Diferența constă însă în costurile specifice acestui tip de
manifestare artistică, astfel că multe dintre filmele propuse rămân la stadiul de idee. „Conceptul
este unul foarte sensibil atunci când facem referire la producțiile cinematografice. În cele mai
multe cazuri venim cu o idee care ni se pare cea mai bună din istoria Hollywoodului. Ne gândim
că aceasta este cea care ne va aduce milioane.”
1.5.Când tehnologicul transcende meșteșugul (intervenția umană)
Faptul că gravura experimentală livrează noi metode de exprimare și rezolvări
compoziționale cu un anume potențial estetic, așa-zise elemente de gramatică vizuală, nu exclude importanța practicilor tradiționale ale gravurii. Gravura se află în fapt la originea tuturor
formelor de imprimare/printare, inclusiv a celor bazate pe noile tehnologii și deloc întâmplător
este socotită o artă majoră, alături de pictură și sculptură.
Una din modalitățile prin care o imagine poate fi reinterpretată prin mijloace digitale
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este utilizarea aparaturii foto/video ca mijloc de captare al conținutului plastic, urmată de transpunerea pe un tip de placă utilizată în gravura tradițională.
Una din tehnicile experimentale ale gravurii, bazată pe tehnologia device-urilor, se
numește Z Acryl. Această denumire este împrumutată chiar de la hârtia din poliester, care are
proprietăți similare cu cele ale litografiei, bazându-se pe antagonismul oleofil-hidrofil. Fixarea
desenului pe suprafață se face prin imprimanta laser. Motivul pentru care transferul de imagine
se face prin intermediul acestei imprimante este datorat faptului că astfel sunt realizate suprafețe
oleofile în componența texturii. Matrița (hârtia din poliester) este supusă procesului de umezire, urmată imediat de operația de aplicare a cernelii litografice pe toată suprafața hidrofilă,
care respinge cerneala. Imaginea devine partea activă, fiind încernăluită și supusă procesului
de multiplicare/tiraj. Procesarea imaginii se face prin intermediul aplicațiilor de pe computer
ce permit descompunerea imaginii în puncte (raster). Această etapă este necesară pentru o mai
bună aplicare a petei la imprimare.

Concluzii
Tehnologia zilelor noastre a demonstrat că se poate adapta oricărei cerințe de pe piață. În
cazul gravurii, o serie de factori tehnologici se pot aplica și pot fi determinanți pentru efectuarea
unei lucrări.
Utilizarea programelor digitale devine utilă pentru orice tip de tehnică a gravurii și nu
numai. Pentru descompunerea imaginii sau pentru transpunere în oglindă, toate mijloacele
de editare și procesare a imaginii sunt salutare. Conceptul de mecanism a devenit esențial și
în domeniul gravurii. Prin intermediul device-urilor putem transpune orice tip de imagine pe
aproximativ orice suport (convențional sau neconvențional) fără a reface desenul în nenumărate
rânduri.
În gravura contemporană utilizarea mecanismelor poate fi întâlnită sub două forme.
Una dintre acestea vizează presa (ca mecanism manual, mecanic sau electric), utilizată în conformitate cu fiecare tehnică de imprimare, iar cealaltă se referă la tehnologie și la device-uri
digitale dedicate, puse în slujba actului artistic și de meșteșug.
Folosirea metodei digitale pentru efectuarea matriței este chiar un factor în sine de producere și creație, deoarece computerul este un instrument de operaționalizare înzestrat cu diverse funcții și programe. Plecând de la premisa că un computer generează imagini, vom avea în
atenție două aspecte ale creării de imagini virtuale.
Pe de o parte avem procesul complet în mediul digital/virtual lipsit integral de intervenția
meșteșugărească/manuală, iar pe de altă parte avem intervenția parțială. În perspectivă istorică
sesizăm traseul inițial de la tradițional la modern, dublat de ceva timp prin traseul invers, cel de
la modern la tradițional. Iată deci două exemplificări antagonice și totuși coerente, care coabitează în mediul artistic contemporan.
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Argument
Fig. 1. Autor: Mario Taddei (n. 1972) / titlul: Replică după robotul lui Leonardo da Vinci
/ anul: 2007 / locația: Milano, Italia (p. 6)
Fig. 2. Autor: Fernand Léger (1881-1955) / titlul: Nature morte à la lampe / tehnica: ulei
pe pânză / dimensiunea: 64,2 × 45 cm / anul: 1914 / colecția: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (p. 7)
Fig. 3. Autor: Francis Picabia (1879-1953) / titlul: La lecture / tehnica: Ripolin și paie (de
băut) aplicate pe pânză / dimensiunea: 78 × 52 cm / anul: 1924-1925 (p. 7)
Fig. 4. Autor: Alexander Rodchenko (1891-1956) / titlul: Non-Objective Painting /
tehnica: ulei pe pânză / dimensiunea: 84,5 × 71,1 cm / anul: 1919 (p. 8)
Fig. 5. Autor: Kazimir Malevici (1879-1935) / titlul: Supremalist Composition / tehnica:
ulei pe pânză / dimensiunea: 88,5 × 71 cm, anul 1916 (p. 8)
Fig. 6. Detaliu (p. 8)
Fig. 7. Autor: Andy Warhol (1928-1967) / titlul: Race Riot / tehnică: mixtă (acryl,
serigrafie), dimensiunea: 150 × 170 cm / anul: 1964 / colecția: Gagosian Gallery (p. 9)
Fig. 8. Detaliu (p. 9)
Fig. 9. Autor: Jean Tinguely (1925-1991) / titlul: Meta-Mécanique / tehnica: sârmă, metal
și troliu / dimensiunea: 61 × 39 × 29,8 cm / anul: 1954 (p. 10)
Fig. 10. Autor: Naum Gabo (1890-1977) / titlu: Construction in Space (Crystal) / tehnica:
acetat de celuloza / dimensiunea: 22 × 27 × 18 cm / anul 1937-1939 / colecția: Tate
Museum, Marea Britanie (p. 10)
Fig. 11. Autor: Geta Brătescu (1926-2018) / titlu: Medea’s Hypostases II / tehnica: mixt
(desen cu țesătură textilă) / dimensiunea: 90 × 60 cm / anul: 1980 / colecția: MOMA
(Museum of Modern Art) (p. 11)
Fig. 12. Detaliu (p. 11)
Cap I. Antropo-mecanomorf de ordin etic și estetic
I.1. Eșantionarea, îmbinarea și exegeza – arta „cleptomaniei”
Fig. 1. Autor: Maurizio Bolognini (n. 1952) / tilul: Programmed Machines (Sealed
Computer series) / tehnica: instalația / anul: c. 1992-1998 (p. 14)
Fig. 2. Autor: Eduardo Kac (n. 1962) / titlul: Genesis / tehnica: instalație / anul: 1999 (p. 14)
Fig. 3. Autor: Vuk Ćosić (n. 1966) / titlul: ASCII History of Moving Images (print screen)
- scena din „Psycho”- Alfred Hitchcock / anul: 1998 / colecție privată, Bryce Wolkowitz
Gallery, New York. (p. 15)
Fig. 4. Detaliu (p. 15)
Fig. 5. Autor: Paul Chan (n. 1973) / titlul: 1st installation / tehnica: proiectare video
digitală (p. 16)
Fig. 6. Autor: Genco Gulan (n. 1969) / titlul: Hello / tehnica: instalație, sculptură /
dimensiunea: 120 × 45 × 25 cm / anul: 2015 (p. 16)
Fig. 7. Autor: Pox Paty - John Satron, Ben Syverson / titlul: Aplicația „Introducing
Satronizer sOS 4” / anul: 2011 (p. 16)
Fig. 8. Expunerea paginii web „JODI 1pixelpusher” la showroom-ul MAMA (Media
and Movement Art) / data: 05.02.2014 (p. 17)
Fig. 9, 10, 11, 12. Pagini din website-ul jodi.org (p. 17)
Fig. 13, 14. Imagine a modului în care funcționează „Umbrella.net” tehnologie care
se folosește de soft-urile instalate în interiorul umbrelelor pentru a detecta conexiunile
create între dispozitive (p. 18)
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Fig. 15, 16. Interiorul componentei de unde se prinde umbrela și cipul aferent care conține
softul care receptează semnalul (p. 18)
Fig. 17. Autor: Cory Arcangel (n. 1978) / titlul: Super Mario Clouds / tehnica: New
Media Art / anul: 2002 / colecția: Whitney Museum of American Art, SUA (p. 19)
Fig. 18. Caseta ce conține jocul video „Super Mario Brothers” reprogramată de artistul
Cory Arcangel (n. 1978) / anul: 2002 (p. 19)
Fig. 19. Cory Arcangel (n. 1978) / alternativa modificărilor la jocul „Super Mario
Brothers” intitulată „Totally Fucked” (p. 19)
Fig. 20. Cory Arcangel (n. 1978) / Interfața jocului modificat intitulat „I shot Andy” /
anul: 2002 (p. 20)
Fig. 21. Fotografie a unui individ ce se joacă „I shot Andy” (p. 20)
Fig. 22. Caseta ce conține jocul video „I shot Andy” reprogramată de artistul Cory
Arcangel (n. 1978) / anul 2002 (p. 20)
Fig. 23. Autor: Wafaa Bilal (n. 1966) / titlul: Mona Lisa / tehnica: proiecție digitală,
New Media Art / anul: 2002 (p. 21)
Fig. 24. Autor: Wafaa Bilal (n. 1966) / titlul: Domestic Tension / tehnica: performance,
instalație, New Media Art / anul: 2007 (p. 21)
Fig. 25. Autor: Magdalena Uchman (n. 1981) / titlul: The gift / tehnica: gravură
experimentală (tehnică mixtă, 3 cutii de carton) / dimensiunile: 30 × 40 × 30 cm, 18 × 33
×18 cm, 14 × 19 × 14 cm / anul: 2007 (p. 23)
Fig. 26. Autor: Małgorzata ET BER Warlikowska (n. 1970) / titlul: Eat your mother 6 /
tehnica: gravură experimentală (serigrafie pe ceramică arsă) / dimensiune: 65 × 35 × 30
cm / anul: 2010 (p. 23)
Fig. 27. Autor: Plamena Doycheva / titlul: Path in the wood / tehnica: linogravură, stencil,
acvaforte, plante presate pe hârtie manuală / dimensiune: 30 × 65 cm / anul: 2007 (p. 23)
Fig. 28. Autor: Judyta Bernaś (n. 1978) / titlul lucrării: The Way VI / tehnica: pigment pe
hârtie Hidro / dimensiune: 91,4 × 220 cm / anul: 2008 (p. 24)
Fig. 29. Autor: Judyta Bernaś (n. 1978) / titlul lucrării: The Way XIII / tehnica: pigment
pe hârtie Hidro / dimensiune: 91,4 × 220 cm / anul: 2008 (p. 24)
Fig. 30. „Rasterizarea” efectuată prin procesarea imaginii pe computer în aplicația
Photoshop CS3 (p. 25)
Fig. 31. Procesul de imprimare a tehnicii mixte (Z*Acryl, monotipie) pe hârtie la presa
pentru gravură (p. 25)
Fig. 32. Autor: Florin Stoiciu (n. 1965) / titlul: Bucharest 2012 / tehnica: mixtă (Z*Acryl,
monotipie pe hârtie) / dimensiunea: 50 × 70 cm / anul: 2012 (p. 25)
Fig. 33. Autor: Florin Stoiciu (n. 1965) / titlul: Tetracromie / tehnica: Z*Acryl /
dimensiunea: 50 × 70 cm / anul: 2012 (p. 25)
I.2. Retorica conceptului de „partial figure”, (reverberație în câmpul
cinematografic)
Fig. 1. Replică modernă al unui mecanism „Zoetrope” din epoca Victoriană (p. 26)
Fig. 2. „Warwick Bioscope” (Urban Bioscope) / unul dintre cele mai vechi modele de
cameră video / anul: c. 1900 (p. 26)
Fig. 3. Rolfilm din filmul „The Kiss” (Sărutul lui Thomas Edison) / anul: 1896 (p. 27)
Fig. 4. Afiș pentru promovarea proiecției cu ajutorul „Vitascopului” intitulat: Edison’s
Greatest Marvel / tehnica: litografie / dimensiunea: 97 × 73 cm / data: 23.04.1896 (p. 27)
Fig. 5. Autor: Ute Friederike Jürß (n. 1962) / titlul: cartea „You Never Know the Whole
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Story” / tipul publicației: catalog pentru expoziție / autor-editor: Götz Adriani (Ed.) /
publicația: Hatje Cantz, Ostfildern / limba: engleză, germană / numărul de pagini: 119 /
anul: 2000 / colecția: ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (p. 28)
Fig. 6. Autor: Ute Friederike Jürß (n. 1962) / titlul: You Never Know the Whole Story /
V 2000.160 instație video cu trei canale, fără sunet, pe trei variabile de dimensiuni de
proiecție PAL (min 300 × 400 cm / max. 450 × 600 cm) / colecția: Kunstmuseum Bern /
anul: 2000 (p. 28)
Fig. 7. Autor: Henri Chomette (1896-1941) / titlul: „Cinq Minutes de cinéma pur” /
tehnica: film video / anul: 1925 (p. 28)
Fig. 8. Teatrul Wintergarten din Berlin / fotograful: Mäschke, Friedrich / anul: 1940
/ colecția: German Federal Archives / descriere: a fost locația primei prezentări
cinematografice prin redactarea fimlului de scrurmetraj a fraților Skladanowsky (Max
Skladanowsky 1863-1939 și Emil Skladanowsky 1866-1945) în anul 1859 (p. 29)
Fig. 9. Autor: Milano Films / Poster pentru promovarea filmului artistic italian „Inferno”
de Dante Alighieri / anul: 1911 (p. 29)
Fig. 10. Afiș al primului film din trilogia „The Matrix” / anul 1999 / distribuție (parțială):
Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Joe Pantoliano și Carrie-Anne Moss (p. 32)
Fig. 11. Secvență din timpul filmului în care este prezentată „rețeaua GLMatrix”, cea în
care omenirea era capturată (p. 32)
Fig. 12. Afiș al filmului „The Animatrix” / anul 2003 (p. 32)
Fig. 13. Afiș al Filmului „Autómata” / anul 2014 / distribuție (parțială): Antonio Banderas,
Melanie Griffith, Javier Bardem, Christa Campbell, Dylan McDermott (p. 33)
Fig. 14. Secvență din timpul filmului cu robotul pelerin cu inteligență AI „feminin”
alături de protagonist (Jacq Vaucan) (p. 33)
Fig. 15. Secvență din timpul filmului cu roboții pelerini cu inteligență AI în funcția de
„stand by” (p. 33)
Fig. 16. Afișul filmului „Robocop” / anul: 1987 / distribuție: Peter Weller, Nancy Allen,
Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer etc. (p. 34)
Fig. 17. Secvență din filmul „Robocop” în care agentul Murphy (Robocop) se luptă
cu unitatea robotizată ED-209 (p. 34)
Fig. 18. Secvență din filmul „Robocop” în care componentele agentului Murphy (robotizat)
sunt reasamblate (p. 34)
Fig. 19. Afișul filmului „Robocop” în regia lui José Padilha (n. 1967) / anul: 2014 /
distribuția (parțială): Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Abbie Cornish, Jackie
Earle Haley, Michael K. Williams, Jennifer Ehle, Jay Baruchel, Samuel L. Jackson (p. 35)
Fig. 20. Secvență din filmul „Robocop” în care componentele agentului Murphy
(robotizat) sunt reasamblate / anul: 2014 (p. 35)
Fig. 21. Secvență din filmul „Robocop” în care agentul Murphy (Robocop) se luptă cu
unitatea robotizată ED-209 / anul: 2014 (p. 35)
I.3. Studii de caz extrase din creațile unor artiști români moderni și
contemporani. Prezentări laconice
Fig. 1. Diderot et d’Alembert / schiță ce arată modul de funcționare al morii de vânt;
Plăcile din Enciclopedia Diderot și d’Alembert, volumul 1 / anul 1762 / colecția:
Biblioteca Națională din Franța (p. 36)
Fig. 2. Diderot et d’Alembert / model de moară de vânt de tip „Paltrok”; Plăcile din
Enciclopedia Diderot și d’Alembert, volumul 1 / anul 1762 / colecția: Biblioteca Națională
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din Franța (p. 36)
Fig. 3. Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa Regia (verso) / anul descoperirii: 2013
/ dimensiuni: 8,8-9,35 cm (fețele hexagonale), 5 cm grosime / colecția: Muzeului
Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva (p. 37)
Fig. 4. Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa Regia (p. 37)
Fig. 5. Autor: Ioan Mihai Cochinescu (n. 1951) / titlul: Photoplan - and Photospatial
Forms / tehnica: fotografie / anul: 1983 / locația: AAF Photo Gallery, București (p. 38)
Fig. 6. Autor: Ioan Mihai Cochinescu (n. 1951) / titlul: Autoportret / tehnica: fotografie
/ anul: 1981 (p. 38)
Fig. 7. Autor: Iosif Berman (1890-1941) / titlul: „The Coin Master” / tehnica: fotografie
/ dimensiunea: 15,9 × 12,4 cm / anul: c. 1930 (p. 38)
Fig. 8. Autor: Iosif Berman (1890-1941) / titlul: „Romanian Street Life” / tehnica:
fotografie / dimensiunea: 17,1 × 11,7 cm / anul: c. 1930 (p. 39)
Fig. 9. Autor: Iosif Berman (1890-1941) / titlul: „Bucharest Romania” / tehnica:
fotografie / dimensiunea: 17,1 × 12,1 cm / anul: c. 1930 (p. 39)
Fig. 10. Autor: Anatole Magrin (1858- 1928) / titlul: „Constanța” / tehnica: fotografie
/ dimensiunea: 27 × 38 cm (p. 39)
Fig. 11. Autor: Geta Brătescu (n. 1926-2019) / titlul: The Studio. Invocation of the
Drawing / tehnica: mixtă („Gelatin silver prints” și temperia pe hârtie) / dimensiunea:
84 × 70 cm / anul: 1979 / colecția: MoMA Museum of Modern Arts, New York (p. 40)
Fig. 12. Detaliu (p. 40)
Fig. 13. Autor: Geta Brătescu (n. 1926-2019) / titlul: Towards White / tehnica: Gelatin
silver prints / dimensiunea: 7 × 40,5 cm / anul: 1975 / colecția: MoMA Museum of
Modern Arts, New York (p. 41)
Fig. 14. Detaliu (p. 41)
Fig. 15. Autor: Geta Brătescu (n. 1926-2019) / titlul: Pafnutie’s Box / tehnica: mixt
(instalație, cutie de lemn, obiecte textile, „gelatin silver prints”) / dimensiunea: 28 × 38,5
× 6,5 cm / anul: 1975 / colecția: MoMA Museum of Modern Arts, New York (p. 41)
Fig. 16. Autor: Constantin Flondor (n. 1936) / titlul: August Field Sun / tehnica: mixtă /
anul: 1966 (p. 42)
Fig. 18. Detaliu (p. 42)
Fig. 19. Coperta catalogului Bienalei din Nurnberg. Konstruktive Kunst: Elemente und
Prinzipien, 1969 (p. 43)
Fig. 20. Autor: Roman Cotoșman (1935-2006) / tehnică: monotipie, colaj (p. 43)
Fig. 21. Autor: Roman Cotoșman (1935-2006) / titlul lucrării: Secvențe vizuale / tehnica:
monotip, colaj, dimensiunea: 57 × 82 cm (p. 43)
Fig. 22. Constantin Lucaci (1923-2014) / tehnica: desen în cărbune pe hârtie / anul: 1995
(a) (p. 44)
Fig. 23. Constantin Lucaci (1923-2014) / tehnica: desen în cărbune pe hârtie / anul: 1995
(b) (p. 44)
Fig. 24. Constantin Lucaci (1923-2014) / din ciclul „Proiect și artă” / tehnica: desen în
cărbune pe hârtie / anul: 1995 (p. 45)
Fig. 25. Constantin Lucaci (1923-2014) / Fântâna cinetică din Drobeta Turnu Severin (p. 45)
Fig. 26. Constantin Lucaci (1923-2014) / Fântâna cinetică din Reșița (p. 45)
Fig. 27. Constantin Lucaci (1923-2014) / Fântâna cinetică situată în piața Independenței
din Brăila (p. 45)
Fig. 28. Afișul expoziției personale semnată Theodor Hrib, „Hibrid - pictură, instalație,
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asamblaje, obiecte cinetice - la Cărturești Carusel” / perioada: 05.06- 12.07.2015 (p. 46)
Fig. 29. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / sculptură cinetică din ciclul „Pseudoroboți” /
tehnica: sculptură, instalație electrică (p. 46)
Fig. 30. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / titlul: Pseudorobot / tehnica: instanție (p. 46)
Fig. 31. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / tehnica: sculptură, instalație electrică (p. 47)
Fig. 32. Expoziție personală semnată de Theodor Hrib / anul: 2010 / maratonul
expoziţional al Muzeului Brukenthal, Galeria de Artă Contemporană, Sibiu (p. 47)
Fig. 33. Detaliu (p. 47)
Fig. 34. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / titlul: sculptură cinetică / tehnica: Instalație
electrică (p. 48)
Fig. 35. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / titlul: Sculpturi cinetice / tehnica: instalație
electrică (p. 48)
Fig. 36. Detaliu (p. 48)
Fig. 37. Expoziția personală a lui Neculai Păduraru (n. 1946) în cadrul ciclurilor de
expoziții „TRIAJ” organizate de MNAC (Muzeul Național de Artă Contemporană),
2017, România (p. 49)
Fig. 38. Autor: Theodor Hrib (n. 1946) / titlul lucrării: Sculptură cinetică / tehnica:
sculptură, instalație electrică (p. 49)
Fig. 39. Autor: Neculai Păduraru (n. 1946) / titlul: „Muza din ciclul Omul Goarnă” /
tehnica: acril pe pânză (p. 49)
Fig. 40. Autor: Neculai Păduraru (n. 1946) / titlul: „Mecanica conversației” din ciclul
„Tehno-mitologii” / tehnica: acril pe pânză / anul: 2009 (p. 50)
Fig. 41. Autor: Neculai Păduraru (n. 1946) / titlul: „Omul Goarnă” / tehnica: sculptură
în bronz (p. 50)
Fig. 42. Autor: Costel Iacob (n. 1952) / titlul: Caruselul cu paiete / tehnică: sculptură
cinetică (p. 50)
Fig. 43. Autor: Costel Iacob (n. 1952) /Expoziția „Timp inghețat” din anul 2013 (p. 139)
Fig. 44. Autor: Costel Iacob (n. 1952) / titlul: Orologiul timpului pierdut / tehnică:
sculptură cinetică (p. 51)
Fig. 45. Afișul expoziției personale a lui Costel Iacob intitulată „Timp Înghețat, Lemn &
Orfevrărie, Obiect & Instalații”, 10-22.04.2013, Galeria de Artă „Simeza” din București (p. 51)
Cap. II Metanarațiune personală și privată („Artes mechanicae” luat strict
ca valoare de citat cultural)
II.1. Coagularea unui ansamblu propriu printr-o paletă vastă de elemente
recognoscibile. Atribuire și redefinire
Fig. 1. Ilustrație a unui șantier medieval în care se practica una din cele șapte meserii
asociate „Artes Mechanicae” / Biblia Maciejowski (p. 53)
Fig. 2. Ilustrație a unei bucătării medievale în care se practica una din cele șapte meserii
asociate „Artes Mechanicae” / Biblia Maciejowski (p. 53)
Fig. 3. Detaliu (p. 53)
Fig. 4. Ilustrație aflată pe coperta cărții „Ars Mechanicae, Ingeniería Medieval en
España”, Editura Fundacion Juanelo Turriano, 2008 (p. 54)
Fig. 5. Detaliu (p. 54)
Fig. 6. Pagină din Biblia Maciejowski / „Asediu, Samuel îl încoronează pe regele Saul și
se sacrifică împreună” / ilustrație la Militia/„Artes Mechanicae” (p. 55)
Fig. 7. Detaliu (p. 55)
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Fig. 8. Ilustrație a celor șapte „Arte Liberale” din epoca medievală / Hortus deliciarum
de Herrad von Landsberg (sec. XII) (p. 56)
Fig. 9. Detaliu (p. 56)
Fig. 10. Imagine cu descrierea celor șapte „Arte Liberale” din epoca medievală (p. 56)
Fig. 11. Brunetto Latini (c. 1220-1294), „Li Livres dou Tresor, Artes mechanicae și
Artes liberales” / anul: c. 1260 (p. 57)
Fig. 12. Detaliu (p. 57)
Fig. 13. Linia de asamblare a autovehicolelor / locația: Fabrica Ford / anul: circa 1918 /
SUA (p. 58)
Fig. 14. Autor: Thomas Allom (1804-1872) / Ilustrație a Războiuilui de țesut
mecanic de tip „Robert” / anul: 1835 (p. 58)
Fig. 15. Ilustrație cu mecanismul de funcți-onare a Războiuilui de țesut mecanic de tip
„Robert”, viziune frontală (p. 58)
Fig. 16. Ilustrație cu mecanismul de func-ționare a Războiuilui de țesut mecanic de tip
„Robert”, viziune laterală (p. 58)
Fig. 17. Uzina de asamblare auto pentru orașul Kwekwe, Midlands, Zimbabwe (p. 54)
Fig. 18. Mașină automată de țesut „Mythos Airjet Weavering Machines” / anul fabricației:
2005 (p. 59)
Fig. 19. Detaliu (p. 59)
Fig. 20. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae V / tehnica: acvaforte, acvatinta /
dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală (p. 60)
Fig. 21. Detaliu (p. 60)
Fig. 22. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae VI / tehnica: acvaforte, acvatinta /
dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală (p. 61)
Fig. 23. Detaliu (p. 51)
Fig. 24. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae VII / tehnica: desen (tuș,
acuarelă) / dimensiune: 40 × 60 cm / anul: 2016/ colecție personală (p. 61)
Fig. 25. Autor: Răzvan Dragoș / prima serie de lucrări „Artes Mechanicae” din expoziția
Licență 2015 / Universitatea Națională de Arte din București / colecție personală (p. 61)
II.2. Prezentarea arpegiului stilistic prin diferite modalități de exprimare și
expresivizare. Cuantificarea și legitimarea pachetului de rigori tehnice utilizate
Fig. 1. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae VIII / teh-nica: colaj digital /
dimensiunea: 35 × 50 cm, 300 DPI, CMYK / anul: 2015 / colecție personală (p. 62)
Fig. 2. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae IX / tehnica: colaj digital /
dimensiunea: 35 × 50 cm, 300 DPI, CMYK / anul: 2015 / colecție personală (p. 62)
Fig. 3. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae X / tehnica: acvaforte, acvatinta
/ dimensiune: 40 × 25 cm (matrița) 70 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală
(p. 62)
Fig. 4. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XI / tehnica: desen în peniță cu
tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 63)
Fig. 5. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XII / tehnica: acvafote, acvatinta /
dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală (p. 63)
Fig. 6. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XIII / tehnica: acvaforte / dimensiune:
70 × 50 cm (matrița), 100 × 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală (p. 63)
Fig. 7. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XIV / tehnica: acvaforte, acvatinta /
dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală (p. 64)
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Fig. 8. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XV / tehnica: acvaforte, acvatinta /
dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție personală (p. 64)
Fig. 9. Detaliu (p. 64)
Fig. 10. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XVI / tehnica: acvaforte,
acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2015 / colecție
personală (p. 65)
Fig. 11. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XVII / tehnica: screen print
(serigrafie) / dimensiune: 70 × 50 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 65)
Fig. 12. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XVIII / tehnica: acvaforte / dimensiune:
70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală (p. 65)
Fig. 13. Autor: atenianul Apollonios (c. 100 î. Hr.), fiul lui Nestor / titlul: Torsul Belvedere
(fragment) / tehnica: sculptură în marmură / dimensiunea: 159 cm înălțime / colecția:
Muzeul din Vatican (p. 66)
Fig. 14. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XIX / tehnica: acvaforte / dimensiune:
70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală (p. 66)
Fig. 15. Autor: Domenico De Rossi (1659-1730) / titlul: print după Torsul Belvedere /
tehnică: gravură, placa a IX-a / dimensiune: 28 × 29 cm / anul: 1704 / colecția sculptorului
antic și modern (p. 66)
Fig. 16. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XX / tehnica: acvaforte / dimensiune:
70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală (p. 67)
Fig. 17. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXI / tehnica: acvaforte / dimensiune:
70 x 50 cm (matrița) 100 x 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală (p. 67)
Fig. 18. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXII / tehnica: acvatinta / dimensiune:
25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2005 / colecție personală (p. 67)
Fig. 19. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXIII / tehnica: acvaforte,
acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2005 / colecție
personală (p. 68)
Fig. 20. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXIV / tehnica: acvaforte / dimensiune:
70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală (p. 68)
Fig. 21. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXV / tehnica: desen în tuș pe
hârtie / dimensiune: 70 × 50 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 68)
Fig. 22. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXVI / tehnica: acvaforte,
acvatinta / dimensiune: 25 × 30 cm (matrița) 35 × 50 cm (stampa) / anul: 2005 / colecție
personală (p. 69)
Fig. 23. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXVII / tehnica: acvaforte /
dimensiune: 70 × 50 cm (matrița) 100 × 70 cm (stampa) / anul: 2017 / colecție personală
(p. 69)
Fig. 24. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXVIII / tehnica: desen (tuș,
acuarelă) / dimensiune: 60 × 40 cm / anul: 2016 / colecție personală (p. 69)
II.3. „Artes Mechanicae” - augmentarea și productivitatea din „cosmosul
mecanomorf”
Fig. 1. Autor: Răzvan Dragoș / Afișul expoziției de gravură „Artes Mechanicae” ce a avut
loc la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din
Târgoviște / Curatori: Maria Neacșu și Zuzu Caratanase / anul: 2017 / colecție personală
(p. 70)
Fig. 2. Autor: Răzvan Dragoș / Afișul expoziției de gravură „Artes Mechanicae” ce a
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avut loc la Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman din Alexandria / curator: Eva
Radu / anul: 2015 / colecție personală (p. 70)
Fig. 3. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXIX / tehnica: screen print
(serigrafie) / dimensiune: 70 × 50 cm / anul: 2016 / colecție personală (p. 70)
Fig. 4. Autor: Răzvan Dragoș / afișul expoziției de ceramică și grafică „A-biotique” ce a
avut loc la Galeriile Municipale de Artă din Târgu Jiu / anul: 2020 (p. 71)
Fig. 5. Vedere în ansamblu a expoziției „A-biotique” (a) (p. 71)
Fig. 6. Vedere în ansamblu a expoziției „A-biotique” (b) (p. 71)
Fig. 7. Vedere în ansamblu a expoziției „A-biotique” (c) (p. 71)
Fig. 8. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXX / tehnica: desen în peniță cu
tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 72)
Fig. 9. Detaliu (p. 72)
Fig. 10. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXXI / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 73)
Fig. 11. Detaliu (p. 67)
Fig. 12. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXXII / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 74)
Fig. 13. Detaliu (p. 74)
Fig. 14. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXXIII / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 75)
Fig. 15. Detaliu (p. 75)
Fig. 16. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXXIV / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 76)
Fig. 17. Detaliu (p. 76)
Fig. 18. Autor: Răzvan Dragoș / titlul: Artes Mechanicae XXXV / tehnica: desen în peniță
cu tuș / dimensiune: 100 × 70 cm / anul: 2017 / colecție personală (p. 77)
Fig. 19. Detaliu (p. 77)
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Curriculum Vitae

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)
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EXPOZIȚII DE GRUP PE PLAN INTERNAȚIONAL
• 2022 – Expoziția Internațională de MailArt „Pomo - Postmodern” (ediția a IV-a) –
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
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• 2015 – „Poliesterografia” - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din
Chișinău / Republica Moldova
• 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 XIa) – 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
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Muzeal Bistrița-Năsăud, Bistrița
• 2021 – Bienala Internațională de Gravură Contemporană N-E (ediția a IV-a), expoziție
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
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• 2020 – Expoziția „Artă Plastică Contemporană din România” - Castelul Corvinilor, Hunedoara
• 2020 – „Salonul Național de Artă Contamporană” – Galeria de Artă „Simeza”, București
• 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
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• 2019 – „Pastel, Acuarelă, Gravură / Magda Isăcescu” - Galeria de Artă „U Art
Gallery”, „Uzinexport”, Bucureşti
• 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
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• 2017 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Aegyssus” (ediţia a III-a) - Muzeul
de Artă, Tulcea
• 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 SchweitzerCumpăna”, 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
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• 2016 – „Ex Libris Constantin Brâncuși” - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța
• 2016 – Bienala Națională de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza” (ediția I) 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 LiricoPlastică „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-TerapiiEducații” (ediția a X-a), pentru contrubuția deosebită la dezvoltarea artelor și culturii
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internaționale, Iași
• 2021 – Distincția a II-a în cadrul expoziției Internaționale „Inter-Art” (ediția a VIII-a)
• 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-TerapiiEducații” (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-TerapiiEducații” (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)
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acordată de Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
• 2017 – Premiul „Ioan Atanasiu Delamare” acordat de Ritul Scoțian Antic și
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-TerapiiEducații” (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
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• 2017 – Diploma de Onoare în cadrul Bienalei Internaţionale de Gravură
Contemporană „Iosif Iser” (ediţia a XII-a), Ploieşti
• 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
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Modigliani)
• 2022 – Curator la Expoziția de Afișe „Design Poster” – Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad
• 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
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• 2020 – Revista „Revart” (BDI) nr. 34 / articol: „Elemente cinetice și mecanomorfe
în registrul artelor vizuale. Retorică și paradigmă asupra conceptului «Automata» și
«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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