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CoRP STRăIN

Nicicînd pe parcursul istoriei sale arta nu a fost mai aproape de corp ca în ultima ju-
mătate de secol. Dar nicicînd nu a fost aşa de suspicioasă faţă de corp ca în tot acest 
timp. Leonardo, Rembrandt, Munch sau Bonnard se plasau şi ei în imediata apropiere 
a corpului, îl disecau, îl studiau, îl recompuneau sau îl ascundeau în clarobscur dar, 
chiar dacă pătrunseseră în multe dintre misterele anatomice dinăuntrul trupului, felul 
în care apărea în artă corpul era doar ca o suprafaţă pe care fenomenele lăuntrice 
se oglindeau, ca emoţie, caracter, psihologie. Aceste fenomene lăuntrice erau entităţi 
ne-corporale, care se înşurubau în trup, dar care (ultim reflex laic al aspiraţiei cîndva 
religioase către transcendenţă), îl depăşeau pe acesta, se ridicau deasupra lui ca refle-
xivitate, idee, personalitate, model, morală, dogmă. 

Aceste fenomene superficiale, un zîmbet sau un strigăt, o privire sau ocheadă, încrun-
tarea sau relaxarea, furia sau bucuria, aceste stări evanescente, plutitoare pe supra-
faţa corpului, constituiau sensul şi rostul demersului acestor artişti asupra caroseriei 
umanului. Trupul ca atare nu era suspect, era oarecum o masă supusă de manevră, un 
fel de ficţiune estetizată pusă în slujba unui scop ce o transcendea, fiind doar un suport 
al sinelui – adevărata greutate a corpului, adevăratul lui rost – care se manifesta, ce-i 
drept, prin el, dar pe scoarţa, nu în adîncul lui. Corpul rămînea pentru ei un mijloc, 
mai degrabă prietenos, maleabil, neproblematic, un partener util în căutarea adîncului 
dificil şi tulburător al eului.

În primele decenii după cel de-al doilea război mondial se petrece însă o schimbare 
fundamentală: corpul irumpe ca atare în artă, suveran. Nu este vorba doar despre cor-
pul devenit mijloc de expresie în acţiuni, happening şi performance, ci despre corpul 
investit cu autoritate şi în pictura vremii, la un Jackson Pollock de exemplu, a cărui 
artă devine un micro-atletism cu exerciţii fixe la aparate minuscule: pensula, cutia de 
culoare, pe care doar rezistenţa şi iniţiativa proprie corpului le susţine în coregrafia 
cromatică. Corpul se dez-instrumentalizează, se autonomizează, se aduce pe sine nu 
doar către limită, ci se prezintă, frecvent, drept limită, drept adevărata problemă de 
nepătruns  a eului, cu mult mai adînc decît senzaţia, emoţia, psihologia sau caracterul. 
Acţionismul vienez este un paroxism anti-psihologic al prezenţei corporale, în vreme ce 
tipologia performance, de la Bruce Naumann la Marina Abramovic şi de la Vito Acconci 
la Gilbert şi George ne pune în faţa prezenţei unui corp de neînlăturat, impenetrabil, 
ireductibil la emoţie, psihologie, la caracter individual, un corp ce se propune ca epifa-
nie ultimă a existenţei. 
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Trupul devine corp politic, front de lucru şi front de luptă, frontieră a teritoriilor multiple şi 
diverse ale contemporaneităţii, o substanţă pe care anatomo-morfologicul nu-o mai poate 
acoperi complet. Corpul re-devine, după milenii de uitare prin educare, un mit impenetrabil, 
înconjurat de multiple practici, misterii şi ritualuri obscure. Problemele de identitate sexuală, 
genetică şi morfo-anatomică, de apartenenţă etnică şi rasială, limitele fizicalităţii existenţei, 
de la practicile exterminatorii brevetate pe parcursul războiului pînă la practicile consumis-
te şi auto-exterminatorii ale societăţii spectacolului (vegetarea şi fezandarea corpului prin 
tele-vizual sau cosmetizarea medico-alimentară a unui „corp ideal” devenit mit tangibil şi 
utopie realizabilă, ori problemele corporale ridicate de creşterea globală a vîrstei în societă-
ţile occidentale etc.), pînă la intruziunea corpului în definirea sinelui (amprentele, etichetele 
genetice, reproducerea artificială sau clonarea, structura ADN, harta maxilară, implanturile, 
transplanturile şi protezele care ajung să ne caracterizeze ca indivizi – purtători de silicoane, 
de stimulatoare cardiace sau de rinichi din Kosovo), toate acestea au trasat în scurt timp un 
enorm teritoriu al corporalităţii, deschis artei. 

Un teritoriu în care corpul nu mai este un simplu mijloc de acces către psihologie, ci un te-
ritoriu şi un ţel în sine. Aceasta în primul rînd pentru că psihicul este suspect, este tot mai 
redus la un construct în care corpul este prizonier şi mistificat. Influenţa de lungă durată a 
psihologiei, de la aceea experimentală pînă la psihanaliză, a făcut ca entitatea (altădată apa-
rent neproblematică) numită eul individual să sufere o implozie pe parcursul ultimului secol. 
Asaltat, defrişat şi descusut din toate părţile, sociologic şi psihologic, de practici cu ambiţii 
scientiste, eul s-a atomizat, s-a eschivat şi s-a refugiat în practici disimulatorii. Multe dintre 
acestea au ca supapă corpul, redevenit finalmente un cuib, un surogat uneori pentru eul ră-
tăcitor, aflat în defensivă. 

Astfel, psihologia consumului în civilizaţia abundenţei substituie, prin cercetarea cantitativă 
a satisfacţiei, demersul inefabil al căutării fericirii de către eul altădată exasperat, insaţiabil, 
cronic frustrat. La fel, sociologia şi antropologia meliorismului nutriţionist-cosmetic actual re-
descoperă resorturile unui perfecţionism coborît din înalturi ideale direct către corpul concret, 
aşa cum filozofia eugenismului genetic surprinde o teologie în care umanul se plasează pe 
poziţia divinului, dar cu aceleaşi drepturi, ambiţii şi practici. 

Corpul este marele anonim clandestin al epocii recente. El a devenit travestiul perfect al 
psihicului, al exceselor psihologice complet camuflate în nevoi corporale aparent legitime. 
Primejdiile şi catastrofele cauzate de deriva psiho-socială din prima jumătate a secolului XX, 
războaiele şi ororile exterminării au generat o suspiciune generală faţă de excesele sinelui. 
Acestei suspiciuni i-a urmat re-evaluarea şi plebiscitarea post-belică a corpului ca suport 
benign („legal”, în consecinţă) al eului, considerat mai puţin periculos decît sinele mistificat 
cultural. 

Corpul era şi este considerat încă drept un depozitar candid al unei definiţii universale şi 
neantagonice a existenţei. Ca trupuri, teoretic sîntem toţi egali, avem aceleaşi drepturi. Iar 
trupul, atunci cînd este lăsat liber, precum în artă, exprimă pasămite cele mai profund umane 
aspiraţii. 

Numai că aceste aspiraţii sînt frecvent îmbibate de mistificări la fel de corozive precum acelea 
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în care se îmbăia psihologia personalităţilor 
accentuate. Transgresiunea este probabil 
cea mai evidentă şi simptomatică mani-
festare a acestei piratări a trupescului de 
către un psihologism mascat. Schimbarea 
de sex, schimbarea de pigment, schimba-
rea de organe, procrearea artificială, pro-
tezarea la infinit, manipularea genetică, 
clonarea şi sacrificarea embrionilor pentru 
întreţinerea sănătăţii adulţilor, utilizarea 
pe scară largă a stimulentelor, a anaboli-
zantelor şi a substanţelor psihotrope, toate 
aceste „drepturi” aparent pur trupeşti, care 
provin şi maschează inegalitatea genetică 
a indivizilor, reprezintă adevărate declaraţii 
de autonomie ale unei psihologii contempo-
rane perfect refugiate în corporalitate, dar 
la fel de viciate de exces precum aceea din 
perioada interbelică.

Nu este de mirare că arta contemporană 
reacţionează prompt şi identifică suprave-
gherea corpului drept o legitimă temă de 
preocupare în actualitate. Supravegherea, 
emiterea şi susţinerea unei suspiciuni asu-

pra corpului este o consecinţă a satisfacerii 
excesive a trupescului. Arta suspectează 
atît corpul cît şi mecanismele de supra-
veghere prin care societatea îşi manifes-
tă suspiciunea asupra corpului. Avînd la 
dispoziţie fotografii, radiografii, ecografii, 
tomografii, pornografii, televiziunea, pre-
lucrarea digitală a imaginii, camerele cu 
circuit închis, instalaţiile de tele-detecţie şi 
instalaţiile de auto-percepţie, arta îşi vede 
teritoriul nu doar tot mai vast, extrem de 
extins, ci şi intens minat. Corpul devine o 
entitate alienată, un corp străin căutat cu 
lumînarea printre membre perfect redate 
de mijloace tehnice de imagistică medicală 
sau artistică, dar la fel de perfect mistifica-
te de acestea. ochiul (artistului, al publicu-
lui) devine un „altul” ce construieşte relaţii 
incongruente din realităţi perfect coerente, 
pentru a scoate la iveală dubiul, sensul. În 
felul acesta în trupul candid, naiv, se stre-
coară prin supraveghere şi exces, iarăşi, 
corpul insesizabil al sinelui, căci suprave-
gherea trupului nu înseamnă nimic altceva 
decît re-psihologizarea lui.
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2 META

Corpul, templul, supra corpul, corpul de li-
teră, corp de lumină, corporatist, încorpo-
rat, corpul planetezimal, corp de casă, corp 
negru, corpus christi, corp profesoral, corp 
stelar, corp meteoritic, corp supravegheat, 
clasa de corpuri, corp vegheat.
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DAn ACOsTiOAEi

„DERO (ROmanian DEtergent) este unul din puţinele produse româneşti din epoca comunis-
tă ce a supraveţuit perioadei de tranziţie. Transformat după reţete noi, promovat agresiv şi 
inteligent, DERO a devenit un erou mediatic în peisajul comercial local şi regional, renaştere 
a unei imaginini printr-un alt conţinut. Imaginea a fost preluată datorită rezonanţei sale pro-
fund locale, conţinutul fiind unul comunist, de sorginte nelocală. DERO poate fi o paradigmă 
(şi un paradox) a crizei identitare româneşti.

Este consumismul respins organic într-o societate ieşită dintr-o epocă de închistare culturală 
bazată pe tradiţie şi pe tradiţionalism sau este îmbrăţişat necondiţionat?

Fără a emite judecăţi de valoare, artistul îşi propune (şi permite) să comenteze, să intero-
gheze şi să se autointerogheze printr-un efort de aseptizare formală, degrevat de orice co-
rectitudine estetică tradiţională, încercând să dea un răspuns acestei dileme identitare şi, în 
acelaşi timp, încercând să-şi definească propria identitate şi locul sau în contextul social din 
care face parte.”

Alina şerban

crossroad adună gesturile pe care oamenii (diferiţi ca vârste, statut social şi background 
cultural) le au atunci când trec pe lângă bisericile din Iaşi.
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AlEXAnDrU AnTiK

Piesa video Microevent este un element prezent în mai multe lucrări, folosit în mai multe 
ipostaze (cum ar fi: sub forma unui loop într-o video instalaţie; sau utilizat cu ocazia unui 
performance). Însăşi înregistrările filmului Microevent s-au produs cu ocazia unui perfor-
mance. În film apare o figură embrională, a cărei diagrame de mişcare sunt în sincron cu 
sunetele articulate de performer. Scena înregistrată păstrează nu numai întâmplările buzelor 
care manipulează un prezervativ, dar şi cadrul circular al unui tub ce leagă obiectivul camerei 
cu gura performer-ului. 

Filmul articulation error a fost montat din două componente: prima componentă este un 
loop din video instalaţia Microevent, o înregistrare video în sistemul SVHS; a doua compo-
nentă constă într-o secvenţă din filmul document realizat cu ocazia înregistrării performance-
ului, o piesă video în sistem VHS. Montarea şi digitalizarea celor două componente, realizate 
în diferite sisteme, a produs un „zgomot vizual digital” sau altfel spus o imagine deteriorată 
în filmul pe care l-am montat şi l-am digitalizat. „Zgomotul vizual digital” este folosit conşti-
ent ca un mijloc de exprimare a unei viziuni artistice. Ficţiunea conceptuală a lucrării constă 
în faptul că o formă „embrionară” poate fi atacată şi deteriorată însăşi în faza ei primordială 
într-o lume anorganică. Ficţiunea este ajutată şi prin derularea inversă a înregistrărilor de 
sunete din secvenţele filmice montate.
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CĂTĂLIN BĂDĂRĂU

Încerc reprezentarea plastică a unei atmosfere sociale caracterizată prin supracontrol, unde 
comportamentul indivizilor este studiat pentru a se determina pârghiile prin care se poate 
acţiona asupra unor mase umane cât mai numeroase; o atmosferă în care identitatea persoa-
nei este ignorată, dacă nu descurajată sau chiar dispreţuită.  Mă interesează în egală măsură 
deformările ce ar putea exprima atât degradarea interioară a persoanei, ce face parte din 
maşinăria de control şi manipulare, cât şi situaţia persoanei asupra careia aceasta acţionează; 
omul prins în plasa unui sistem în care nu-şi poate defini corect poziţia, denunţătorul care nu 
face nimic altceva decât să-şi denunţe propria structură şi persoană, ce ajunge să-şi inhibe 
voit exprimarea sinceră.
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MATEI BEJENARU

Proiectul foto L’air du temps este docu-
mentaţia unor performance-uri pentru ca-
mera de fotografiat realizate în anul 1996, 
unde am experimentat expresivitatea cor-
porală în relaţie cu starea mea de spirit şi 
viziunile personale din acea perioadă.

Proiectul Prut reprezintă tineri profesori 
care fac zilnic naveta, între 30-50 km., în 
judetul Iaşi.
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RĂZVAN BOAR

„Propunând o arheologie subiectivă a unor istorii private (fie ele biografii ale artiştilor sau 
anonimilor) lucrările lui Răzvan Boar chestionează modul lacunar şi distorsionat în care ima-
ginile opereză ca locus al memoriei. Esteticii instantaneelor fotografice de la care artistul îşi 
începe cercetarea îi va corespunde, în plan pictural, o anumită redundanţă a formei distorsi-
onate, precum şi apetenţa pentru fragment şi dislocare. 

Discursul lui Răzvan Boar oscilează între o logică a „obiectului parţial” atunci când imaginea 
presupune, în acelaşi regim, amputarea şi exhibarea şi o poetica a restului, a rezidului materi-
ei picturale descompuse în ştersături studiate. Evocând adesea o dimensiune narativă, lucră-
rile amintesc de structura labirintică a memoriei: pânza – palimpsest – conţine transparenţe 
ce lasă uneori să se vadă suprapuneri aleatorii de planuri, asociate maselor amorfe de negru 
sau sincopei pânzei albe. Senzaţia de claustrare, recurenţa griurilor şi a fizionomiilor indecise 
îl apropie pe Răzvan Boar de noul val figurativ al „Şcolii de pictură de la Cluj”.”

Silvia Saitoc
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TRAIAN BOLDEA

„I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy 
your cattle, and make you few in number, and your high-ways shall be desolate.”

Lucrarea Leviticus 26:22 pleacă de la versetul de mai sus şi se înscrie în încercările 
mele de a redefini citate sau imagini clasice care au o natură violentă sau crudă dar 
care datorită mediatizarii devin banale şi triviale. De exemplu am înlocuit personajele 
din: Lecţia de anatomie a Dr. Nicolaes Tulp, Înmormântarea contelui de Or-
gaz, etc. încercând astfel o repovestire care să folosească un alt canal de comunicare. 
Leviticul este una dintre cărţile din Vechiul Testament, iar citatul ales ne vorbeşte 
despre promisiuni şi ameninţări (26, 1 – 27, 34). Lucrarea caută aceeaşi abordare, 
urmărind a reevalua ceea ce pare obişnuit. o asemenea imagine nu ne atinge personal 
pentru că nu suntem implicaţi în eveniment. Dar când imaginea provine din Biblie, 
unde suntem vizaţi toţi, şi fiecare în parte, ea devine o poveste în care privitorul este 
implicat în mod direct. Caut să redefinesc acest tip de imagini astfel încât cel din faţa 
lucrării să fie direct implicat, regăsindu-se în emoţiile aşternute pe pânză.

Danutzstrip este un proiect în care încerc să definesc caracteristicile construirii imaginii 
folosind calculatorul, urmând o paralelă cu modalităţile de construire a unui spaţiului 
bidimensional tradiţional în desen şi pictură. Blog-ul pleacă de la experimente care juxta-
pun mai multe suprafeţe realizate în creion, penită sau cărbune, digitalizate prin scanare 
sau fotografiere, cu desene realizate în Adobe Photoshop şi Corel Painter. Proiectul caută 
să descopere şi să definească fluiditatea caracteristică în momentul construirii imaginilor 
folosind medium-ul digital. Pe o dimensiune de 21 x 27 cm. am putut alătura desene de 
pe tableta grafică (13 x 21 cm.) cu scan-uri după desene cât un timbru, sau o proproziţie 
dintr-o carte scan-ată, şi desene de 100 x 70 cm. Dimensiunile, rupte de spaţiul fizic, fac 
redefinirea raporturilor dintre ele să fie la libera alegere a celui ce creează imaginea. 
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IRINA BROBOANĂ

În domeniul calculatoarelor, un scanner este un aparat care scan-ează optic (sondează, ex-
plorează prin baleiaj) imagini analoage, texte tipărite sau chiar obiecte reale, şi produce ca 
rezultat o imagine digitală.

Atunci când obiectul supus procedeului de scan-are este propriul corp, scanner-ul devine 
oglindă exterioară şi interioară, martor obiectiv al corpului uman ca „ambalaj” perisabil şi al 
calculatorului ca repoziţionant al acestuia.

Practic, pe măsură ce corpul se uzează, imaginea sa se pastrează proaspătă şi nealterată, 
într-o stare inatacabilă de conservare.
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LAURENŢIU DAMIAN

Corpus 1: omul poate avea o sută de trupuri. Si doar un suflet ca o pasăre ce-şi înfige ghea-
rele în fiecare trup... şi dintr-o sută devin mii...

Corpus 2:  Eu am trecut prin trup.... şi el prin mine, era un trup alcătuit din cuvinte... şi am 
rămas singur cu necuvintele.

Corpus 3: Nicodată sufletul nu se negociază. Nici măcar însoţit de trup! Nici măcar însoţit de 
sex!

Corpus 4: oare de câte ori trupul cel nou apasă pe trupul cel vechi? De fiecare dată când spui 
o rugăciune!

Corpus 5: Doar cu trupul meu deschid o cale...pentru suflet!
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LARISA DAVID

Corpul uman este utilizat ca instrument în 
procesul de explorare şi exploatare a reali-
tăţii cotidiene. Reconstrucţia corpului uman 
sub o altă configuraţie permite noi funcţii 
pentru interogarea realului care functio-
nează ca un catalog de norme, din care se 
extrag forme pentru o cercetare a imagi-
nii asupra sinelui despre corp cât şi asupra 
unor compor tamente sociale prin raportare 
la tehnologie şi intimitate. Este dezvoltat un 
discurs bazat pe jocul de roluri diferite pe 
care corpul uman le poate lua, reflectând 
atât complexitatea sa, precum şi mediul în 
care este integrat.
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AUrOrA DEDiU

Yucata Story este o poveste construită în 
jurul unui kimono japonez. Imprimeul, ma-
terialul, croiala exotică devin motivul unei 
serii de autoportrete. Încercarea acestui 
nou „veşmânt” declanşează experimenta-
rea unor stări de calm, reverie, (auto)con-
templare.

Imaginile untitled 01 şi untitled 02 fac 
parte dintr-o serie de fotografii autorefe-
renţiale în care corpul, spaţiul în care mă 
aflu, locurile prin care trec devin puncte de 
pornire pentru un puzzle vizual care combi-
nă înregistrări ale unor evenimente cotidie-
ne cu unele intim-personale.
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AnCA DiACOnU

„În perspectiva clasică (chiar cibernetică), tehnologia este o prelungire a corpului. Este sofis-
ticarea funcţională a unui organism uman, care îi permite acestuia să se egaleze naturii şi să 
o învestească pe aceasta, într-un mod triumfal. De la Marx la MacLuhan, întâlnim aceeaşi vizi-
une instrumentalistă asupra maşinilor şi limbajului: sunt legături, prelungiri, media-mediatori 
de o natură în mod ideal destinată să devină corp organic al omului. Din această perspectivă 
„raţională”, corpul însuşi nu este decat un mediu.”

Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, coll. Débats, 1981, p. 163
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DANIEL DJAMO

Buni e jurnalul ultimelor vorbe. E descompunere, uitare şi pierdere de sine. Nu e o documen-
tare a morţii, ci o proiecţie a esenţialului. Lucrările încearcă să surprindă imortalitatea trăirilor 
umane, ce nu scapă niciodată în uitare, rămânând mereu moştenire celor ce ne sunt aproape. 
Buni nu e un studiu de doi ani ce ar privi degradarea, ci povestea tuturor, ce apare aşternută 
diferit, scrisă sau rescrisă cu mai multă sau mai puţină măiestrie.

Buni m-a crescut. Cu toate că nu suntem înrudiţi, mi-e mai mult decât bunică. Am început s-o 
fotografiez din ce în ce mai des când i s-a agravat starea de sănătate. Am simţit că trebuie să 
o fac. Nu aş fi putut rămâne inert. În vara lui 2010 am simţit că mediul fotografic este mult 
prea sărac pentru a putea reproduce stările ce căutam a fi transmise, astfel încât am ales 
să îmi continui demersul prin video. E evident că o trăire nu poate fi redată filmic, fotografic 
sau textual. Nimic din noi nu poate fi redat în format VHS sau DVD. Buni poate oferi imagini 
fotocopiate ale unei poveşti distorsionate de propriile amintiri, devenind o reflexie a noastră 
într-o oglindă deformată, cutată.
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CARMEN DOBRE

Subiectul acestui proiect fotografic este o comunitate internaţională denumită furry/furs şi 
bazată pe idea unei legături (cu diferite grade de implicare) cu unul sau mai multe animale 
preferate. În principiu această legătură se concretizează prin crearea unui personaj circum-
scriind elemente animale şi umane, care funcţionează ca un alter ego al membrului furry 
respectiv şi care este denumită fursona. Într-un număr de cazuri fursona se manifestă prin 
purtarea unui costum care reprezintă personajul antropomorfic respectiv şi care deschide 
posibilitatea unui alt tip de interacţiune atât în sfera publică cât şi în cea privată. Acoperirea 
corpului uman cu un „fursuit” dezinhibă individul respectiv de constrângerile propriei realităţi 
cotidiene, declanşând fantezia şi permite abordarea (de cele mai multe ori tactilă) a persoa-
nelor care se întâmplă să circule într-un spaţiu public. 

Teza sociologică principală folosită în analiza comunităţii furry este aceea propusă de Zyg-
munt Bauman în Liquid Modernity. Bauman consideră că, în contextul globalizării, contactul 
şi comunicarea dintre indivizi sunt accelerate, având o consecinţă paradoxală sub forma unei 
continue diversificări a identităţilor mai degrabă decât a uniformizării acestora. Identitatea nu 
mai este înţeleasă în sensul tradiţional de construct cultural (concept radical în postmoder-
nism însă devenit deja conservator) pe care oamenii îl internalizează şi îl poartă ca identitate 
pentru tot restul vieţii. Identitatea în prezentul globalizării este un construct care se modifică 
pe măsură ce contactul cu alţi indivizi şi alte (sub-) culturi progresează. Având în vedere că 
în prezent este din ce în ce mai dificil să se definească un mainstream, ajungem astfel la o 
concluzie paradoxală: furries nu reprezintă o excepţie la ceea ce se întâmplă în societate, ci 
mai degrabă o ocurenţă tipică. 
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MiHAi FlOrEA

Lucrările mele vorbesc despre vânzare. Vânzarea unor produse, vânzarea unor lucrări de 
artă, vânzarea unor idei, dar în mod special vorbesc despre promovarea „produsului” vândut. 
Cum atragem clientul să cumpere acest produs?

Prima serie de lucrări candy eyes este un ansamblu de portrete ale unor vedete feminine 
transpuse pe o copertă a unei reviste imaginare. Textele de pe copertă sunt parodice, intenţia 
mea fiind aceea de a satiriza publicaţiile de care aduc aminte aceste lucrări.

În al doilea set de lucrări „produsele” promovate sunt 12 ţări fiecare fiind reprezentată de 
steagurile lor naţionale ce sunt purtate ca accesoriu vestimentar de 12 fete. Aceasta fiind o 
altfel de promovare a ţărilor respective, semnificaţia steagurilor fiind astfel ironizată.
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AlEX GÂlMEAnU

Documentar vorbind, momentul ales de mine este unul cunoscut, devenit deja legendar. Mir-
cea Geoană, unul dintre principalii candidaţi la funcţia de preşedinte al României se bucura 
într-un mod euforic la aflarea datelor sondajului ce îl proclamau drept câştigator. Se întâmpla 
în data de 6 decembrie 2009, imediat după închiderea urnelor. Reacţia lui Mircea Geoană, 
inedită în spectrul reacţiilor pe care le are de obicei la dispoziţie un politician, a devenit cu 
adevărat comică în zilele următoare, atunci când rezultatele finale nu i-au confirmat euforia.

Uman, lucrurile pot sta cu totul altfel. Un om a avut o reacţie la aflarea unei vesti extraordi-
nare. A avut un moment de bucurie sinceră, infantilă. Contextul electoral, prezenţa camerelor 
de filmat, audienţa formată din milioane de telespectatori şi inutilitatea reacţiei, au propulsat 
momentul pe un loc înalt în orice top al evenimentelor media recente.

Prin înlănţuirea unei secvenţe repetitive, filmul surprinde importanţa momentului, răspândi-
rea lui cu ajutorul diverselor canale de mediatizare dar şi comicul situaţiei în sine.
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CRISTINA GARABEŢANU

Un amalgam de imagini acoperite de pleoapa întredeschisă, zbătândă, se revarsă în delir. 
Între înserare şi lumina proiectorului şade, în spatele draperiei, cufărul. Acolo mi se ascun-
deau, când mă bântuiau frici neobişnuite, toate fantazmele. Aveam o colecţie interminabilă de 
personaje imaginate, pe care le puteam asambla şi dezasambla după bunul plac. Fiind acea 
lumină ambiguă ce se reflecta pe peretele camerei, întreruptă la trecerea autovehiculelor, 
vizualizam în cadre sacadate scenariul pentru fiecare dintre subiecţii mei bine păstraţi pentru 
experiment.

Cea mai intimă stare pe care cu greu o pot parcuge chiar asupra propriei reflectări este pă-
trunderea visului şi interpretarea lui. Mult mai complex decât în aparenţă, o multitudine de 
imagini stocate şi redate în dezordine şi fără noimă, această formă a subconştientului ce pă-
relnic nu manifestă importanţă, şi rămâne confuză până la o reverie în sfera conşiinţei clare, 
este subiectul pe care îl exploatez cu o poftă până la viciu.
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iOn GriGOrEsCU

Scrie!

Fila operativă nr., data, indesc.

Autodenunţ, miriapodul, locuiesc la întuneric şi umezeală (sub piatră), am vrut să ştiu cum 
merg şi n-am mai putut merge.

Păianjenii, au urlat ania auzit: s-a demascat!

Melcul (cine ar fi zis că ăsta vede ceva?): notă informativă, are autorizaţie la maşina de-
scris?

ofiţerul: să fie supravegheat!

Gradul care a dispus întocmirea dosarului: supt urmărire în continuare!

Publicul (după 40 de ani): nu era cu gânduri curate, un tip murdar! şi ăia au muncit cinstit (şi 
cu pericol!) pentru securitatea naţională.
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ANDREEA HAJTAJER

„Lucrând în special cu video performativ şi instalaţie textuală, cu ajutorul cărora explorează 
sfera privată în diversele sale aspecte, Andrea Hajtajer se focalizează pe teme precum inca-
pacitatea de a comunica, rememorarea, arhivarea şi procesele de retrospecţie a unor eveni-
mente singulare.

Lucrările sale tratează solitudinea radicală, pierderea celor apropriaţi, precum şi procesele 
prin care suferinţa devine o experienţă meditativă şi cathartica, în cele din urmă. Ele opun 
politizării excesive a vieţii cotidiene şi sferei publice o poetică a sentimentelor private şi 
individualităţii.

White balance (2009), o instalaţie pe trei canale, înscenează, într-un decor de spital, o re-
prezentare metaforică a relaţiilor interumane private. Testând parcă „insuportabila uşurătate 
a existenţei”, artista întruchipează reprezentarea femeii ca „îngrijitoare” a celor singuri şi 
suferinzi, exploatând ambiguitatea erotică prezentă în iconografia matern-religioasă a femeii. 
Strigătul tulburător răsunând în scurtele momente în care artista trece de la un bărbat la altul, 
de la o relaţie la alta, exprimă invizibila şi ascunsa agonie sentimentală a pierderii.

I’m so tired (2009), single-channel video, descrie gesturile copilăreşti şi totodată sacadate 
ale unei balerine „performând” în afara scenei. Aceasta îşi apropriază literalmente în spaţiul 
public un „spaţiu privat” în care adoarme pe muzica dramatică a unui cântec de leagăn 
cu accente funerare. Requiem al emotiilor pierdute în inutile bătălii sentimentale private, 
lucrarea expune totodată o cinică meditaţie asupra rolului femeii ca obiect al dorinţelor şi 
expectanţelor bărbaţilor. Portretizând femeia asemeni unei maşini producătoare de reprezen-
tări ale delicateţei ce alimentează dorinţele pervers-erotice masculine, artista se expune pe 
sine asemeni unui actor retrăgându-se deopotrivă de pe scena vieţii publice şi celei private 
şi încercând să îşi reinventeze propria identitate dincolo de spaţiul fantasmatic care susţine 
construcţia simbolică a realităţii.”

Cristian Nae
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rEGElE iOnEsCU

Cel mai mare artist român în viaţă cu nu-
mele de Regele IoNESCU (alias ILIE-CRIS-
TIAN IoNESCU), născut natural, educat 
accidental, interesat de video, fotografie, 
pictura, performance, multimedia, New 
Media, remedia. România va fi Ierusalimul 
artei mondiale! ori nu va fi deloc!
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rEGinA iOnEsCU

Webcam Mirror este o metaforă a reflec-
tării, a trecerii, a contradicţiilor şi a schim-
bărilor. Prezenţa umană este un element 
inserat subversiv într-un univers inventat 
pentru a crea puncte de tensiune.
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GABRIEL KELEMEN

Filmul relevă devenirea sucesivă dinspre haos spre configurările ipostazelor cosmicităţii. Mor-
fologiile naturale ivite la confluenţa constructivă dintre materie şi vibraţie acustică culminează 
cu apariţia fragmentelor de tip umanoid, unde conformaţiile undelor staţionare cu aspect 
biomorf se nasc din fluidumul animat. 

Lichidele supuse influenţelor acustice periodice, dezvoltă serii succesive de conformări spira-
lo-sferice, contopite elegant cu structuri geometrice alternative sub auspiciile consonanţelor 
undelor staţionare concentric-radiale.

Cicloidul vibrant devine astfel elementul dinamic comun regăsit la baza întregului interval 
manifest, ce alăturat dual devine convecţie simetrică monoaxială de tip feminin-masculin, 
respectiv centrifug-masculină, şi centripet-feminină. Acest modul prim, veritabilă unitate mo-
torie de bază din a cărui multiplicare duală se constituie întreaga diversitate a simetriilor un-
delor staţionare, contopeşte esenţele arhetipale cu trimiteri spre simbol-pattern nebănuite. 

aceste pattern-uri fizice iniţiale creează punţi nevăzute spre simboluri străvechi, surprinză-
toarele interferenţe dintre limbajele simbolice şi pattern-urile lichide intuite parcă de mitolo-
giile ancestrale, analogia aparentelor coincidenţe între simbolurile geometrice şi suprafaţa de 
undă, conduc spre găsirea raportării semanticizante şi explicitarea clarificărilor primordialităţii 
simbol-undă staţionară. 
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PETrU lUCACi

Miza proiectului cLarOBScur / Dinco-
lo de Wikipedia este să recupereze şi să 
confrunte paleta de semnificaţii atribui-
te clarobscurului ca experienţă vizuală cu 
ceea ce se întâmplă în străfundurile conşti-
inţei noastre umane ca actori în spaţiul so-
cial. Un jurnal în care sunt marcate cu alb 
şi negru lumina şi întunericul, speranţa şi 
desnădejdea, zona iradiantă a fiinţei noas-
tre, angoasele şi tenebrele ei. Clarobscurul 
devine o modalitate de (re)definire artistică 
a unei lumi incerte, nedecise, mereu în că-
utare de ceva şi cineva, o lume a celor de 
la margine, de la periferie, a celor în cău-
tare de „lumină” sau fugind dinspre „lumi-
nă”. Dincolo de exerciţiul de limbaj grafic şi 
pictural în sine, clarobscurul este astăzi mai 
ofertant ca oricând la nivel de semnifica-
ţii în exprimarea realităţilor contemporane 
„clare” şi „obscure”.
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FLAVIA LUPU

obişnuită să îşi consume natura într-o stare permanentă de autosuficienţă mascată, într-o 
superioritate aproape obligatorie – dobândită prin statut –, retrasă în spaţii greu-accesibile, 
situate simbolic considerabil deasupra firescului, „înalta clasă” e, teoretic, imposibil surprins 
în postura de obiect de observaţie vulnerabil ori lipsit de consistenţă. Propunem un unghi de 
vedere plonjant, de unde, membrii acestei categorii sociale restrânse şi cosmopolite devin 
banale subiecte de analiză. Propunem un loc, undeva dincolo de deasupra, unde supraveghe-
torul ajunge supravegheat. Propunem un joc de contradicţii în care artistul se poziţionează, în 
acelaşi timp, mai sus, dar şi mai jos faţă de „înalta clasă”, distinct, dar şi ca parte din ea, în 
opoziţie fundamentală faţă de valorile ei definitorii, însă parcă tânjind după ele. 

Năvodariul anului 2010: vile supradimensionate îngrămădite antiestetic unele într-altele, fo-
tografia îngălbenită a unui pescar bărbos, blocuri cenuşii, coloşi industriali recuperaţi, coloşi 
industriali în ruină... şi un scaun. Scaunul roşu constituie o metaforă şi un pretext. Restaurea-
ză simbolic mentalităţile remanente ale regimului totalitar comunist, traumele sale, imaginea 
eşecului său absolut. Prezentul este încă expresia perioadei antedecembriste. I-a moştenit 
reflexele, elitele, complexele, decorul, crimele, vina. Totul pare inert. Vopseaua scaunului ne 
contaminează, ne invadează încă fiinţa. oare cine este purtătorul acestor atribute ale trecu-
tului? Corpul uman sau corpul de mobilier? 
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BOGDAN MATEIAŞ

Stocarea informaţiei a atins un apogeu. În mai puţin de un secol aparatul de fotografiat, şi 
implicit camera video, a realizat un salt imens de la fotografia memorială (unde într-o sceno-
grafie atent realizată persoana decedată era fotografiată într-o stare de somn aparent încon-
jurat de rudele apropiate) la fotografiile realizate cu telefonul mobil şi upload-ate instant pe 
site-urile de socializare. 

Acum orice, oricând, oriunde poate deveni piesa de start în realizarea unei arhive: un timbru, 
un sticker, o fotografie, o amintire. 

Proiectul Data recOVeriNG „supraveghează” memoria cu ajutorul unei arhive digitale a 
trecutului personal din perspectiva rudelor. Poveştile lor sunt şi poveştile mele.

Prin Data recOVeriNG urmăresc o digitalizare a memoriei orale ce se întinde pe perioada 
unui secol. 

În foto performance-ul Surveillance încerc să surpind vizual stigmatizarea mentală a unei 
persoane ce este sau se crede supravegheată.
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ROMANA MATEIAŞ

all around my body

Corpul uman este vulnerabil în faţa realităţii traumatizante. 

Semnele lăsate de mediul în care trăim se imprimă pe corp, pe chip şi psihic. 

Portretul bandajat reprezintă o măsură de protecţie, o mască a corpului uman şi a psihicului 
faţă de mediul în care trăieşte, un mediu prezent în lucrare prin termeni precum: agresivi-
tate, obscenitate, erotism, vulgaritate, incultură, mizerie, aglomeraţie, furt, corupţie, mită, 
poluare, violenţă, stres, etc.

Identitatea dinamică 

Societatea a pus în mişcare mecanisme prin care individul capătă o identitate dinamică com-
pusă prin înfăţişare, personalitate şi identităţi numerice, codificate, prin care fiecare dintre noi 
reuşim să comunicăm şi să ne integrăm în tot ceea ce înseamnă această societate.



107



108



109



110

VALERIU MLADIN

Video performance-ul FaceS a fost realizat cu ocazia unui workshop coordonat de mine în anul 
2009, la secţia FVPCI a Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti, unde profesori şi studenţi au 
fost invitaţi sa facă experimente video cu ajutorul unei camere de mare viteza PHANToM V 12, 
ce poate filma pana la 1 milion de cadre pe secundă, fiind cel mai performant echipament de 
acest gen din lume. E de reţinut faptul că această cameră a fost concepută de o echipă de cer-
cetători şi designer români, din cadrul companiei Vision Research din Statele Unite ale Americii. 
Compania, lider mondial în tehnologia de captură a imaginilor hight speed, are o reprezentanţă 
în România, unde sunt dezvoltate şi testate aceste echipamente.

FaceS încearcă să pună în valoare, cu ajutorul acestei camere, deformările pe care feţele noas-
tre le suportă în timpul mişcării repetete a capului de la stânga la dreapta.

Este un experiment care continuă cercetările mele plastice legate de expresia şi expresivitatea 
chipului uman.

Video performance-ul FaceS a fost realizat de Valeriu Mladin şi Daniel Constantinescu.

În urmă cu zece ani, am primit la atelier, vizta unui colecţionar de artă, începător atunci, ajuns mai tar-
ziu, cred, cel mai mare mecena al artei contemporane româneşti. Este vorba de Alexander Hergan.

Chiar dacă inegală ca valoare artistică, impresionanta colecţie pe care o deţine, numără câteva 
sute de lucrări din toate genurile, fiind poate în primul rând o mărturie a sprijinului pe care acest 
minunat om l-a acordat atât de multor artişti, în special tineri.

Acum zece ani deci, acest om dealtfel atât de sobru, a dorit să-mi arate cum se amuza jucându-
se cu expresia feţei, în spiritul lucrărilor mele, atunci când se afla singur în faţa oglinzii.

Iată, la opt ani după acest moment, în anul 2008, am ajuns să realizez această serie de 19 
lucrări, ce pornesc de la fotografiile pe care atunci i le-am făcut.
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COrinA nAni

Mă interesează corpul uman ca fragment al 
forţei şi expresivităţii plastice şi simbolice 
în relaţie cu senzualismul. Corpul uman mi 
s-a părut dintotdeauna o fertilă ambigu-
itate de pur şi impur senzual, de dorinţă 
şi reprimare a dorinţei. Pare o intimitate 
ascunsă ce doreşte în acelaşi timp să fie 
descoperită. În toate lucrările mele de până 
acum, am încercat să pătrund în labirintul 
acestei lumi, cu o uşoară tentă de ironie, 
de umor.
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IONUŢ-FLORIN NEGRILĂ

În acest scurt metraj este reprezentată 
descoperirea osemintelor unor oameni de 
acum 1700-1800 de ani. Rămăşiţele sunt 
dezgropate cu meticulozitate şi răbdare de 
către arheologii români în condiţii precare 
cu unelte rudimentare. Cu toate acestea, 
acţiunea este realizată şi finalizată excelent 
datorită pasiunii, răbdării şi timpului inves-
tit. Nu este un film doar despre descoperire 
ci şi despre pasiunea şi dedicaţia arheolo-
gilor.
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VERONICA NEGRILĂ

Ca un corp ce mă aflu, pot să mă joc, să mă reflect, să mă metamorfozez; pot sugera că sunt 
altceva, pot apărea, pot dispărea. Creez situaţii ambigue vizual, surprinse de camera fotogra-
fică pentru ca şi ceilalţi ochi să poată vedea modul meu de a exista. 

Mă folosesc de metoda aproprierii şi de mediul video pentru a lua masa cu un om mort. Toto-
dată pun în discuţie modul în care este întrebuinţată masa ca obiect şi felul în care ea creează 
lăgături între oameni.
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MArinA OPrEA

omul este alcătuit din esenţă şi aparenţă 
dar de multe ori este greu de stabilit relaţia 
dintre cele două. Cât de adânc trebuie să 
pătrunzi în aparenţa unui corp pentru a-i 
găsi esenţa? Sunt ele două legate strâns 
sau nu există nici o asemănare? Tocmai 
de aceea încerc să le ilustrez pe cele două 
ca entităţi separate, în speranţa că le voi 
înţelege. De la structura interioară, carcasa 
osoasă care susţine corpul, până la anima 
care este menită să umple acea carcasă. 
Poate scheletul rigid să susţină puterea 
incontrolabilă a sufletului? Punctul meu de 
vedere ar trebui să fie foarte clar, din mo-
ment ce „aparenţa” şi „esenţa”
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CHRISTIAN PARASCHIV

Negrul este culoarea limbajului

26 minute îngropare totală în cărbune

Participanţi: Christian Paraschiv, Muriel şi 
Corine.

Simbolica:

- cărbunele ca factor recurant. Înmormân-
tarea ca stare de tranziţie;

- cărbunele: greutatea materiei;

- actul trăit prin cunoaşterea fizică;

- imaginea: rol ambigu în transmiterea 
gândurilor;

- imaginea realitate incestuoasă;

- „Forma - Muntele”;

- acumularea bucăţilor;

- înmormântarea făcută de femeie, la ne-
garea sexului, anularea sexului;

- rolul ancestral al femeii în plângerea mor-
tului;

- singurătatea muntelui;

- singurătatea morţii;

- singurătatea vieţii;

- singurătatea în viaţă;

- singurătatea în moarte;

- ritul care ia dimensiunea reală a vieţii:

- ritul igienă a vieţii;

- masa materiei prezente în fosilizare: me-
moria ancestrală a vieţii;

- memoria ca timp permanent – prezenţa 
invizibilului;

- prezenţa tactiliăţii prin moarte, curăţarea 
sensului;

- resurecţia morţii;

- extracţie / tranziţie în moarte;

- sensul abolit al morţii;

- afirmaţia lipsei de originalitate a morţii;

- personalizarea morţii prin ritul înmormân-
tării.
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COsMin PAUlEsCU

Performance-ul Noul om bogat al româ-
niei cosntituie o introspecţie a climatului 
socio-politic apărut după anul 1989 în Ro-
mânia. Acţiunea tratează într-o notă ironică 
procesul transformării activiştilor politici ai 
regimului comunist în oameni de afaceri cu 
alură occidentală, care profită de conjunc-
tura favorabilă şi de relaţiile lor pentru a 
acapara bunurile statului. În finalul acţiu-
nii artistul prezintă o sugestivă împărţire a 
zonelor de influenţă (est-vest), asupra Ro-
mâniei.
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DAN PERJOVSCHI

„Proiectul lui Dan Perjovschi readuce în memoria locuitorilor un moment din istoria recentă a 
României, Mineriadele de la începutul anilor ′90, recreat sub forma unei statui vivante. 

Monument (Istorie / Isterie 2) a fost interpretat zilnic timp de o săptămână (15-22 Sep-
tembrie 2007, 17:00-20:00) în Piaţa Universităţii din Bucureşti.

Care credeţi ca va fi impactul acestui proiect?

Proiectul se adresează în primul rând – nu e o exprimare chiar bună – oamenilor de cultură. 
Pentru că ei transmit mesajul mai departe. Dar populaţia în general mă interesează mai mult. 
Vă dau un alt exemplu: monumentul vivant realizat de Dan Perjovschi. El a făcut două statui 
în Piaţa Universităţii. Două persoane care timp de o saptămână, în fiecare zi, au făcut un fel 
de teatru mim: un miner şi un student. Referinţele sunt foarte evidente, nu ai nevoie un acces 
cultural să înţelegi această piesă. Mai ales că a fost în Piaţa Universităţii.

Oamenii care au trecut pe acolo, care ştiu ce s-a întâmplat, şi-au dau seama că e vorba des-
pre o demonstraţie istorică, despre un subiect nediscutat în societatea românească. Nu s-a 
evaluat, nu se ştie ce s-a întâmplat exact, nu s-a vorbit niciodată despre violenţa existenţă 
în societatea românească.”

Fragment din interviul acordat de Marius Babias, curatorul proiectului Spaţiul Public Bucu-
reşti, Elenei Vlădăreanu pentru România Liberă, marţi 25 septembrie 2007.
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AnDrEi rADU

Simbioza este un reinterpretare a corpului uman ca organism conceptual, creat / compus din 
bucăţi, dar care formează un întreg, un tot unitar, un organism.

Mişcarea umană este o simbioză a gândurilor iar prin acestea individul este conectat cu cor-
pul său. Fiecare mişcare a corpului uman este o deconstrucţie de sentimente, un impuls, un 
motiv, este conştiinţa. Ea este ceea care face dintr-un cadavru un organism viu ea pune toate 
„piesele” / bucatile împreună întru definirea fiinţei umane.

Suntem ceea ce gândim / acţionăm precum gândim / gândim precum acţionăm / şi fiecare ac-
ţiune a corpului nostru este un impuls al minţii noastre / un fel de interpretare a unui rol, dar 
ce ar fi dacă ne-am uita la corp dematerializândul şi reconstruindul într-o formă dadaistă.
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RAŢĂ BOGDAN

Cred că suntem responsabili pentru modul 
în care omul se transforă; lumea în care 
corpul nostru există e responsabilă pentru 
aceste modificări. Lucrările mele nu sunt 
decât metafore ale omului de după noi, li-
mite între corpul pe care noi îl cunoaştem 
şi cel pe care îl creăm. Stările noastre in-
terioare ne schimbă, iar pielea este doar 
o vamă între ce se vede şi ce suntem de-
fapt.
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MArilEnA PrEDA sÂnC

Lucrările din seria DiVa – video film, video 
performance, instalaţie media, digifotogra-
fie – au ca temă femeia comună în ipos-
taze cotidiene. Femeia integrează firesc în 
mecanismul aglomerat al existenţei zil nice 
ritualul cosmetizării propriei imagini. o 
mişcare repetitivă de gimnastică sugerează 
travaliul, rutina, dar şi rezistenţa la ideea 
de corp-mecanism. Nudul feminin expus 
printre maşini exprimă, într-o poematică 
minimalistă, agresivitatea urba nă ca stare 
existenţială proprie oraşului. Femeia în cos-
tum-sac-de-box înflorat printre secvenţe 
de jurnal citadin, femeia în costum-cu-mă-
tură reprezintă roluri asumate de femeie în 
societatea contemporană. Imaginile conţin 
accente de autoironie şi sarcasm la adresa 
unor aspecte specifice lumii în care trăim 
aici şi acum – clicheeism, machism, came-
lionism comportamental.
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AlFrED sCHUPlEr

Fascinat de misterul evoluţiei biologice a 
embrionului, am încercat să redau, într-o 
manieră proprie, destinul şi stadiile de dez-
voltare ale acestuia. Am propus o abordare 
vizuală minimalistă şi oarecum sterilă (în-
treg cadrul abundând în alb) si am încercat 
să redau trăirile, impresiile şi convulsiile ce 
sunt preluate de embrion/fetus până la ru-
perea de mediul protector.
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GABRIEL STAMATE

Suntem pixels ai aceluiaşi display. 
Suntem digits. Suntem bits.  

Mai interesantă, mai provocatoare şi mai 
spectaculoasă decât reprezentarea corpului 
în tehnici tradiţionale, mi se pare folosirea 
propriului corp ca medium de exprimare 
estetică, când artistul îşi asumă dublul rol 
în refacerea unităţii primordiale, de obiect 
şi subiect deopotrivă, ceea ce înseamnă 
de fapt cunoaştere autentică. Mă gândesc 
chiar, în ce măsură unul primează la un 
moment dat asupra celuilalt şi la un foarte 
probabil dialog complice al părţilor.   
În ultimă instanţă, recurgerea la propriul 
corp este o soluţie ultimativă, sacrificală, 
un fenomen de circularitate care ne aduce 
mereu la punctul de pornire, la noi înşine, 
căci în noi, în lăuntrul nostru, este dat to-
tul.
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BOGDAN TEODORESCU

Poziţia unei priviri şi codul unui loc: platoul de sub turnul Eiffel. Ne aflăm în centrul unei priviri 
transcendente, precum în marginea unei deasupra-vegheri din perspectiva unicităţii puterii şi 
a absolutului singurătăţii. Puterea e inserată şi deopotrivă suspendată. Intimităţile se auto-
desenează, iar discuţiile se auto-exclud.

Dejunul pe iarbă, Manet

Un decor dejucat, într-o lume a consumului, printr-o posibilă terapie a reciclării. Artistul pus 
în elipsă, tratat în conjunctură, rezultat din contradicţii, expus ca un nonsens al simulacrului 
şi neutralizat ca un contrapunct al patologicului.

Lecţia de anatomie a Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt

Anatomia seducţiei – ambientul şi retorica unei clonări culturale. o secţiune în intersectarea 
privirilor relevă straturi arheologice ale analizei autoportretului artistului în relaţie cu multi-
plele dispoziţii ale modelului său.

Post-erotica

Conceptul unei condiţii „post-erotice” descrie deopotrivă apogeul performativităţii şi sfârşitul 
dorinţei, explorând transformarea afectului în efect. El presupune dialectica raportului dintre 
a privi şi a fi privit şi exprimă situaţia teatralizării dorinţei: corpul feminin si manechinul devin 
indiscernabile perceptual, sub efectul sintetic al unei artificialităţi candide a privirii.
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rOMAn TOliCi

Pictura, ca produs şi manifestare artistică 
reprezintă pentru mine chintesenţa unei 
pregătiri documentare datorate fotografi-
ei. Lucrul cu fotografia ca mijloc de stoca-
re documentară a imaginii mă transformă 
într-un permanent voaior-supraveghetor al 
lumii în toate aspectele ei. Pot deveni astfel 
până şi supraveghetorul „supraveghetoru-
lui” meu. Corpul uman, sau omul, nu poa-
te fi decât în centrul acestei supravegheri, 
căci eu însumi sunt reprezentantul omului, 
iar prin prospecţia lumii şi a omului îmi ac-
cesez propria introspecţie, reinterpretând 
liber şi personal imaginea lumii aşa cum o 
văd eu.
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DiAnA TrOPOE

Montajul Exerciţiu corp-peisaj îşi propu-
ne să genereze un exerciţiu de privire asu-
pra corpului uman în registrul peisajului. 
Prin alegerea cadrelor am încercat să atri-
bui o valoare nouă, şi anume una de studiu, 
asupra ansamblului artistic pe care îl poate 
reprezenta corpul uman.

Prin fragmentare, separarea fiecărui ele-
ment ales să reprezinte corpul uman, ofer 
privirii o vedere focalizată pe detalii, pe 
texturi şi pe mişcările naturale ale organi-
cului.
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AUREL VLAD

Eu sunt propriul meu personaj. Personajul 
meu îmi trăieşte viaţa, iar eu interpretez 
viaţa personajului meu.



175



176



177



178



179

cuPriNS
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20 / CăTăLIN BăDăRăU

24 / MATEI BEJENARU

28 / RăZVAN BoAR

32 / TRAIAN BoLDEA

36 / IRINA BRoBoANă

40 / LAURENŢIU DAMIAN

44 / LARISA DAVID

48 / AURoRA DEDIU

52 / anca DiacOnu

56 / DANIEL DJAMo

60 / CARMEN DoBRE

64 / MIHAI FLoREA

68 / ALEX GÂLMEANU

72 / CRISTINA GARABEŢANU

76 / IoN GRIGoRESCU

80 / ANDREEA HAJTAJER

84 / REGELE IoNESCU

88 / REGINA IoNESCU

GABRIEL KELEMEN / 90   

PETRU LUCACI / 94

FLaVia LuPu / 98

BoGDAN MATEIAş / 102

RoMANA MATEIAş / 106

VALERIU MLADIN / 110

CoRINA NANI / 114

IoNUŢ-FLoRIN NEGRILă / 118

VERoNICA NEGRILă / 122

MARINA oPREA / 126

CHRISTIAN PARASCHIV / 130

cOSMin PauLEScu / 134

DAN PERJoVSCHI / 138

ANDREI RADU / 142

RAŢă BoGDAN / 146

MARILENA PREDA SÂNC / 150

ALFRED SCHUPLER / 154

GABRIEL STAMATE / 158

BoGDAN TEoDoRESCU / 160

RoMAN ToLICI / 166

DIANA TRoPoE / 170

AUREL VLAD / 174



180


