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Petru Ilieşu

Despre eFuziuni
şi alte stări de spiritPetru Ilieşu
About e-fusions
and other states of mind
Nu mi-am propus niciodată să scriu, şi prin acest exerciţiu
responsabil şi presupus temeinic, să-mi clarific, ceva anume,
esenţial, despre cum ar trebui să privesc arta momentului
ca rezultat al unor fuziuni
de percepţii. Dacă aş
vorbi despre tendinţele
contemporane, cu siguranţă că m-aş pierde
între prize eterogene
şi
impregnate
cu
subiectivism şi, poate, o
serie de citate ori doar
răstălmăciri ale lor, la fel
de personal interpretate
ca şi o piesă muzicală clasică preluată de o trupă de jazz
care a rătăcit sau îşi aminteşte vag partitura. Pentru că
asumata mea condiţie de spectator al spaţiului exterior, dar
şi al propriilor mele tentative de integrare, stă sub semnul
prudenţei de a emite teorii sau judecăţi de valoare demne
de a fi luate în seamă altfel decât (modeste ) confesiuni.
Despre cum simt şi cum mi se pare că simt. Adică ce
semnifică pentru mine o perioadă de expresii prin arta
sub toate manifestările sale: sunet, imagine, cuvânt şi
rezultatul lor alchimic în structuri individualizabile.
Ce se întâmplă acum în artă şi cât de diferit este acest
acum din perspectiva celor care, din intimitatea atelierelor,
deschid câte o fereastră pentru a ne lăsa a privi câteva
momente înăuntrul spaţiului anume plăsmuit, pregătit
la fel de anume pentru a pune o mereu şi mereu mai
nuanţată întrebare. Şi ea se deschide cu o gamă minoră
de alte întrebări care ar putea începe cu: nu cumva prin
artă noi încercăm atât o descifrare a universului, cât şi
încifrarea sa ? Neîmpăcaţi cu mărginirea ursită din afară
şi cea izvorâtă dinăuntrul nostru a ceea ce am izbutit a
descoperi şi impulsul primar de a ordona materia într-o
încercare de a pune la loc „piesele”, fără însă a mai reuşi
a o face în armonia iniţială? ... raţiunea acestui proces
fiind probabil subtilul magnetism interior, în care, fiecare
părticică din descoperire leagă sau respinge o alta, într-o
infinitate de alternative ?
De aici senzaţia că lumea se joacă cu noi şi de aici senzaţia
că noi părem a ne juca în spaţiul înţeles al aventurii din
magazia de recuzită a lumii, de aici ruperile neaşteptate de
ritm şi săriturile peste pasajele iniţiatice, de aici ardoarea
de a ne răspândi energia în lumea înconjurătoare cu
încredinţarea că vom reuşi a preschimba şi întregi şi apropia
de un model intuit, ca fiind parte legitimă din armonia

I have never until now set out to write, and, through
this responsible and presumably serious exercise, to
clarify for myself something specific and essential in
regard to how I should see the art of this period as the
result of fusions of perception. If I were to speak about
contemporary trends, I would doubtless lose myself
among acquired information that were heterogeneous
and completely saturated with subjectivism and perhaps
a series of quotations or only inaccurate renderings of
them, every bit as personally interpreted as a piece of
classical music taken over by a jazz group that has lost
its place or has only a vague recollection of how it was
arranged.
Because my assumed position as a spectator of
the external space but also of my own attempts at
integration is conditioned by caution about enunciating
theories or value judgments that deserve to be taken
into consideration as anything more than (modest)
confessions. About how I feel and how it seems to me
that I feel. That is, what a period of artistic expression
in all its manifestations – sound, image, word and their
alchemical effect in individualisable structures – means
for me.
What is happening now in art and how different is this
now, from the perspective of those who, in the privacy
of their workshops, open a window from time to time
in order to allow us for a few moments to see inside a
space that is fashioned in a particular way and prepared
equally specifically in order to ask an ever more nuanced
question? And it opens with a range of other minor
questions that could begin with: aren’t we somehow
through our art attempting both to decipher the universe
and to encode it?
Not reconciled to the narrowing preordained from
without and that which springs from within us of what we
have succeeded in discovering and the primary impulse
to order material in an attempt to put the “pieces” in
place without however succeeding in restoring them
to their initial harmony?....the rationale of this process
being, probably, that subtle internal magnetism by which
each minute particle of the discovery binds to or repels
another, in an infinity of alternatives?
Hence the feeling that the world is playing with us and
hence the feeling that we seem to be playingin the
understood space of a journey through the world’s
storeroom of theatrical props, hence the unexpected
changes of rhythm and the leaping over initiatic passages,
hence the passion to pour out our energy on the
surrounding world in the conviction that we will succeed
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Şi nu cumva toate aceste gesturi sunt de fapt exprimarea
unei nevoi de afecţiune, a acelei dorinţe irezistibile de
atingere a imaginii „feţei întoarse spre noi”, a dorinţei
de a oferi ceva în schimbul acestei întoarceri a feţei spre
noi ?
Şi de aici nu cumva percepţia acţiunii noastre ca joc este
doar una mai mult de suprafaţă, fiindcă tot ceea ce pare
că facem este doar a masca acest ritm cu încercarea de
a o lua de la capăt, cu speranţa că de data asta vom reuşi?
Fiecare nouă creaţie se supune acestui proces, ea poartă
în sine germenul unei împliniri, şi este de fiecare dată o
reuşită, dar nu într-un absolut ci într-o vremelnica cursă
împotriva timpului. Şi totuşi fie şi această împlinire şi
reuşită dintr-un timp anume un dar, cu care ne împlinim
noi înşine, cei care privim şi ascultăm şi înţelegem, cei
care ne deschidem spre această chintesenţă a expresiei
artistului, spre extrovertirea spiritului său creator care
ne poate propune un popas în Wonderland, tărâmul
miraculos de care interiorul nostru are atât de multă
nevoie pentru a poposi, pentru a face provizii de bucurie
şi a încărca speranţa indispensabilă următoarelor etape
ale călătoriei. Acum, aici, luându-l de partea noastră pe
Baudelaire care spunea că „Iregularul, adică neaşteptatul,
surpriza, uimirea – este un element esenţial al frumosului,
nu asta căutam noi oare prin orice atenţie pe care o
acordăm crâmpeiului de artă asupra căruia ne oprim?”
Dar pentru asta trebuie să ştim să ne oprim. Un răgaz
în timp şi un prilej de răgaz în timp.

in transforming it and making it whole and bringing it
closer to an intuited model, as a legitimate part of the
original cosmic harmony. Hence the oscillation between
intuited perfection and the imperfection of the intuition
itself.And hence all the forms which this oscillation clothes
itself in, composed as it is of ingenuousness, skill and what
is irregular, from our desire to speak and to project the
shape of things differently, to show to the other the way in
which the world is reflected in us and the way in which we
are reflected in the world.
And may not all these gestures be in fact the expression
of a need for affection, of that irresistible desire to touch
the image of “the face turned towards us”, of the wish to
offer something in exchange for this “turning of the face
towards us”?
And hence perhaps the perception of our activity as
playing is only a more surface one, since all that we appear
to be doing is only to mask this repeated action of trying
to start again from the beginning in the hope that this time
we will be successful. Each new act of creation is subjected
to this process, since it bears within itself the seed of a
fulfilment, and there is a success on every occasion, though
not in an absolute sense but in a brief race against time.
And yet even if this fulfilment is successful within the limits
of a particular time, it is a gift through which we ourselves
are fulfilled, we who look and listen and understand, we
who open ourselves up to this quintessence of the artist’s
expression, to the extroversion of his creative spirit which
can suggest to us a stay in Wonderland, that marvellous
land which our inner self has such great need of in order
to rest, to provision itself with joy and to take aboard the
hope that is indispensable for the next stages of the journey.
Here and now, if we align ourselves with Baudelaire who
said that “the irregular, that is the unexpected, surprise,
wonder – is an essential element of the beautiful”, is it not
this that we are seeking whenever we pay attention to the
piece of art that we stop to look at? But for this we must
know how to stop. A pause in time and an opportunity to
pause in time.
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Staring boy (Petru Ilieşu)

SORIN NICODIM

Cum a ajuns Sorin Nicodim la arta plastică?
Eram foarte mic, aveam 5-6 ani şi am mers la Ion Nicodim la atelier la Bucureşti,
pe aleea Mitropoliei. Avea atelierul într-un subsol cam întunecat, folosea un bec
mare de 300-500 de waţi şi avea o bucătărească care le făcea de mâncare... Ţin
minte că atunci am făcut, cu creioane colorate, un desen pe care îl mai am încă
acasă: nişte căpşuni. Aveau un aparat din acela de spart gheaţă, şi ne-a făcut la toţi
îngheţată de căpşuni. Eram cu tatăl meu. Într-un vas erau căpşunile, iar eu le-am
desenat. Unchiul meu avea o pictură cu galben, abstractă ... În vremea respectivă
nu se prea lucra abstract. Lucrarea se chema Dincolo de câmpul cu rapiţă. Unchiul
meu a chemat-o pe bucătăreasă şi a întrebat-o: „Măi Mariko, ia spune-mi tu ce
lucrare îţi place ţie, asta, sau a lui Sorinel? Dar ai grijă ce spui, vis-a-vis de postul
tău...” Iar Marika a răspuns: „Domnule Nicodim, puteţi să mă daţi afară, dar mie
tot asta a lui Sorinel îmi place mai mult. Eu nu înţeleg ce pictaţi dumneavoastră.”
Ţin minte că unchiul meu mi-a dat un catalog cu dedicaţie, pe care scria: „Lui
Sorinel îi doresc să devină un pictor mare”. Asta se întâmpla în 1959, când el avea
o expoziţie la Simeza, cred.
Tatăl meu mi-a stimulat tot timpul creativitatea. Mergeam cu el pe unde avea de
făcut inspecţii – lucra în cadrul Comlemnului. Făceam peisaje din natură, sâmbăta,
duminica, după-amiezile... La Târgu Ocna, pe Vâlcica, la poalele munţilor. Aveam
întotdeauna la mine creioane şi mă stimula lucrul acesta de a merge prin pădure,
de a căuta anumite încrengături ale naturii.Tata era şi artist amator, şlefuia tot felul
de crengi şi făcea din ele veioze sau obiecte decorative.
În clasa a doua m-a dat la un profesor care ieşise la pensie, fost profesor de limba
rusă, căruia îi plăcea să picteze. Nu era artist profesionist, îi plăcea doar să picteze,
dar nu făcea copii după marii artişti. Avea reviste cu pictura rusă, dar era foarte
acordat la pictura românească gen Dărăscu, Steriadi... Îl chema domnul Maicu. Cu
el am învăţat primele lucruri: cum trebuie să speli o pensulă, ce înseamnă o paletă,
un cuţit de paletă ... Pe atunci nu se găseau cuţite de paletă şi ţin minte că am
luat un cuţit şi m-am dus la fierar să mi-l şlefuiască, dar l-a şi decălit totodată. De
aceea, când vroiam să combin culorile, cuţitul îmi rămânea îndoit într-un anume
fel. În orice caz, cu domnul Maicu am făcut foarte multe peisaje. El avea cam 70
de ani. Când ieşeam împreună, mie îmi plăcea să mai fac câte o tumbă prin câmp,
pe dealuri, iar el era în mintea mea, ca şi mine. Şi îl întrebam dacă nu vrea să facă
şi el câte o tumbă.
Venea dimineaţa la oră fixă să mă ia de acasă, iar eu nu eram niciodată gata, întotdeauna întârziam, ca şi acum. Vreau să spun că un copac nu prea mai poţi să îl
strâmbi, decît din faşă, dar sunt unii pe care nu poţi nici din faşă.
Asta a fost până prin clasa a doua, a treia. Părinţii au văzut că sunt îndrăgostit
de pictură, şi mama nu mă certa când veneam acasă cu cămaşa plină de culori.
În clasa a cincea am mers la Liceul de Arte Plastice de la Iaşi, unde am stat până
în clasa a zecea. Am făcut ore cu Gavrileanu, Matias, cu Cămăruţ. În clasa a zecea
m-am transferat la Bucureşti, unde am şi terminat. Am avut profesori foarte buni.
De pildă, pe Teodor Tanu, un artist care mergea pe o gândire constructivistă. Ne
spunea: „Nu încercaţi să mergeţi pe mai mulţi cai” - asta referitor la preparatul
culorilor. „Încercaţi să obţineţi maximul din două sau trei culori, asta pentru că,
dacă şti să mergi pe un cal, vei putea după aia să mergi şi pe cinci cai”. Nu poţi să
sari pe o scară pe treapta a patra, dacă nu ai mers pe a doua şi pe a treia.
La desen l-am avut pe Apostolescu ... ţin minte şi acuma cum, în clasa a unsprezecea, a douăsprezecea, aveam temă de nud şi ne aducea Ingres, ne arăta frumuseţea

lucrări din copilărie / works from early childhood

cosmică iniţială. De aici oscilaţia între perfecţiunea
intuită şi imperfecţiunea intuiţiei însăşi. Şi de aici toate
formele pe care le îmbracă această oscilaţie, compusă
din ingenuitate, meserie şi iregular, din dorinţa noastră
de a rosti şi a proiecta forma lucrurilor altfel, de a-i
arăta celuilalt felul în care lumea se oglindeşte în noi şi
felul în care ne oglindim noi în lume.
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ceva nou. Asta este una din temele mele – fluturele îndrăgostit. Iar acum fluturele meu va merge într-o zonă a talazurilor . Sunt
10 talazuri din care am făcut vreo 6, din care mai am doar 2, restul le-am dat sau le-am vândut.
Ce tehnică preferi?
Am lucrat foarte mult ulei, dar pe vremea lui Ceauşescu nu îmi permiteam să îmi cumpăr culori Talens şi atunci îmi luam
culori de ulei decorative. Cu culorile Talens pictau în general artiştii care primeau ajutoare de la Uniunile de Artă din ţară.
Ca paritate ... un tub de Talens valora cât patru tuburi de ulei decorativ sau două de ulei extrafin. Am lucrat ulei foarte mult
timp, cu preponderenşă compoziţii abstracte, peisaj sau naturi statice. Peisajul însemna pentru mine o încărcare a bateriilor.
În natură vezi o floare a locului, vezi legătura care există între parte şi întreg... Totuşi, natura îţi dă acea bucurie a miracolului.
Este un miracol totul. Şi creaţia ar trebui să fie tot un miracol. Nu o treabă banală, ca un serviciu unde semnezi condica. Dacă
se întâmplă asta, atunci apare repetiţia, iar lumea care ar dori sa vină la vernisaj nu va mai avea nicio plăcere. „Aceleaşi lucrări,
eu ştiu cum pictează omul”. Eu cred că pentru a te profesionaliza trebuie să îţi doreşti să faci cât mai mult, dar nu poţi să faci
doar din tine. Trebuie să alergi, să vezi, să cunoşti, ... lucruri interdisciplinare. Şi cred că acest lucru e valabil şi în muzică, şi în
teatru ...Trebuie să facem o diferenţă totuşi, chiar dacă la ora actuală nu mai există un echilibru al valorilor, cum exista înainte
de ‘89. Eu cred că exisă artişti care pictează ca (de)serviciu, şi mai puţini care pictează din dorinţa de a se autodepăşi.
Ce alt domeniu al artei ai alege dacă ar trebui să renunţi la arta plastică?
Cred că dansul. Am încercat cu muzica, dar ştiam doar nişte acorduri şi nu a mers.

liniei.Venea în spatele fiecăruia şi ne făcea corectură.
Am terminat liceul Tonitza, după care am dat la facultate la Institutul Grigorescu.
În anul IV am avut o medie foarte mare şi am rămas la specializare, nu am mai intrat la repartiţie cu grupa cu care terminasem.
Am făcut anul V de restarare, după care au urmat trei ani bazele restaurării. Am avut mari probleme la repartiţie. Imediat după
terminare, am fost trimis la o fabrică ce nu exista. Trebuia să fac creaţie de ciorapi, iar eu nu vroiam să intru într-un sistem din
acesta, de fabrică. Ştiam de la alţi colegi că eşti sortit unei munci de rutină care nu îţi mai oferă bucuria creaţiei.

Care este artistul, muzicianul şi regizorul preferat?
Aici este foarte greu. E greu să faci astfel de departajări, ... depinde de stare. Poate să îţi placă într-o anumită perioadă ceva
... De exemplu, în facultate am văzut la cinematecă, într-o zi ploioasă, în care am întârziat la întâlnire, filmul Femeia Nisipurilor,
după romanul lui Kobo Abe. Acest film m-a urmărit foarte mult timp: dorinţa de a nu-ţi dori mai mult decît poţi să îţi oferi.
Evident, nu era vorba de dorinţa materială, ci era în sens spiritual.
Am ascultat acum cîteva săptămâni la filarmonică trei percuţionişti foarte buni de la Cluj şi Bucureşti. Piesa se chema Perpetuum mobile, sau cam aşa ceva, piesă modernă scrisă de o compozitoare plecată din România care trăieşte în Germania şi care
povestea cum a ajuns să scrie compoziţia respectivă. Fusese la un muzeu ce avea în interior un cub de sticlă, iar în acel cub era
o sabie. Însă nu şi-a dat seama de prima dată că este o sabie, datorită iluminării şi lustrului. Era de fapt o sabie folosită în războaie
şi care avusese rolul de a ucide. Piesa de care vorbeam anterior are ca sursă de inspiraţie ideea acelei săbii şi sunetul pe care
îl poate provoca ea. Nu am reţinut numele autoarei, dar cred că ideea este mai importantă decât numele. Şi modul în care
compozitoarea a reuşit să
trateze subiectul şi să te
transpună într-o anumită
stare. Îmi plac şi lucrurile
moderne... Ascult cu mare
plăcere grupul Contemp,
Contraste... Şi baletul contemporan, mai puţin cel
clasic.
Din artă îmi place foarte
mult Miro, Tapies ...

Care este relaţia ta cu arta?
Mă simt ca într-o rezervaţie de bizoni în care ar trebui să fiu ocrotit şi, de fapt, nu sunt ocrotit deloc. Trăim nişte drame... Zilele
trecute tocmai discutam cu cineva despre ajutorul pe care fostul regim îl oferea artiştilor, aveau şi pierderi, normal, dar erau şi
câştiguri. Unul din marile câştiguri este faptul că mulţi artişti au rămas cu o operă foarte „rotundă” şi totuşi neaservită regimului
politic de atunci. La ora actuală, nu mai există această recompensă a artistului. Erau nişte ajutoare de creaţie, de existenţă. De asta
probabil artiştii adevăraţi sunt foarte puţini şi ar trebui protejaţi, printr-o lege a mecenatului, poate. Arta nu o poţi face în sistem
de serviciu. Am traversat perioada când am fost profesor la Liceul de Artă şi la Facultatea de Arhitectură, fugeam dintr-o parte
în alta. Banii oricum nu îmi ajungeau, munceam de dimineaţa până seara, iar orele de atelier erau de la 8 la 10 seara. Ei, nu poţi
să creezi la comandă şi nici sub presiune. Arta înseamnă iubire, iar daca ai dat o bucăţică din sufletul tău, pentru că orice lucrare
este o bucată din suflet, imediat ai un gol, eşti blocat şi nu mai poţi lucra. Deci adevărata artă se substituie cantităţii, se substituie
lucrărilor făcute în modul cum se fac gogoşii, vorba lui Picasso.
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Cum îţi alegi subiectele, tematica?
Tematica ţine de trăirile mele interioare, în primul rînd. Sunt un iubitor de cultură, un avid iubitor. Cultura mă obligă să fac eforturi
cu mine. Mă duc la teatru, operă, filarmonică, la majoritatea manifestărilor. Astfel ajungi să îţi dai seama dacă un lucru este de calitate sau nu. Ca subiect ... Am citit într-un album despre plante şi animale. Am descoperit că fluturii aleargă kilometri întregi ca să
îşi găsească partenera, iar, după ce se unesc, fluturele moare. Mai demult am avut şi eu astfel de experienţe, alergând după iubite cu
imense buchete de flori de câmp, dar totuşi nu am găsit „fluturiţa”. Am vrut să văd ce îmi oferă destinul. Am tot timpul o dorinţă
neîmpăcată, însă lucrurile foarte clare îţi creează o stare de banalizare, de repetiţie, şi nu mai ai bucuria aceea de a căuta, de a avea
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portrait
of an artist

SORIN NICODIM

Camil Mihăescu: How did Sorin Nicodim take up fine art?
Sorin Nicodim:When I was very young, about five or six, I visited Ion Nicodim’s Bucharest
studio on the Mitropoliei Alley. Since it was in a quite dark basement, he used a big, 300/
500 Watt light bulb. They had a cook who prepared their food. I remember that, on that
occasion, I used colored pencils to draw some strawberries: I still have the drawing at
home. They had an ice machine and they made us all strawberry ice-cream. I was with
my father. The strawberries were in a bowl and I drew them. My uncle was working on
a yellow, abstract painting. There wasn’t a lot of abstract painting being done at the time.
The work was called Beyond the Field of Canola. My uncle summoned the cook and
asked her: “Marika, tell me which work you like better: this one or Sorinel’s? Be careful
what you say, your job is at stake…” And Marika replied: “Mr. Nicodim, you can fire me
alright, but I still like Sorinel’s better. I don’t understand your paintings”. I remember my
uncle gave me a catalogue, dedicated “to Sorinel, wishing that he might become a great
painter”. It was 1959; I believe he had an exhibition at Simeza.
My father was the one who always fueled my creativity. He took me along to wherever
he needed to go on inspections, as he worked for the Comlemn. I drew landscapes on
Saturdays, on Sundays, in the afternoons… at Târgu Ocna, in Vâlcica, at the foot of the
mountains. I always had pencils on me and walking though the woods, looking for certain
natural divisions, stimulated my imagination. My father was an amateur artist himself; he would grind all sorts of branches and make
them into reading lamps or decorative objects.
When I was in the second grade, he found me a retired Russian teacher who liked to paint. He wasn’t a professional artist; he just loved
painting, but he didn’t make copies of the great artists’ works. He had Russian painting magazines, but he was very much up to date with
Romanian painters - such as Dărăscu, Steriadi… - as well. His name was Mr. Maicu. He taught me the basics: how to wash a brush, what
a palette or a palette knife were… Palette knives were impossible to find back then. I remember I took a knife to the blacksmith to
grind, but he also softened it. That is why, whenever I wanted to combine colors, the knife remained somewhat bent. Anyway, I painted
a lot of landscapes with Mr. Maicu. He was about seventy. When we went out together, I liked to cut somersaults in the fields, on the
hills. As I thought of him as similar to myself, I asked him whether he would like to do the same. He would come for me at a fixed hour
in the morning and I was never ready. I was always late, just as I am now. They say some people never change…
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This lasted until the second or third grade. My parents saw that I was in love with painting and my mother never scolded me when I
came home with a stained shirt. In the fifth grade I transferred to the Fine Arts Highschool in Iaşi, where I stayed until the tenth grade.
I took lessons from Gavrileanu, Matias, Cămăruţ. I had very good teachers.Teodor Tanu, for instance, was an artist with a constructivist
way of thinking. Referring to the preparation of colors, he used to tell us: “Don’t try to ride several horses. Try to get the maximum 7
out of two or three colors. If you can ride a horse, you will be able to ride five as well”. You cannot jump straight to the fourth step
of a ladder, without climbing the second and the third.
Apostolescu taught me drawing… I vividly remember how, in the eleventh or twelfth grade, we were studying nudes. He would bring
Ingres albums along to show us the beauty of the line. He would stand behind each of us and correct what we were doing. After
graduating from the Toniţa Highschool, I was admitted to the Grigorescu Institute. I had a very high average grade in the fourth year

and I stayed on for specialization; I was not assigned a job, like my classmates. I did the fifth year in restoration and then three
more years in basics of the restoration. I had big trouble in the assigned job. Immediately after graduation, I was sent to a
factory which did not exist. I was supposed to create stockings, but I did not want to enter the factory-system. I knew from
other colleagues that you were doomed to routine work, which no longer offered you the joy of creation.
C.M.: What is your relationship to art?
S.N.: I feel as if I were living in a buffalo reservation and I should be protected but, in fact, I am not protected at all. We are
undergoing dramatic situations. Just the other day I was talking to somebody about the support the old regime was giving
artists. There were losses, of course, but there were also gains. One of the big gains is the fact that many artists have been left
with a “round” work, which was, however, not subjected to the political regime of the time. At present, this kind of reward for
the artist no longer exists. There used to be creativity and subsistence grants. That is probably why there are very few true
artists, and they should be protected somehow, maybe by a Mecenat law.
Art cannot be made in a 9-5 employment system. I taught at the Arts Highschool and at the Faculty of Architecture for a
while. I worked from dusk till dawn and I had studio hours from 8 to 10 at night. Well, you cannot create at someone’s orders
or under pressure. Art is love. Every work of art is a part of one’s soul. Once you have given a part of your soul away, you

immediately feel the void. You are stuck, you can no longer work. Thus true art substitutes quantity, works that are made like
donuts, as Picasso used to say.
C.M.: How do you choose your topics, your themes?
S.N.: First and foremost, my themes have to do with my inner feelings. I am an avid lover of culture. Culture forces me to make
efforts. I go to the theater, to the opera, to the philharmonic, to most events. This is how you can realize whether something is
good quality or not.
As for the topics… I have read an album about plants and animals. I discovered that male butterflies run for kilometers to find
their partner and, after mating, they die. I myself had such experiences in the past, running after lovers with huge bunches of
wild flowers.Yet, I haven’t found my she-butterfly. I have always wanted to see what destiny has in store for me. I have always had
some unfulfilled wish.Very clear things create a banal, repetitive state; they deprive you of the joy of searching for and possessing
something new. This is one of my themes – the butterfly in love. Now, my butterfly shall move into an area of waves. There are
ten waves; I’ve finished about six, out of which I only have two left. I’ve given away or sold the rest.
C.M.: What technique do you prefer?
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S.N.: I have painted very much with oils, but in Ceauşescu’s times I could not afford Talens supplies, so I bought Decorative oil
colors instead. Talens products were generally used by the artists who got support from the Fine Art Union throughout the
country. A Talens tube cost as much as four Decorative oil tubes or two Extra Fine oil tubes. I worked in oil for a very long time,
mostly on abstract compositions, landscapes or still natures. Landscapes were kind of recharging my “batteries”. In nature you can
see a flower that belongs to a certain place; you can visualize the connection between the part and the whole. Still, nature gives
you the thrill of the miracle. Everything is a miracle. Creation itself should be a miracle as well, not a banal job where you need to
sign in daily. If that happens, repetitiveness occurs, and the people who would like to come to the opening of the exhibition will
no longer feel any pleasure. “These are all the same works; I already know how the man paints”.
I believe that, in order to become a professional, you have to want to do as much as possible, but you cannot exclusively rely on
yourself.You must run around, see and know ... interdisciplinary things. I believe this equally holds true for music and theater. We
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must, however, be able to make distinctions, even
if nowadays there is no longer a balance of values
as there used to be before ’89. I believe there are
artists who paint as a (lesser) job, and fewer who
paint out of the desire to surpass themselves…
C.M.:Were you to give up on fine arts, what other
artistic field would you choose?
S.N.: Dance, I believe. I have tried music, but I only
knew a couple of accords and it didn’t work out.
C.M.: Which are your favorite artist, musician and
director?
S.N.: That is very hard to say. It’s difficult to make
such classifications, it depends on the mood.
You can like one thing at a particular time… For
example: I was in college and, one rainy day I was
late for my date, I saw The Sand Woman, made
after Kobo Abe’s novel, at the art theater. This
film haunted me for a very long time: the desire
to never wish for more than you can offer to
yourself. It was obviously not about the material
wish, but about a more spiritual kind of longing.
A few weeks ago, at the philharmonic, I listened
to three very good percussionists from Cluj and
Bucharest.The song was called Perpetuum mobile,
or something like that; it was a modern piece
written by a composer who left Romania and
now lives in Germany. She told the story of that
particular composition. She had visited a museum
which contained a glass cube; inside the cube there
was a sword. Because of the lighting and the luster,
she did not realize from the very beginning that
it was a sword. It was actually a war sword that
had been used for killings. The song I was talking
about was inspired by the sound that particular
sword made. I cannot remember the composer’s
name, but I think what matters more is the idea,
the way in which she has managed to address her
subject and transpose her audience into a certain
state. I also like modern things. I gladly listen to
Contemp, Contraste… I like contemporary ballet,
rather than the classical one. In terms of art, I love
Miro, Tapies…
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Etica simulării şi ironiei

The Ethics of Simulation and Irony

Simularea ca şi ironia sunt strategii
– culturale – ale societăţilor care
se distanţează de nucleul valoric al
sistemului ce controlează şi susţine
coerenţa palierelor experienţei
sociale a unei actualităţi istorice.
Odată cu declinul acestui nucleu,
acestei grile a valorizării, întreg
eşafodajul de relaţii, de convenţii
şi, evident, de semne, îşi pierde – mai lent sau mai abrupt
– autoritatea. Solidară sistemului de valori dominante sau
tendinţelor subminative, cultura, cu complexele sale forme
de mediere, persuasiune, instaurare inflexibilă, seducţie şi
presiune participă inevitabil la conflictul ideologic latent sau
declarat, violent. Instrumentare complexe, de la expresia cea
mai adecvată, elaborată pentru pachetul de realităţi/convenţii
dominante, la soluţiile disocierii, distanţării, raportării critice,
denunţului radical, cultura, niciodată omogenă, univocă şi
niciodată cu totul stagnantă, îngheţată în tiparul unei ideologii,
pune în mişcare seturi de semne cu aderenţă simbolică
mai puternică sau mai relaxată, iar strategiile subminării şi
destabilizării ţintesc tocmai relaţia dintre semn şi semnificaţia
sa simbolică, între semn şi valoarea pe care semnul o
instaurează, conferindu-i sau doar propunându-i accesul la
realitate. Mai mult decât pune în discuţie valoarea însăşi pe
care semnul o indică, subminarea vizează tocmai validarea,
autoritatea validării şi complexul semnificării prin care se
instaurează relaţia de validare.

Both simulation and irony represent the cultural strategies of
those societies which detach from the valuable nucleus of the
system that controls and sustains the coherence of the levels
of one historical and social experience. When this nucleus and
pattern of values decline, the whole complex of relationships,
conventions and signs loses its authority sooner or later. Related
to the system of dominant values or undermining tendencies,
culture, with its complex forms of mediation, persuasion,
inflexible settlement, seduction and pressure, participates
inevitably in the slow or violent ideological conflict. A complex
instrument, from the most adequate expression, elaborated
for the package of dominant realities and conventions, to the
solutions of dissociation, separation, critical connection, culture,
which is never homogeneous, constant, or frozen within the
context of a certain ideology, activates sets of symbolical signs,
and the strategies of submination and destabilisation are focused
on the connection between the sign and its signification, between
the sign and the value conferred by the sign, by suggesting and
proposing its access to realiy. Submination is focused exactly on
the validation, the authority of validation and the complexity
of the signification through which the validation relationship is
settled.

Alexandra Titu

Alexandra Titu

The great historical iconoclasms do not highlight the reality
invoked by the image but the capacity of the image to update
the already mentioned reality. What is at stake, attacked and
dissaffected, is the symbolical character of the incriminated signs,
their condition as simulacra. Their major guilt, as emphasised
by the traditional culture, is the one of having substituted
truth with an unreal fiction, whose power is not ironized as
Marile iconoclasme ale istoriei nu pun în cauză realitatea
precarious or nulle, but assimilated to a power which is
invocată de imagine, ci capacitatea imaginii de a actualiza
magically active. In this interpretation we have the affirmation of
realitatea semnalată. Ceea ce este pus în joc, atacat şi
the tight connection between simulation and seduction, that a
dezafectat este caracterul de simbol al semnelor incriminate,
great part of culture is based on, which accepts convention and
condiţia lor de simulacre.Vina lor majoră, aşa cum o acuză
simulation as a natural and unavoidable condition of the cultural
cultura tradiţională, este aceea de a substitui adevărul cu
fact, of any form of artificial creation (any arte-fact, fictional
o ficţiune mincinoasă, a cărei putere nu este însă ironizată
product or imaginary construction). There is only a subsequent
ca precară sau nulă, ci asimilată unei puteri active magic.
phasis regarding the strategies of cultural disaffections which
Operează în această interpretare afirmarea relaţiei strânse
focuses on the contents of the symbolical activity itself and
dintre simulare şi seducţie, pe care se bazează o mare parte denounces the contents of the symbolical sign as a vacuum.
a culturii care acceptă convenţia, simularea, ca pe condiţia Such a perspective upon the relationship of significations
firească (inevitabilă) a faptului cultural, a oricărei forme de depends on the radical and profound transformations of the
creaţie artificială (a oricărui artefact, produs ficţiional, sau perspective on reality and the connection between the human
construcţie imaginară ). Doar o fază ulterioară a strategiilor conscience (capacity and mechanisms/methods/strategies of
dezafectărilor culturale vizează conţinutul însuşi al activităţii knowledge, investments of the imaginary level) and reality. On
simbolice şi denunţă conţinutul semnului simbolic ca vid. O the one hand, the relativization of the concept of truth, with its
asemenea perspectivă asupra relaţiei de semnificare depinde descent in the strict universe of the matter, and on the other,
de schimbarea radicală,profundă,a perspectivei asupra realităţii the acknowledgement of the impact between subjectivity and
şi a prizei dintre conştiinţa umană (capacitate şi mecanisme/ the objective world, open the way of submination (demityzation,
metode/strategii ale cunoaşterii, investiri ale imaginarului) şi demistification, remistification, polemics and irony) towards
realitate. Pe de o parte, relativizarea conceptului de adevăr, the core of the profound meaning decayed from the absolute,
odată cu descensia lui în strictul univers al materiei, pe de altă towards the immediate meaning, generated by epistemological
parte, recunoaşterea impactului dintre subiectivitate şi lumea and especially ideological contexts.
obiectivă, întodeauna aflată la distanţa prejudecăţilor culturale
ale epocii de conştiinţa umană, deschid drumul subminării Given the historic modernism and the first avant-garde,
(aporiei, demitizării, demistificării, remistificării, polemicii, submination is preoccupied with this prestigious package of
ironiei) spre nucleul sensului profund decăzut din absolut, şi truths which is still adherent on the authority level of some
spre sensul imediat, generat de contextele epistemologice şi tradition which relates truth to the absolute condition. In
fact, the moment of great language transformations and new
mai ales ideologice.
theories regarding the relationship between representation and
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Cu modernismul istoric şi prima avangardă, subminarea se
preocupă de acest pachet prestigios de adevăruri încă aderent
pe fondul de autoritate al unei tradiţii ce leagă adevărul de
condiţia abvsolută. De fapt, momentul marilor schimbări de
limbaj, al noilor teorii asupra raportului reprezentare-creaţie,
de la finele secolului XIX ia doar act şi afirmă teoretic un
proces al dezagregării inaugurat de Renaştere, cu înrădăcinările
ei în filonul antichităţii mediteraneene, cu tenacitatea sa
interogativă, şi continuat de filierele iluminismului. Declinul
şi dezintegrarea marilor sisteme de convenţii culturale se
accelerează odată cu conştiinţa arbitrarului sistemelor de
semne, şi cu acceptarea condiţiei simulative pentru toate
formele de expresie/comunicare/manifestare/producţie
culturală. Arta îşi pretinde propriile domenii de realitate.
Atunci când se recunoaşte ca realitate secundă, se angajează/
dezangajează în mod conştient, în baza unui program, cu ţinte
precise, sau abdică în faţa presiunii ideologiilor dominante.
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creation at the end of the 19th century affirms theoretically
a process of disaggreggation inaugurated by the Renaissance,
rooted in the mediterranean antiquity with its interrogative
tenacity and continued by the directions of the Enlightenement.
The decline and disintegration of the great systems of cultural
conventions accelerate because of the acknowledgement of the
arbitrary condition of sign systems, and the acceptance of the
simulative condition for all the forms needed in expressions,
communication, manifestation and cultural production. Art
demands its own domains of reality.When it is acknowledged as
a secondary reality it engages or disengages consciously on the
basis of a program with precise objectives, or it gives up because
of the pressure of dominant ideologies.
The enthusiasm of the political and social engagement of the
great avant-garde attitudes at the beginning of the 20th century
- the Italian futurism related initially to the fascist program,
and especially the great Russian avant-garde, with its complex
constructivist, realistic, surrealist and abstract formulations,
connected to the first stage of the soviet dictatorship, end up
being excluded from the configuration of the culture which
promotes a populism defined by the „left” or „right” orientation,
which had motivated their elitary program. The fate of their
utopian adherence illustrates this conflict among the vectors of
de-structuration, oriented against the core of realities analysed
by the social and cultural radicalism, as well as the relationship
between this reality and the system of signs, the language of
non-representation, to exclude mimetism in order to present
reality and settle the self-sufficient simulacra into the process of
communication. The incoherence of attitude and the vehement
denial of the traditional symbols’ functionality, naturally driving
towards the disaffection of symbolical functionality, copes with
the symbol, which accredits the abstract forms and makes
the mechanism become the new symbolic arsenal of renewal.
Regarding the performance in November 1918, in Petersburg,
„The Attack against the Winter Palace,” organised by Tatlin
and Nathan Altman, with the support of the red army and
the heterogeneous masses, the simulacra is fully operating, an
enthusiastic compromise between symbolism and realism. In
this historical dispute realism had been triumphant for a longer
period of time, conferring the attributes of a cultural symbolism,
which was more different than its initial program, to the avantgarde abstractionism.

Entuziasmul angajamentului politic şi social al marilor atitudini
avangardiste ale începutului secolului XX – futurismul italian
solidar iniţial programului fascist, şi, mai cu seamă, marea
avangardă rusă, cu complexele sale formulări constructiviste/
realiste, suprarealiste, purist (spiritualist) abstracte, solidară
revoluţiei bolşevice, şi primei etape de instaurare a dictaturii
sovietice, sfârşesc excluse din configuraţia culturii ce
oficializează un populism de dreapta sau de stânga ce le
motivase programul elitar. Destinul aderenţei lor utopice
ilustrează acest conflict dintre vectorii destructurării,
îndreptaţi împotriva nucleului de realităţi vizate de radicalismul
social şi cultural, şi simultan al relaţiei dintre această realitate
şi sistemul de semne, limbajul nonreprezentării, al excluderii
mimetismului cu pretenţie de prezentare a realităţii şi
instaurării simulacrului autosuficient în procesul comunicării.
Incoerenţa de atitudine, negarea vehementă a operaţionalităţii
simbolurilor tradiţionale, conducând firesc spre dezafectarea
operaţionalităţii simbolice, se ciocneşte de apelul la simbol,
care acreditează formele abstracte, şi face din mecanicism
dacă nu mimetic, din maşină, noul arsenal simbolic al înnoirii.
Cât despre spectacolul din noiembrie 1918, din Petersburg,
„Atacul asupra Palatului de Iarnă”, pus în scenă cu aportul
armatei roşii, al marinei, şi al maselor eterogene de Tatlin şi
Nathan Altman, simulacrul se află în plină operare, compromis
entuziast între simbolism şi realism. În această dispută istorică,
realismul a ieşit triumfător, pentru o lungă perioadă, conferind With these conflicts, options and failures we see ourselves
abstracţionismului avangardist aureola unui simbolism cultural within the context of ethics, as an area of disputes, attitude and
motivations; a territory with great conflicts among political,
diferit de programul său iniţial.
confessional, social and scientific beliefs, with the representation
Ne aflăm cu aceste conflicte, opţiuni şi eşecuri pe terenul systems of all these competing ideologies. Far from being the
eticului, ca un areal al disputelor, al generării atitudinilor şi stable and well-determined territory, the basis of a universal
motivaţiilor. Un teritoriu unde se consumă marile conflicte harmony, the premises of any utopia or ideal project needed
între crezuri politice, confesionale, sociale, ştiinţifice şi unde se in the human becoming, the ethical domain conducts the most
elaborează sistemele reprezentării tuturor acestor ideologii instable and pressuring part of the human conscience, which is
concurenţiale. Departe de a fi teritoriul stabil şi clar pe care agitated by the most insignificant factors of the transformation
să se aşeze solid o armonie universală, premiză a oricărei provoked by the extension of the information field, historical
utopii, a oricărui proiect ideal de devenire umană, domeniul
eticului gestionează cea mai labilă şi tensionată parte a Marcel Duchamp
Andy Warhol
conştiinţei omeneşti, agitată de cele mai insignifiante nuanţe
ale schimbării declanşate de lărgirea câmpului de informaţie,
de incidentele istoriei, de creşterile şi declinurile economice,
de spaimele şi fantasmele colective.
Atitudinea cea mai echidistantă faţă de pachetele de
semnificaţii şi de structurile mitice atacabile, mai alertă în
înregistrarea schimbării de perspectivă, dar nu mai puţin

incidents, economic rise and decline, or the collective terror or
illusions.
The most adaptable and alert attitude in the recording of
perspective changes, which is actually not less aggressive, is
irony, the favourite instrument of cultural deconstructions.
Unlike the repressive strategies, such as the physical destruction
of cultural goods, interdiction and censorship, which provoke
vehement reactions, approach attitudes and generate opposing
strategies, at its turn, irony is capable of creating language
mutations and engages the simultaneous game on the territory
of meaning, language, ideas about reality and the relationship
with the signs which transpose it. At the level of signification, the
attack aims at the connection between signs and contexts, signs
and the meanings mediated by signs and the signs themselves,
de-contextualized, with new meanings, distorted, transformed
or replaced, obtaining only a subtle destabilization, a comic
perspective upon the meaning, the comic of the language or
a total transformation of the relation of signification. Irony
demolishes signs and ensembles of signs, symbols and ensembles
of symbols and sets the basis of symbolic ensembles.
The opposition to the instruments of irony becomes more
difficult when the polemical vehemence or interdiction
automatically drive towards the comic and grotesque. Before the
serious studies of psycho-sociology, the irony of the avant-garde
and neo-avant garde had imposed the dramatic dependence on a
pressure deriving from the production of objects, goods, utilities
and real services through Duchamp, Warhol, Indiana, Jons or
Oldemburg focusing on the studies of Marx, Deleuze, Baudrillard,
Pascal Bruckner about simulacras, the „system of objects”, the
infantilisation, allienation in possession and consumption etc.
The lipstick, the cola can or the hamburger were indicating a
social universe which was depending on facilities and physical
commodities, digestive security, appearance, fashion and
stereotypes.A society which was consuming as much as possible,
which could be run through the primary mechanisms of desire,
which was not interested in reality and truth, according to
Harold Rosenberg.
The avant-garde and neo-avant-garde realism of pop art and
the new realisms, the risks of corporality balancing between
challenge, dramatism and irony disaffects the fascination of
simulacra settled in the authority of symbols, yet they certify
the functionality of these replacements. In that part of the world
which is dominated by the opposing ideology, that communist
ideology that had been turned away from its utopian project
as much as the society of consumption with its ferocious
competitive characteristics, realism is also entitled to settle
the symbols of a new society and the opposition approaches
the strategies of withdrawal in abstraction or it copes with the
package of symbols, myths, like in the case of Wajda’s films („The
Stone Man,” „The Iron Man”), or with incisive irony, like in Kulik’s
street actions.
		

agresivă, în fond, este ironia, instrumentul predilect al
deconstrucţiilor culturale. Spre deosebire de strategiile
represive, ca distrugerea fizică a bunurilor culturale,
interdicţia, cenzură, care nasc reacţii vehemente, polarizează
atitudini şi generează strategii de opoziţie, ironia, capabilă
la rândul său să creeze mutaţii de limbaj, îşi angajează jocul
simultan pe teritoriul sensului şi al limbajului, al ideii despre
realitate şi al relaţiei cu semnele care o transpun. Iar la nivelul
semnificării, atacul ţinteşte simultan relaţia dintre semne
şi contexte, dintre semne şi sensul/sensurile mediate de
semne şi semnele însele, decontextualizate, resemantizate,
distorsionate, transformate sau substituite, obţinând doar o
subtilă destabilizare, o perspectivă comică asupra sensului, un
comic de limbaj, imediat, sau o degringoladă totală a relaţiei
de semnificare. Ironia demolează semne şi ansambluri de
semne, simboluri şi ansambluri de simboluri şi instaurează
ansambluri simbolice.
Opoziţia faţă de instrumentarele ironiei este cu atât mai
dificilă cu cât vehemenţa polemică sau interdicţia atrag
automat lunecarea în comic, în deriziune şi grotesc. Ironia
avangardei şi neoavangardei a impus înainte de studiile grave
de psihosociologie şi mai direct ca impact, conştiinţa dramatică
a dependenţelor de o presiune a producţiei de obiecte, de
bunuri, de utilităţi şi servicii reale şi futile prin Duchamp,
Warhol, Indiana, Jons sau Oldenburg, punând în act premizele
studiilor lui Marx, Deleuze, Baudrillard, Bruckner despre
fetişizarea mărfii, simulacre şi simulare, despre „sistemul
obiectelor”, infantilizarea şi alienarea în posesie şi consum
etc. Ridicarea la statutul de monument a urinoaurului, rujului
de buze, dozei de coca-cola sau hamburgherului indicau un
univers social dependent de facilităţi şi comodităţi fizice,
de securitatea digestivă, de aparenţe, mode, stereotipuri. O
societate bulimică, dirijabilă prin mecanismele primare ale
dorinţei şi neînfrânării, „dezinteresată de realitate şi adevăr”,
după expresia lui Harold Rosenberg.
Realismul avangardist şi neoavangardist, al pop-art-ului,
al noilor realisme, punerea în joc a corporalităţii, glisând
între provocare, dramatism, ironie, dezafectează fascinaţia
simulacrelor instaurate în autoritatea simbolurilor, dar
autentifică operaţionalitatea acestor substituiri. În partea
lumii dominate de ideologia de opoziţie, acea ideologie
comunistă deturnată de la proiectul său utopic la fel de
mult ca şi societatea consumismului cu concurenţialitatea sa
feroce, realismul este în aceeaşi măsură investit cu funcţia
de a instaura simbolurile noii societăţi, şi opoziţia recurge
la strategiile retragerii în abstracţie sau afrontează pachetul
de simboluri, de mituri, ca în cazul filmelor lui Wajda (Omul
de piatră, Omul de fier), sau cu ironie incisivă, ca în acţiunile
stradale ale lui Kulik.
			

continuare în numărul viitor

to be continued
Claes Oldemburg

Andrzej Wajda
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Fundaţia Interart TRIADE

Am visat întotdeauna ca oraşul meu să semene cu marile metropole în care poţi
să te plimbi ca într-un „muzeu” în aer liber, descoperind lucrări de mari dimensiuni
organizând spaţiul urban. Am realizat însă, prin anii 2000-2001, că acest lucru este
imposibil încă în Timişoara, unde nu exista, la acea dată, niciun exerciţiu vizual
contemporan. Lucrarea lui Paul Neagu, expusă în centrul Timişoarei şi percepută
ca un memorial al evenimentelor din decembrie, isca nenumărate discuţii, tocmai
din cauza faptului că lumea nu avea instrumentarul adecvat lecturii unui semn
plastic contemporan. Lucrările aduse de Memorialul Revoluţiei, prin efortul
domnului dr. Traian Orban, reprezentau un pas important, dar insuficient pentru
oraş, întrucât oamenii preluau doar semnificaţia comemorativă a lucrărilor,
acestea nefiind percepute în ele însele, eliberate de orice „sarcină” semnificantă.

Sorina Jecza

“Timişoara XXI”
sau cum am putea
vorbi despre
oraş ca despre
un „muzeu
în aer liber”

Sorina Jecza

“Timişoara XXI”
or how could we
talk about the
t ow n a s a b o u t
a “ m u s e u m
in the open”

TRIADE Interart Foundation

I have always dreamt that my town looks like the great cities where you can walk
like in a „museum” in the open, discovering large works that organise the urban
space. However, around 2000, I realized that this was still impossible in Timişoara,
where, at that time, there was no contemporary visual exercise. Paul Neagu’s
work, exhibited in the centre of Timişoara and perceived as a memorial of the
events in December, was provoking endless discussions because people were not
provided with the tools needed to read a contemporary artistic sign. The works
brought by the Revolution’s Memorial, due to Mr. dr.Traian Orban, represented an
important yet insufficient step for the town, as the people used to comprehend
only the works’ commemorative signification, as these were not perceived in
themselves, free of any significant „task.”

Am decis, de aceea, să începem noi înşine cu paşi mici, de la un spaţiu relativ
restrâns, unde să creăm un „model” de expunere în spaţiu liber. O mică expoziţie.
Am numit-o „Grădina TRIADE”.

Therefore, we decided to start it little by little, from a relatively limited space,
where we created a „model” of exhibition in the open. A little exhibition. We
named it the „TRIADE Garden.”

Voi descrie mai jos paşii acestui proiect, aflat astăzi în plină desfăşurare, ce are
deja un istoric de câţiva ani.

I shall describe the steps of this project, which is still developing, which has already
been several years old.

Premisele proiectului
Ultimii 50 de ani de dezvoltare a oraşului, au omis complet orice formă de
expresie a identităţii artistice a locului. Acum, când oraşul încearcă să se
redefinească identitar, se pune, pe deplin justificat, un accent puternic mai cu
seamă pe conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului anterior erei
comuniste. Oraşului Timişoara, însă, îi lipseşte componenta contemporană
a aspectului său identitar. Un oraş modern ca Timişoara, în plină ascensiune, nu
poate să trăiască doar din imaginea trecutului său, oricât de valoros ar fi acesta.
De aceea se impune stimularea spiritului creator al generaţiei care trăieşte

The project’s premises
The last 50 years of urban development have completely omitted any form of
expression defining the artistic identity of the place. Now, when the town tries
to re-define its identity, we are fully justified to strongly emphasise especially the
preservation, restoration and revaluation of the patrimony preceding the communist
era. Yet Timişoara misses the contemporary component of its identity. A
modern town like Timişoara, featured by a rapid ascent, cannot rely only on the
image of its past, no matter how precious it might be.
That is why we need to stimulate the creative spirit of the generation living in
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acum în Timişoara, prin emergenţa acelor forme de artă (de for public sau artă
ambientală) care să exprime sensibilitatea generaţiei actuale. Această nevoie de
exprimare este un drept şi o nevoie în acelaşi timp, socială şi culturală. În egală
măsură, oraşul este spaţiul în care se educă vizual generaţiile secolului XXI, de

Timişoara at the moment, through the emergence of those art forms (public or
ambiental) which should express the actual generation’s sensibility. This need to
express the feelings is a right and need which is both social and cultural.The town
is also the space where the XXIst century’s generations are visually educated,
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aceea a da formă actuală artei oraşului, concordantă cu spiritul epocii, corespunde unei obligaţii şi nevoi educaţionale
de maximă stringenţă.

therefore the idea of providing the town’s art with an actual form, according to the epoch’s spirit, corresponds to an
acute educational obligation and need.

Istoric
Proiectul a fost iniţiat în anul 2002 de către Fundaţia Interart TRIADE, alături de Direcţia de Cultură, Culte
şi Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Timiş, odată cu lansarea catalogului realizat de către Direcţia de
Cultură în legătură cu lucrările de artă inventariate în spaţiul public. Cu acel prilej s-a impus observaţia că, în
momentul actual, lucrările existente în spaţiul public timişorean sunt, în majoritatea lor covârşitoare, lucrări
ataşate formelor tradiţionale de artă, comemorative şi de celebrare istorică, monumente „menite să perpetueze
amintirea unui eveniment sau a unei personalităţi remarcabile” şi nu expresia identităţii timpului prezent.
Concluzia consecutivă acestei premise era (şi rămâne valabilă) că însăşi noţiunea de artă monumentală nu
acoperă gama realităţilor care ar trebui să se găsească încorporate în acest concept. Conceptul de artă
ambientală, mai adecvat, ar trimite la acele forme de artă destinate a intra în relaţie
cu spaţiul urban, conotate cu semnificaţii lipsite de sensul eroic, comemorativ.
Susţinătorii instituţionali care au aderat la măsurile preconizate prin acest program
erau Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Timişoara, Ordinul Arhitecţilor – Timişoara,
Facultatea de Arte a Universităţii de Vest, Facultatea de Construcţii – Departamentul
de Arhitectură.
În anul 2003, în cadrul programului numit SCULPTURA – TIMIŞOARA XXI,
am iniţiat un proiect privind realizarea unei grădini de sculptură în parteneriat cu
Primăria Timişoara. Proiectul se numea GRĂDINA TRIADE – PENIERĂ DE
SCULPTURĂ şi viza crearea unui spaţiu în care, anual, să amplasăm un număr de
lucrări de sculptură ambientală, de dimensiuni cuprinse între 3- 3,5 metri, având drept material principal metalul
sudat, a unor artişti reprezentativi din ţară şi străinătate. Aceşti artişti au fost selectaţi în prealabil, în urma unei
cercetări bazate pe criterii de valoare, reprezentativitate, orientare. Selecţia a fost girată de către sculptorul Peter
Jecza, preşedintele Fundaţiei TRIADE. Au confirmat participarea la proiect şi li s-au amplasat lucrările în Grădina
TRIADE, în intervalul 2003-2009, următorii artişti: Ingo GLASS/Germania, Roman COTOŞMAN/S.U.A., Peter
JACOBI/Germania, POPOVICS Lörincz/Ungaria, Mircea ROMAN/Bucureşti, Aurel VLAD/Bucureşti, Gheorghe
MARCU/Bucureşti, Dumitru ŞERBAN/Arad, Rudolf KOCSIS/Arad, Onisim COLTA/Arad, Gheorghe MUREŞAN/

History
The project was initiated in 2002 by the Interart TRIADE Foundation, together with the Direction of Culture, Cults
and National Cultural Patrimony,Timiş, simultaneously with the promotion of the catalogue realized by the Direction
of Culture in connection with the works of art inventoried in the public space. On this occasion they emphasised
that at present the works existing in the public space of Timişoara are mostly overwhelming, works related to the
traditional, commemorative and historical art forms, monuments „meant to perpetuate the memory of an event or
a remarkable personality,” not the expression of the identity of the present time. The consecutive conclusion of this
premise was (and it remains like that) that the notion of monumental art itself does not cover the scale of realities
which should be found in this concept. The concept of environmental art would send us to the forms of art meant
to connect to the urban space, provided with some significations deprived of the heroic
and commemorative meaning.
The institutional upholders which adhered to the measures outlined by means of this
program were The Fine Artists’ Union, Timişoara, The Architects’ Order, Timişoara, The
Art Faculty of the West University, The Faculty of Constructions – The Department of
Architecture.
In 2003, within the context of the SCULPTURE – TIMIŞOARA XXI program, I have
initiated a project regarding the realization of a garden of sculptures in partnership with
the Town-hall, Timişoara. The project, named The TRIADE Garden – A NURSERY
OF SCULPTURES, aimed at the creation of a space in which, annually, we were
meant to place a number of ambiental sculptures, about 3-3,5 meters high each, mainly made of welded metal
by some representative artists from the country and abroad. These artists had been selected beforehand, as a
result of a research based on some criteria expressing the value, representation and orientation. The selection was
guaranteed by sculptor Péter Jecza, the president of the TRIADE Foundation. The following artists confirmed their
participation in the project and their works were placed in the TRIADE Garden, between 2003 and 2009: Ingo
GLASS/Germany, Roman COTOŞMAN/the U.S.A., Peter JACOBI/Germany, POPOVICS Lörincz/Hungary, Mircea
ROMAN/Bucharest, Aurel VLAD/Bucharest, Gheorghe MARCU/Bucharest, Dumitru ŞERBAN/Arad, Rudolf KOCSIS/
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Tg.Mureş, din Timişoara - Peter JECZA, Ştefan
CĂLĂRĂŞANU, Slavenca PETRE, Nada STOJICI,
Matei GAŞPAR, Horia-Cătălin BOJIN. În fiecare
an am invitat şi câţiva artişti tineri, alături de cei
consacraţi: Cosmin MOLDOVAN, Bogdan RAŢĂ,
Remus IRIMESCU, Anamaria ŞERBAN, Rudolf
VARNA, Florin SIDĂU, Dan ROŞCA.
Proiectul Grădinii TRIADE a fost conceput ca un
stadiu pregătitor pentru etapa următoare, anume
amplasarea sculpturii în spaţiul urban, potrivit
nevoilor de dezvoltare urbanistică a oraşului.
Grădina de sculptură TRIADE avea, astfel, rolul
de pepinieră de artă din care se putea alimenta
spaţiul urban.
Menţinerea un timp a lucrărilor în pepiniera TRIADE
putea facilita acomodarea spiritului conservator
al oraşului cu forme de expresie contemporană,
pentru a le putea asimila ulterior în alte spaţii. Vizam amplasarea ulterioară a lucrărilor fie în cadrul cartierelor de
blocuri aride, pe care prezenţa obiectului de artă le-ar putea transforma, fie, pe de altă parte, în faţa unor instituţii pe
cale să-şi creeze identitatea – hoteluri, bănci, centre comerciale, potrivit exigenţelor urbanistice şi felului în care un
obiect sau altul îşi poate găsi corespondenţele, sau pe anumite trasee care să constituie jaloane culturale interesante
pentru cetăţeanul oraşului sau pentru turişti – scuaruri, de-a lungul ariei de vegetaţie de pe malului canalului Bega
etc.
Cu toate că era un proiect specific, încadrat genului de artă ambientală – sculptură –, proiectul şi-a manifestat
valenţele interdisciplinare, în măsura în care, scoţând arta plastică din spaţiul închis al galeriei sau muzeului, ea
dobândeşte o putere de comunicare mai largă, cu un grad de adresabilitate mai mare, stimulând demersurile artistice
şi comunicaţionale novatoare. Caracterul interdisciplinar se vădeşte şi în modul în care forme ale artei plastice se
reîntâlnesc – după secole de separare autarhică –, cu arhitectura şi urbanismul, pentru a redesena completitudinea
metropolei moderne.

Arad, Onisim COLTA/Arad, Gheorghe MUREŞAN/
Tg.Mureş, and from Timişoara - Péter JECZA, Ştefan
CĂLĂRĂŞANU, Slavenca PETRE, Nada STOJICI, Matei
GAŞPAR, Horia-Cătălin BOJIN. Every year we also
invited several young artists, besides the acknowledged
ones: Cosmin MOLDOVAN, Bogdan RAŢĂ, Remus
IRIMESCU, Anamaria ŞERBAN, Rudolf VARNA, Florin
SIDĂU, Dan ROŞCA.
The project of the TRIADE Garden was conceived as
a stage preparing the following phase – the placement
of sculptures in the urban space, according to the
needs of the town’s urban development. Thus the
TRIADE garden of sculptures had the role of an art
nursery feeding the urban space.
The preservation in time of the works in the
TRIADE nursery could facilitate the accommodation
of the town’s conservatory spirit with the forms
of contemporary expression, in order to subsequently assimilate them in other spaces. We aimed at the works’
subsequent placement either in the barren districts of apartment houses, which could be transformed by the
presence of the art object, or in front of some institutions which were up to create their own identity – hotels,
banks, trade centres, according to the urban exigency and the way in which an object or another could find its
correspondent, or on certain routes as cultural landmarks, interesting for the town’s citizens or tourists - squares,
along the vegetation area on the shore of the Bega Channel etc.
Although it represented a specific project, related to the genre of ambiental art – sculpture –, the project manifested
its interdisciplinary features, insofar as, by taking the fine arts out of the limited space of a gallery or museum, it
has gained a larger power of communication, with a higher degree of addressability, stimulating the new artistic
and communicational approaches. The interdisciplinary character is also noticed in the way in which fine arts
forms encounter – after centuries of autarhical separation -, architecture and urbanism again, in order to draw the
wholeness of the modern metropolis for one more time.

Partenerii instituţionali ai proiectului care au susţinut până acum realizarea sa au fost: Primăria Timişoara, prin
semnarea actului de parteneriat votat de către Consiliul Local pe o durată de 49 de ani, Ministerul Culturii şi
Cultelor (2005), Administraţia Fondului Cultural Naţional (2006), Consiliul Local Timişoara (2007-2009)
Parteneri locali care s-au implicat în susţinerea materială a Parcului TRIADE au fost, pe parcursul dezvoltării proiectului,
SC BEGA TEHNOMET SA, PROMPT S.A., SC CONSTRUCTIM S.A., SC BERG BANAT SRL, SC SIRCUC SRL.

The project’s institutional partners which have supported its realization are the following ones: The Town-hall,
Timişoara, by signing the partnership act voted by the Local Council for 49 years, The Ministry of Culture and Cults
(2005), The Administration of the National Cultural Fund (2006), The Local Council, Timişoara (2007-2009)
The local partners which have been involved in the material support of the TRIADE Park are: SC BEGA TEHNOMET
SA, PROMPT S.A., SC CONSTRUCTIM S.A., SC BERG BANAT SRL, SC SIRCUC SRL.

Începând cu anul 2007, strategia programului TIMIŞOARA XXI vizează începerea integrării sculpturii în spaţiul urban.
Anul 2009 a făcut un pas înainte, anume votarea, de către Consiliul Local, a unui nou parteneriat, legat de expunerea
în spaţiul public a unor lucrări de sculptură de dimensiuni mai mari.
S-a creat şi aprobat o comisie de specialişti care să aleagă, anual, lucrările care vor fi amplasate, s-a decis crearea unui
grup de consultanţă, format din arhitecţi, pentru găsirea locaţiilor potrivite.

Starting with 2007, the strategy of the TIMIŞOARA XXI program has aimed at the integration of sculptures in the
urban space.This year, 2009, we have advanced a little – the Local Council has voted a new partnership regarding the
exhibition of some bigger sculptures in a public space.
They also created and approved a board of specialists to annually select the works to be settled, they decided the
creation of a group of consultancy composed of architects to find the most appropriate locations.

De acum înainte va apărea alt tip de probleme. Cine va finanţa aceste proiecte de mai mare anvergură ? Vor apărea
donatori individuali de sculptură pentru spaţii urbane ? Care vor fi politicile cele mai adecvate pentru sculptură în
spaţii publice?

From now on there will be some other problems. Who is going to finance these full-sized projects? Will there be
individual donors of sculptures for the urban spaces? Which will be the most appropriate policies for sculptures in
the public spaces?

Suntem încă la început. În 10 decembrie, însă, vom amplasa prima lucrare în oraş: Portalul lui Ingo Glass. Poate că întrun timp previzibil şi oraşul meu va fi aidoma marilor metropole: un muzeu în aer liber. Ne mai trebuie doar puţin:
consecvenţă, pasiune, sprijin.

We are still at the beginning. However, in December we are going to place the first work in the town: The Portal of
Ingo Glass. Perhaps once, within the frames of some predictable time, my town will be like the great cities: a museum
in the open. We just need some more steadfastness, passion and support.
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Cine străbate strada Oituz
din Timişoara, stradă ce
mărgineşte la nord centrul
istoric al oraşului, remarcă,
fără îndoială, aspectul ocrugalben al unui edificiu ce
se distinge prin proporţii,
stil şi culoare. Gri până mai
ieri, clădirea a fost ridicată
la mijlocul secolului al
optsprezecelea (1753) cu
funcţia utilitară de stabiliment militar, fiind încastrată în
zidul de incintă al oraşului, în apropierea porţii de intrare
cunoscută sub numele de Poarta Vienei.i Având un plan
simplu, rectangular, cu un culoar longitudinal care asigură
accesul în spaţiile boltite - foste dormitoare, înălţată pe
trei nivele, construcţia se înscrie în complexul baroc
din vecinătate, fără a abuza de caracteristicile stilului.
Renovată în secolul al XIX-lea, fără intervenţii majore,
faţada îşi relevă austeritatea, fiind divizată ritmic doar
de pilaştrii adosaţi cărora le corespunde, la interior,
împărţirea spaţiilor în travee. Un portal în arcadă şi patru
medalioane contrapun linia curbă elementelor cu extensie
orizontală sau verticală ale faţadei. Conservată în această
formă, „cazarma” cum era cunoscută în oraş, şi-a păstrat
utilitatea timp de două veacuri şi jumătate. În vara anului
2000, edificiul a fost trecut din patrimonuil Ministerului
Apărării în cel al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
şi atribuită Universităţii de Vest din Timişoara.1
Aici îşi are sediul, din anul 2002, Facultatea de Arte şi
Design, facultate ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara.
În acord cu planul strategic al Programului de educaţie
permanentă Bologna, oferta curriculară pe care Facultatea
de Arte şi Design o pune la dispoziţia celor interesaţi
într-ale artei se desfăşoară pe trei nivele: studii de licenţă
(şase semestre), studii masterale (patru semestre) şi
studii doctorale (şase-zece semestre). Facultatea de
Arte şi Design îşi desfăşoară activitatea pe trei catedre:
Catedra de arte plastice cu specializările pictură, grafică
(grafică de şevalet-gravură şi grafică publicitară şi de
carte), sculptură, fotografie-imagine computerizată şi
conservare-restaurare, Catedra de Arte decorative
cu specializările arte textile (modă şi tapiserie), arte
decorative, pedagogia artei şi istoria şi teoria artei şi
Catedra de design cu trei rute opţionale: design grafic,
design de produs şi ambient.
Programele instituţionale de pregătire, cercetare
ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a
domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate
şi interdisciplinaritate.
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Demersul didactic este axat pe două direcţii de bază:
cercetarea fundamentală în domeniul artei şi creaţiei
vizuale şi orientarea studenţilor spre posibile cariere
artistice-profesionale, rezonante la situaţia actuală a
pieţei de muncă.
Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în
discuţie conceptele majore ale artelor vizuale, pornind
de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate,
şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual
al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au

Facultatea de Arte şi Design - Timişoara
Faculty of Fine Arts and Design - Timişoara

Adriana Lucaciu

T h e v i s u a l a r t s b e t we e n e d u c a t i o n
a n d p ro f e s s i o n a l a f f i r m a t i o n
The one who traverses the Oituz Street in Timişoara, a street which borders the town’s historical centre at the
north, surely remarks the yellowish ochre aspect of a building which singles out by means of proportions, style and
colour. Once grey, the edifice was built up at the middle of the eighteenth century (1753) as a military settlement, in
the enclosed space of the town’s precincts wall, by the entrance gate known as the Gate of Vienna.i Given its simple
and rectangular plan, with a longitudinal passage which assures the access into the vaulted spaces – former bedrooms,
built up on three levels, the construction is related to the baroque complex in the neighbourhood, without abusing
of the style’s characteristics. Renovated in the XIXth century, without undergoing major interventions, the façade
highlights its austerity being divided rhythmically only by the addorsed pilasters which, in the interior, correspond to
the spaces’ division in spans. A portal in the blind arcade and four medallions oppose the curved line to the elements
with the horizontal or vertical extension of the façade. Preserved in this form, the „military barrack,” as known in the
town, has kept its utility for two centuries and a half. In summer 2000, the edifice passed from the patrimony of the
Ministry of Defence into the one of the Ministry of Education and attributed to the West University, Timişoara.1
The Faculty of Arts and Design has had its centre here, since 2002, and develops its activity within the context of
the West University, Timişoara.
According to the strategic plan of the Permanent education program, Bologna, the curricular proposal, which the
Faculty of Arts and Design provides those interested in art with, develops on three levels: academic degree studies
(six semesters), MA studies (four semesters) and PhD studies (six-ten semesters). The Faculty of Art and Design
carries out its activity in three departments: the department of fine arts providing the specialization in painting,
graphics (easel and engraving graphics and advertising and book graphics), sculpture, photography and computerized
image, conservation and restoration, the department of decorative arts providing the specialization in textile arts
(fashion and tapestry), decorative arts, the pedagogy of art and the history and theory of art, and the design
department with three optional directions: graphic design, the design of products and environment.
The institutional programs of training, scientific research and artistic creation cover the wide area of the domain of
visual arts through their complexity, flexibility and interdisciplinarity.
The didactic approach is based on two main directions: the fundamental research in the domain of art and visual
creation, and the students’ orientation towards possible artistic and professional careers, related to the actual
situation of the labour market.
The fundamental research and the artistic creation analyze the major concepts of the visual arts starting with the
traditional principles, theories and art forms and re-evaluate their condition in the actual context of the artistic
manifestations and expression. The students have the possibility to choose, within the context of a modular system,
the main and complementary disciplines which correspond the best to their motivations and aspirations, by making
up their own training route. The value both of these programs and training and research themes is found in the
students’ study- or experimental works, in their diploma works and dissertations, in the doctoral programs of
scientific research and artistic creation.
The works displayed on the faculty’s cymas represent a way to receive the pedagogic, practical and educational
process, the cultural manifestations organized at the faculty and not only, an act of professional affirmation and a
mirror of the educational approach.
1 - As the conservation status was precarious, the consolidation and renovation works started during the autumn of the same year, when the building was
shared out to the Faculty of Fine Arts of the same institutions. Transformed into an educational location, in October 1, 2002, the new centre hosted the
opening of the university year, and the students of the Art Faculty started their activity here, after many years of waiting, perhaps too many. The changes
occurred as a consequence of the fittings are amazing even to those who followed the stages of renovation. The barrack’s dampness, the flooded semibasement, the storehouses with insalubrious food and clothing, the bedrooms, transformed into spaces animated by the beauty of the art items. The building
is provided with work studios destined to the students’ specialty training, studios euqipped with the apparatus needed to materialize the projects, exhibition
halls (more than 1000 ml). At the upper level, the attic – recovered due to an ingenious project of the faculty’s design department, offers a multifunctional
space and becomes, according to the faculty’s needs, a conference room, studio, art gallery, a room of ceremonies. The exhibitions of each specialty, just
like the whole premises of the faculty, can be considered a gallery of contemporary art. Here one can see paintings, sculptures, graphics and decorative art
illustrating the present work of the artist professors, of some famous Romanian and foreign personalities, the students’ works of art. Moreover, the studios
re-unite the works executed by the students during the semesters, conducted by their teachers, and they can be visited by the curious people who are eager
to sense the intimacy of the place and art. Six years later than this event, the upper art institution from Timişoara celebrates the 75th anniversary.
i - consultant - prof. dr. Rodica Vârtaciu
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aspecte din exteriorul clădirii
images from ouside of the building

posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru
disciplinele de specialitate şi complementare care
corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări,
alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea
acestor programe şi teme de pregătire şi cercetare se
regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor,
în lucrările de licenţă şi dizertaţie, în programele de
cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale.
Lucrările prezente pe simezele facultăţii constituie o cale
de receptare a procesului pedagogic, practic şi educaţional,
manifestările culturale organizate în facultate dar şi în afara
ei, fiind în egală măsură şi un act de afirmare profesională
şi o oglindă a demersului educativ.
								
1 - Deoarece starea de conservare era precară, lucrările de consolidare şi
renovare au demarat în toamna aceluiaşi an, când imobilul a fost repartizat
Facultăţii de Arte Plastice ale aceleiaşi instituţii.Transformat în lăcaş de învăţământ,
noul sediu găzduia la 1 octombrie 2002, deschiderea anului universitar, studenţii
„de la arte” începându-şi activitatea în acest loc, după mulţi ani, poate prea
mulţi, de aşteptare. Schimbările survenite în urma amenajărilor sunt uluitoare
chiar şi pentru cei ce au urmărit etapele renovării. Spaţiile igrasioase ale
cazărmii cu demisolul inundat, depozitele de alimente şi îmbrăcăminte insalubre,
dormitoarele, s-au transformat în spaţii animate de frumuseţea pieselor de artă.
Clădirea dispune de studiouri de lucru destinate pregătirii de specialitate a
studenţilor, ateliere dotate cu aparatură necesară transpunerilor în material ale
proiectelor, spaţii de expunere cu un total de peste 1000 ml. La nivelul superior,
mansarda - recuperată printr-un proiect ingenios al secţiei de design a facultăţii,
oferă un spaţiu multifuncţional, devenind, după necesităţi, sală de conferinţe,
ateliere, galerie de artă, sală de ceremonii. Simezele fiecărei specializări, ca de altfel
întreaga incintă a facultăţii, pot fi considerate, o galerie de artă contemporană.
Aici pot fi văzute lucrări de pictură, sculptură, grafică şi artă decorativă din
opera curentă a profesorilor-artişti, ale unor personalităţi de prestigiu ale
artei româneşti şi de pretutindeni, lucrări ale studenţilor şi absolvenţilor. Mai
mult decât atât, studiourile reunesc lucrările realizate de studenţi pe parcursul
semestrelor, sub îndrumarea dascălilor şi pot fi vizitate de cei curioşi să intre
în intimitatea locului şi a artei. La şase ani de la acest eveniment, învăţământul
superior de artă din Timişoara aniversează 75 de ani.

imagini din ateliere (dreapta)
images from the workshops (right)

i consultant - prof. dr. Rodica Vârtaciu
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Gelu Şfaiţer

Imagine, artă, comunicare...

1.
Definind comunicarea drept un ansamblu de acţiuni care au în comun transmiterea de informaţii în interiorul unei
structuri ce funcţionează pe un principiu de corespondenţe emiţător – receptor, vom constata o multitudine de modalităţi de
comunicare cu o infinitate de nuanţe.
Desigur, comunicarea este în primul rând un atribut al existenţei în general, al realaţiei dintre mediu, cosmos şi vietăţile
terestre, precum şi al relaţiilor vitale dintre acestea.
Dincolo de aspectul strict existenţial, comunicarea are în cazul speţei umane un rol cu totul aparte, şi, după cum
susţine Ernst Cassirer: „Omul nu trăieşte într-un univers pur fizic, ci într-un univers simbolic. Limba, mitul, arta şi religia….sunt
diferitele fire care alcătuiesc ţesătura simbolică….Orice progres uman în gândire şi experienţă întăreşte această ţesătură”.
Referindu-ne strict la formele şi modalităţile de comunicare, vom remarca că prioritară este comunicarea verbală.
„La început a fost cuvântul...” se scrie în Biblie, cu toate acestea, „profanul” zilelor noastre ( înţeles drept urmaş al epocii
„alfabetizării” definite de Marshall McLuhan, ca începând cu epoca primelor abstractizări din istoria speţei umane, epoca în care
omul a început să reprezinte figurativ, vizual, simbolic, cuvintele,) este la o distanţă tot mai mare, de spiritul „sacru”, enunţat de
Mircea Eliade, acela al unui spaţiu preponderent imaginar, susţinut în special de sugestia cuvântului şi de acea atitudine mentală
pe care numai credinţa o poate provoca.
„Limba de comunicare reprezintă o legătură între sunete şi imaginile pe care le declanşează aceste sunete în puterea
de imaginaţie mentală a interlocutorului”, scria lingvistul elveţian Ferdinand de Saussure, deci limbajul selectează simultan un
semnificant – dintr-o masă informă de sunete – şi un concept – dintr-o masă informă de percepte.
Giovanni Sartori, analizând limitele comunicării pur vizuale, remarcă :…”limbajul fundamental care îl caracterizează şi îl
instituie cu adevărat pe om ca animal simbolic este “limbajul-cuvânt”, limbajul vorbirii noastre.”
Scrierea nu este o simplă reproducere grafică, strictă, a sensului desemnat prin cuvânt, ci are şi o particularitate impusă
prin abstractizarea vizuală a sunetelor, după cum remarcă McLuhan: „... scrierea este o „închidere” vizuală a unor spaţii şi simţuri
nevizuale. Ea este,de aceea, o abstragere a vizualului din interacţiunea obişnuită a simţurilor. În timp ce cuvântul este o extensiune
(sau o expresie) a tuturor simţurilor noastre deodată, scrisul abstrage ceva din vorbire.”
Dacă o primă conceptualizare a nivelelor de comunicare umană a fost determinată de cuvânt, ca modalitate superioară
de înţelegere şi utilizare a sunetelor prin modulare vocală, etapa abstractizării vizuale, prin semne plastice convenţionale, este
o etapă decisivă, prin care omul se detaşează de mediul său concret, fizic, explorând la nivel mental universul său, ca un fel de
protecţie împotriva adversităţilor vitale, existenţiale.
2.
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Nuanţând acest proces complex al abstractizării, McLuhan găseşte o explicaţie a reprezentării spaţiui vizual-plastic:
„Paradoxul...constă în aceea că mozaicul bidimensional este, în realitate, o lume multidimensională, cu rezonanţă interstructurală.
Lumea tridimensională a spaţiului pictural constituie, într-adevăr, o iluzie abstractă, construită pe separarea completă a văzului de
celelalte simţuri”
Totodată el distinge în parcursul manifestărilor vizuale trei etape, ale căror caracteristici sunt determinante pentru
înţelegerea expresiei plastice, în special, şi al comunicării, în general:
• etapa premergătoare „alfabetizării,” prin care el înţelege epoca de până la descoperirea scrierii
• etapa de după „alfabetizare”, adică de la descoperirea scisului până la momentul pe care el îl denumeşte - „de la Cézanne”
( şi care evident se referă la mutaţiile majore ale mentalităţii plasticii contemporane)
• etapa „de la Cézanne”, prin care el defineşte acest proces de reconstruire al unui nou univers vizual-plastic, prin eludarea
convenţiilor perspectivale, şi reconstrucţia unui spaţiu plastic cât mai verosimil, adică cât mai apropiat de spaţiul fizic,
concret. Generalizând, el defineşte totodată această epocă ca fiind o mutaţie majoră a mentalului colectiv spre înţelegerea
şi redescoperirea valorilor umane primordiale.
„Aici nu este vorba de valori sau de preferinţe. Este necesar, pentru orice altă formă de înţelegere, să ştim de ce
desenele „primitive” sînt bidimensionale, în timp ce pictura omului alfabetizat tinde spre perspectivă. Fără aceasta nu vom putea
înţelege de ce oamenii au încetat de a fi „primitivi”, adică orientaţi din punct de vedere senzorial spre acustic şi tactil. Nici nu
vom putea înţelege vreodată de ce „de la Cézanne” omul a preferat, modurile acustic-tactile modurilor vizuale de conştiinţă
şi organizare a experienţei. Când vom fi elucidat această problemă, ne va fi mult mai uşor să abordăm rolul pe care alfabetul şi
tiparul l-au jucat în atribuirea unui loc dominant simţului văzului în artă, în limbaj şi în ansamblul vieţii politice şi sociale.”
Fenomenologia explozivă a mijloacelor mass-media din ultima parte a secolului XX şi de la începutul celui de-al III-lea
mileniu a condus la o democratizare a comunicării în general, dar mai cu seamă a celei intermediate de imagine, cu alte cuvinte
ale a expresiei vizuale, în particular.
Accesibilitatea considerabilă a mijloacelor tehnice de producere şi de citire a imaginilor determină desigur un exerciţiu
de comunicare vizuală cu impact sociologic hotărâtor în structurarea unor interrelaţionări socio-culturale de anvergură
planetară, după cum observa încă de acum 40 de ani Marshal McLuhan prin acea plastică definiţie a „satului planetar”, în care
evenimentele aparent banale dintr-un colţ al planetei pot deveni centrul atenţiei globale, prin intermediul noilor mijloace de
comunicare, în speţă, a televiziunii.
Îndreptându-ne atenţia asupra impactului pe care televiziunea o are ca modalitate de comunicare, vom observa mai cu
seamă aspectul politicianist-consumerist, manipulant print-un derizoriu artistic, care în esenţă erodează disponibilităţile vizualplastice, aşa încât putem susţine opinia lui Giovanni Sartori : “Cert este că – televiziunea – spre deosebire de instrumentele

Gelu Şfaiţer

Image, art, communication...

1.
By defining communication as an ensemble of actions whose common goal is the transfer of
information within the context of a structure which functions according to a principle of correspondence
between a sender and a receiver, we shall establish a multitude of modalities of communication provided
with numberless meanings.
Of course, communication is firstly an attribute of existence generally speaking, of the relationship
among the environment, outer space and terrestrial beings, as well as of the vital connections among
these.
Beyond its strictly existential aspect, in the case of mankind, communication has got a very special
role, as Ernst Cassirer states: “Man does not live in a purely physical universe, but in a symbolical one.
The language, myth and religion…. are the different features which make up the symbolical tissue…. Any
human progress in one’s way of thinking and experience strengthens this tissue.”
By strictly referring to the forms and modalities of communication, we shall notice that the verbal
communication is a priority. „At the beginning, there was the word...” the Bible says, and in spite of all
these, the „profane” of our days (understood as a descendant of the epoch emphasising the „liquidation of illiteracy” defined by
Marshall McLuhan, as starting with the epoch of the first abstractizations in the history of mankind, the epoch when man began
to represent the words figuratively, visually and symbolically) is found further and further from the „sacred” spirit formulated by
Mircea Eliade, the one of a preponderently imaginary space mostly supported by the word’s suggestion and the mental attitude
which only faith can provoke.
„The language used in communication represents a relationship between sounds and the images produced by these
sounds in the interlocutor’s power of mental imagination” stated the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, thus the language selects
a signifier – from an amorphous mass of sounds – and a concept – from an amorphous mass of percepts in a simultaneous way.
When analysing the limits of the purely visual communication, Giovanni Sartori remarked:…”the fundamental language,
which characterizes and really initiates man as a symbolical animal, is the word-language, the language of our manner of speech.
The writing is not a simple and strict graphic reproduction of the meaning designated through the word, it is defined by
some particular features imposed through the sounds’ visual abstraction, as observed by Mc Luhan “.... writing is a visual closing
of some non-visual spaces and senses.Therefore it is an abstraction of the visual from the senses’ habitual interaction.While the
word represents an extension (or an expression) of all our senses at the same time, the writing abstracts something from the
act of speaking.”
Whether a first conceptualization of the human communication levels had been determined by the word, as a superior
modality to understand and use the sounds through a vocal modulation, the stage of visual abstraction, by means of conventional
graphical signs, represents an essential stage through which man detaches from his concrete and physical context and explores
his universe mentally, as a kind of protection against the vital and existential adversities.
2.
By emphasising this complex process of abstraction, McLuhan finds an explanation of the representation of the visual
artistic space: „The paradox... consists in the fact that the bidimensional inlay is actually a multidimensional world, one provided
with an interstructural resonance. The tridimensional world of the pictorial space is really an abstract illusion, founded on the
complete separation of the sight from the other senses.”
He also distinguishes three stages in the development of the visual manifestations, whose characteristics are determined
to understand especially the artistic expression and communication generally speaking:
• the stage before the „liquidation of illiteracy,” through which he understands the epoch lasting till the discovery of writing
• the stage after the „liquidation of illiteracy,” starting with the discovery of writing till the moment he names - „from
Cezanne” (which obviously refers to the major mutations of the contemporary artistic mentality)
• the “from Cezanne” stage, according to which he defines this process of the reconstruction of a new visual and artistic
universe, by eluding the perspective conventions, and the reconstruction of an artistic credible space, as close as possible
to the physical and concrete space.
By generalising the issue, he also defines this epoch as a major mutation of the collective outlook focused on the comprehension
and re-discovery of primordial human values.
”Here it is not about values or preferences. For any other form of comprehension we should know why the „primitive”
drawings are bidimensional, while man’s painting tends towards a perspective. Without this, we shall not understand why
people stopped being „primitive” thus oriented towards the acoustic and the tactile sense from a sensorial viewpoint. We
shall neither understand why the „from Cezanne” man has preferred the acoustic and tactile ways, not the visual ways of
conscience and organisation of experience. When we shall have clarified this topic, we shall find it much easier to approach
the role of the alphabet and prints in the primary consideration of the sense of sight in art, language and the ensemble of
political and social life. ”
The explosive phenomenology of the mass-media means in the last part of the XXth century and the beginning of the
IIIrd millenium has driven to a democratisation of communication generally speaking, especially the one intermediated by the
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de comunicare care au precedat-o (pâna la radio) – mai mult distruge decât transmite în
materie de cunoaştere şi înţelegere.”
3.

Aşadar, spectacolul televizual este în mare parte abrutizant prin explozia imagistică,
agresivă şi prin incapacitatea a unui număr copleşitor de emisiuni şi demersuri vizuale de
a înlesni o comunicare profundă şi substanţială, deoarece, după cum susţine Sartori : ”....
întreaga cunoaştere a lui homo sapiens se dezvoltă în sfera unui mundus intelligibilis (din
concepte, din concepţii mentale) care nu e în nici un fel mundus sensibilis, lumea percepută
de simţurile noastre. Iar problema e că televiziunea inversează progresia de la sensibil la
inteligibil şi o răstoarnă prin ictu oculi, printr-o întoarcere la simpla vedere. Televiziunea
produce imagini şi anulează conceptele; dar, în felul acesta, atrofiază capacitatea noastră de
abstragere şi, odată cu aceasta, întreaga noastră capacitate de a înţelege.”
Într-adevăr putem fi de acord în mare parte cu opiniile vehemente şi de multe
ori juste ale lui Giovanni Sartori care stipulează concluziv : „În consecinţă, telespectatorul
este mai mult un animal văzător decât un animal simbolic. Pentru el lucrurile înfăţişate prin
imagini înseamnă şi cântăresc mai mult decât lucrurile spuse prin cuvinte. Iar aceasta e o
schimbare radicală de direcţie, deoarece, în timp ce capacitatea simbolică (cuvântul N.B.)
îl îndepărtează pe homo sapiens de animal, vederea îl apropie de capacităţile ancestrale, de
genul din care homo sapiens face parte ca specie.”, dar nu trebuie omis faptul că limbajul
cinematografic clasic, cât şi noile forme de expresie artistică din domeniul audio-vizualului,
implică, după cum o arată şi terminologia, şi registrul audio, aşadar implicit şi componenta
conceptuală a cuvântului. Dacă reducem fenomenul cinematografic, televizual, al noilor
media , doar la aspectul vizual (care este considerat prioritar, după părerea mea oarecum
dintr-un fel de automatism), desigur că vom ajunge la această concluzie defetistă a destinului
lui “homo videns”.
După opinia mea, televiziunea şi noile mijloace media (Computer, CD, DVD,
iPod, internet etc.), nu au cum să înlocuiască, într-adevăr, deocamdată, forţa şi eficienţa
comunicării prin cuvânt şi implicit prin scris, deoarece într-adevăr : „…ceea ce noi vedem
sau percepem în mod concret nu produce “idei”, ci se inserează în idei (sau concepte) care îl
încadrează şi îl „semnifică”. Şi totuşi acesta este procesul care se atrofiază atunci când homo
sapiens este înlocuit de homo videns. La acesta din urmă, limbajul conceptual (abstract) e
înlocuit de un limbaj perceptiv (concret) care e infinit mai sărac: mai sărac nu doar în cuvinte
(prin numărul de cuvinte), ci mai ales în bogăţia de semnificaţii, în capacitatea conotativă.”
(Givanni Sartori).
Trebuie avut, însă, în vedere, că cinematograful s-a impus ca fiind un mod de
comunicare artistic, iar mai apoi televiziunea, care, uzând de aceleaşi modalităţi de expresie,
a deturnat sensul artistic al acestui limbaj spre o direcţie jurnalistică, deteriorând în mod
decisiv convenţionalismul iniţial, prin această orientare spre un mediu preponderant
informativ, acurateţea şi eficienţa cuvântului este, în majoritatea cazurilor, deturnată prin
redundanţa imaginilor, după cum precizează şi Sartori : “Televiziunea nu este un adaos; ea
este mai ales o substituire care răstoarnă raportul dintre a înţelege şi a vedea . Până astăzi,
lumea, evenimentele lumii, ne erau relatate (în scris); azi ele ne sunt prezentate vederii, iar
relatarea (explicarea lor) este aproape întotdeauna un adaos doar în funcţie de imaginile
care apar pe ecran”.
Deci, găsesc aici că nu atât tipul de comunicare, artistic iniţial, este cauza degradării
mediului audio-vizual, ci mai degrabă această deturnare, al unui mod de comunicare prioritar
artistic, spre un sens în care imaginea concretă, „realistă”, nu poate „juca rolul” complex al
imaginii abstracte (literelor) şi mai ales dimensiunea conceptuală a acesteia.
Imaginea cinetică, concretă, specifică limbajului cinematografic, este cu alte cuvinte
o componentă esenţială a acestui mod de expresie artistic, fără a avea o eficienţă substanţială
în comunicarea conceptuală, în rapot cu cea a cuvântului scris.
Aşadar, când ne referim la valenţele creative, estetice, ale imaginii din universul
mediatic, avem în vedere, prioritar, eficienţa sa artistică, şi evident, implicit, capacitatea sa de
comunicare. Ingeniozitatea şi subtilitatea comunicării este dealtfel un atribut al „artisticităţii”,
şi în cazul literaturii, teatrului sau chiar în spectrul filozofic, unde limbajul se „modeleză”
în scris, iar valoarea sa este determinată de modulaţiile, articulările, şi logica cuvintelor, a
propoziţiilor şi a frazelor.
					

3.
Consequently, the tele-visual performance is mostly brutalizing through the imagistic and aggressive explosion, and
the incapacity of an overwhelming number of visual programs and approaches in order to enable a profound and substantial
communication because, as Sartori states: ”.... the whole knowledge of homo sapiens develops within the sphere of mundus
intelligibilis (from concepts, from mental concepts) which is mundus sensibilis by no means, the world perceived by our senses.
And the problem is that television inverts the progression from the sensible to the intelligible and turns it upside down through
the ictu oculi, through a return to the simple sight.Television produces images and annuls concepts; but this way it atrophies our
capacity of abstraction and our whole capacity of understanding too.”
To a great extent, we can really agree with the vehement and frequently just opinions of Giovanni Sartori who stipulates
conclusively: “Accordingly, the TV spectator is more an animal which can see than a symbolical animal. For him, the things
represented through images mean and weigh much more than the things expressed by means of words. And this is a radical
change of direction because while the symbolical capacity (the N.B. word) estranges the homo sapiens from the animal, the sight
brings him closer to the ancestral capacities, to the genre which the homo sapiens belongs to as a kind.” However, one should not
neglect the fact that both the classical cinematic language and the new forms of artistic expression in the audio-visual domain, also
imply, as the terminology proves, the audio register, thus the word’s conceptual component too.Whether we reduce the cinematic
and tele-visual phenomenon of the new media only to the visual aspect (which is considered a priority, in my opinion, because of
some automatism), we shall certainly draw this skeptical conclusion regarding the destiny of “homo videns.”
In my opinion, television and the new media means, (the computer, CD, DVD, iPod, Internet, etc.), can’t really replace
the force and efficiency of communication with the word and, implicitly, with the written message since: “… what we see or
perceive in a concrete way does not produce „ideas,” it inserts itself in ideas (or concepts) which enclose and „signify” it. And
still, this is the process which atrophies when the homo sapiens is replaced with homo videns. In the latter’s case, the conceptual
(abstract) language is replaced with a perceptive (concrete) language which is infinitely much poorer: much poorer not only in
words (through the number of words), but especially in the complexity of significations, in the connotative capacity.” (Givanni
Sartori).
However, we must take into account that cinematography asserted as a way of artistic communication, and then, by using
the same modalities of expression, television embezzled the artistic meaning of this language towards a journalistic direction,
deteriorating, in a decisive way, the initial conventionalism, through this orientation towards a preponderantly informative
context; the word’s accuracy and efficiency is, in most of the cases, embezzled through the redundance of the images, as
Sartori also emphasizes: “Television is not a supplement; it is especially a substitution which turns the relationship between
understanding and seeing upside down. So far, the world and the world’s events were related to us (in a written form); nowadays,
they are presented to our sight, and their explanation is almost always a supplement only according to the images displayed onto
the screen.”
4.

4.
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image, concentrated particularly on the visual expression.
The considerable accessibility of the technical means to produce and read the images certainly determines an exercise of
visual communication with an essential sociologic impact in the organisation of some planetary socio-cultural inter-relationships,
as Marshal McLuhan noticed 40 years ago, by means of that artistic definition of the „planetary village” where the apparently
trivial events in a corner of the planet can become the core of global attention, through the new communication means
especially television.
By focusing our attention on the impact of television as a modality of communication, we notice especially the political
and consumerist aspect, an operator through an artistic derisory, which actually denudes the visual and artistic availabilities, thus
we can support Giovanni Sartori’s opinion: “It is certain that television, unlike the instruments of communication preceding it
(till the radio), is rather an instrument of destruction than one transferring knowledge and understanding.”

(continuare în numărul viitor)

Consequently, there is not the initial type of artistic communication which is the cause of the degradation of the audiovisual context, but rather the embezzlement of a mostly artistic way of communication towards a sense where the concrete and
“realistic” image cannot “play” the complex “role” of the letters’ abstract image and especially its conceptual dimension.
The kinetic and concrete image, specific to the cinematic language is, to put it differently, an essential component of this
way of artistic expression, without having a substantial efficiency in the conceptual communication, is related to the one of the
written word.
Thus, when we refer to the creative and aesthetic values of the image in the media universe, we mainly have in mind
the artistic efficiency and evidently its capacity of communication.The ingenuity and subtlety of communication suggest in actual
fact an attribute of “artistry” like in the case of literature, theatre or even in the philosophical spectrum, where the language
is shaped in the written form, and its value is determined by the modulations, articulations the logic of words, sentences and
phrases.

							

			

(to be continued)
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Emil Moldovan

METAFORME,
TITLU PROVIZORIU DUPĂ UN DIALOG
NESINCRONIZAT CU NADA STOJICI
Într-un text celebru despre poezie, una dintre discretele dedicaţii
de dragoste făcute acesteia de către scriitorul argentinian Jorge Luis
Borges sună în felul următor: „când citim un poem bun, gândim că
şi noi am fi putut să-l scriem, deci acest poem preexista în noi”.
Răstălmăcind într-un mod personal principiul ut pictura poesis, aş
spune că aceste cuvinte se potrivesc de minune lucrărilor Nadei
Stojici. Sau ni se potrivesc nouă, receptând aceste lucrări, expoziţia
de faţă, expoziţie acompaniată de muzica lui Vlad Sturdza şi cea a
lui Daniel Dorobanţu. Cu această selecţie de lucrări, cred că Nada
Stojici îşi găseşte un loc tot mai bine conturat în rândurile tinerilor
artişti timişoreni, şi nu numai, detaşându-se într-un fel de ceea ce se
petrece în jur, dar şi de ea însăşi, respectând, în acelaşi timp, principiile
şi demersurile ei anterioare, cele care au adus-o aici, în faţa noastră.
Aşa cum majoritatea dintre noi ştim, numele ei a devenit sinonim
fascinaţiei pentru obiectualism, obiectul metamorfic, cavernos întrun mod labirintic şi misterios, ocupând elementul central în căutările
creatoarei, în cercetările asupra formei, începute cu mult timp în
urmă.
te rog să nu fi politicos şi să-mi spui sincer ce simţi/crezi despre această
expo-drum
Călătoria la care ne invită artista, pentru că aşa îşi concepe demersul,
ca o expoziţie-călătorie (am tradus în acest fel expo-drum-ul Nadei, asta şi după parcurgerea întregului ei proiect,
adică a textelor pe care mi le-a trimis, ca ceva care implică deopotrivă spaţiul – drumul propriu-zis – cu timpul –
secvenţialitatea presupusă de deplasare), este una într-o irealitate imediată, întrezărită, ca printr-o lucarnă sau ca
printr-o fontanelă redeschisă, la zenit. Traseul indicat de ea este numai în aparenţă repetabil. Spirala este ascendentă.
Urcând în progresie matematică (de unde convocarea numerelor lui Fibonacci în jocul ei serios) de la simplu la
complex, de la elementar spre infinit, o înaintare cu privirea în urmă, o aventură nostalgică, în trepte, călătoria aceasta
este fără întoarcere. Pentru o cât mai justă înţelegere a acestei iniţieri (în acest scop îmi imaginez călătoria), îmi voi
permite să citez mult din e-mail-urile pe care mi le-a trimis Nada în ultimele zile şi a căror savoare regret că nu o
pot reproduce întru totul. Ar fi meritat să le transcriu integral, fără nicio intervenţie din partea mea, ele surprinzând
perfect dilema creatorului de forme în momentul în care este nevoit să se exprime într-un alt limbaj decât cel care
îi este specific. Textul ei sună ca un poem cu versificaţie albă, sacadat şi vizual, o încercare aproape disperată de a se
exprima într-o limbă moartă, uitată, căreia nu îi erau străine onomatopeele, colajul de imagini, diacriticile exotice,
intuiţia şi omisiunile, paradoxal pline de semnificaţie.
am să scriu schematic şi cu oarecare dificultate. în ultima perioadă mă exprim destul de greu şi puţin. din cauza
lucrului parcă sunt dublată iar lumea concretă îmi pare ca un calc
Expoziţie-călătorie la care suntem invitaţi vizează verticala şi lumile de dincolo. Este o călătorie în sus, şamanică (Out
of this world îşi intitulază Ioan Petru Culianu una dintre cărţile despre călătoriile în lumile de dincolo) plecând de la
o planimetrie mandalică, de la o cartografie simbolică, de la geometrii (în sensul etimologic) sacre. Hărţile vechi şi
noi ale Timişoarei, suprapunerea grafică a unor destine a căror transparenţă şi întrepătrundere este sugerată prin
gradul de transluciditate mistică al materialului portant, le regăsim aici răstălmăcite după o logică subiectivă. Sistemul
Vauban al oraşului de pe Bega, găseşte în imaginarul artistei noastre semnificaţia unei flori, al unei crengi înfrunzite,
al unei axis mundi.
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sunt imagini cu timişoara de sus, planuri urbanistice, hărţi topografice vechi, piaţa unirii, centrul cetăţii, structura octogonala
din care s-a dezvoltat oraşul. dezvoltarea a pornit de la structuri simetrice, divine în percepţia pe verticala. Hărţile, călătoria
pe verticală, desprinderea de materie sau înţelegerea ei ca principiu de funcţionare micro în macro. proiectul pare legat de
arhitectură, dar doresc să leg lumile într-un fel: planul material, concretul, imediatul, cu planul spiritual, lumile de dincolo,
energiile şi lumile paralele, micro-macrocosmos

Emil Moldovan

METASHAPES
PROVISIONAL TITLE AFTER AN UNSYNCHRONIZED
DIALOGUE WITH NADA STOJICI
In a famous text about poetry, one of the discreet
declarations of love the Argentinean writer Jorge Luis
Borges makes it goes as follows: “Upon reading a good
poem, we think we could have written it ourselves. Thus,
this poem was preexistent within us”. By interpreting the
ut pictura poesis principle in a personal manner, I would
say that these words perfectly suit Nada Stojici’s works.
Or, rather, that they suit us, the recipients of the present
exhibition, which is accompanied by Vlad Sturdza’s and
Daniel Dorobanţu’s music. I believe that, with this selection
of works, Nada Stojici finds a better-defined place among
the young artists in Timişoara (and not only). She somehow
detaches herself from the surrounding reality, while
simultaneously respecting the previous principles and
attempts which have brought her here, before us. As most
of us know, her name has become synonymous with the
objectualist fascination: the metamorphic, labyrinthically
and mysteriously cavernous object, is the central element
of the creator’s search, encompassed in the research on
form she started long ago.
please do not be polite and tell me what you honestly think
about this expo-road
The artist invites us to embark on a journey to an immediate, barely glimpsed unreality, as if through a skylight or
a reopened fontanel, at zenith. As I have found by studying her entire expo-road project, i.e. the texts that she has
sent me, Nada conceives of her initiative as an exhibition-journey (my translation for her expo-road), as something
that equally involves space - the road itself, and time - the sequence presupposed by movement. The trajectory she
indicates is only apparently repeatable. The spiral is ascendant. By ascending in mathematical progression (hence
the call upon Fibonacci’s numbers in her serious game) from simplicity to complexity, from basicness to infinity, this
nostalgic, gradual adventure is a one-way-trip, despite the backward look.
For a correct understanding of this initiation (it is to this purpose that I am imagining the journey), I shall take the
liberty of quoting considerably from the e-mails Nada has sent me during the past couple of days, the savor of which I
regret not being able to fully reproduce.They would have been worthy of an integral transcript, with no intervention
from my part, since they perfectly capture the dilemma the creator of shapes faces when in need of expressing
herself differently from her typical kind of language. Her text sounds like a visual and abrupt poem in blank verse,
an almost desperate attempt at expression in a dead, forgotten idiom, no stranger to onomatopoeia, collage, exotic
diacritics, intuition and paradoxically meaningful omissions.
i shall write schematically and with some difficulty. lately i have been expressing myself quite difficultly and scarcely. due to my
work i feel somehow doubled and the real world feels like a copy to me
The exhibition-journey we are invited to is aimed at verticality and the worlds beyond. It is an upward, shamanic
journey (Out of this World is the title Ioan Petru Culianu gives to one of his books on traveling through the worlds
beyond), which starts from a mandalic planimetry, a symbolic cartography, (etymologically) sacred geometries. The
old and new maps of Timişoara, the graphic superposition of destinies whose transparency and intermingling is
suggested by the supporting surface’s degree of mystic translucence, are to be found here, interpreted according
to a subjective logic. The city on the Bega’s Vauban system finds significance in our artist’s imagination as a flower, a
leafy branch, an axis mundi.
there are images of Timişoara from above, urban plans, old topographical maps, the union square, the fortress center, the
octagonal structure from which the city itself grew. the development started from symmetrical structures, divine in the vertical
perception. the maps, the vertical journey, the detachment from matter or its understanding as a principle of the micro acting
within the macro. the project seems architecture-related, but my intention is to somehow connect worlds: the material, concrete,
immediate level to the spiritual one, to the worlds beyond, to the parallel energies and universes: micro - macrocosm.
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Nada Stojici’s appetite for rigor and angular, rectangular shapes, or rather
her obsession with the asceticism of geometries and numbers, never cease
to surprise. They are surprising to me as they seem almost contrary to
her completely different nature, one rather inclined towards reverie. This
geometrism is easier to perceive if we include in the reception process the
imagination meant to filter a too barren rigorousness. The multifaceted
and polymorphous universe Nada Stojici builds takes one by surprise in
that its reality does not lend itself to reception all at once. As she writes
to me, she reaches these simple, archetypal shapes instinctively. These
sacred, elementary morphologies (the square, the cube, the circle, the
sphere, the triangle and the pyramid) are camouflaged within the natural
baroque, within the accidental surrounding efflorescence. They are the
phonemes of a particular idiom, far from iconoclastic or Cezannian. The
meaning of this iconographic minimalism does not reveal itself and does
not make itself truly felt other than in the large sphere of communication
and sharing.
unconsciously, i have created a universe of primary shapes circle-square, spherespiral, red-blue, hot-cold, bronze-wood, appearance-game. the simple shape
reaches man much faster, it is the ancestral language we possess
By using uncomplicated words, Nada Stojici makes a confession as to her
evasion of immediate data, as to her leaving matter with its very help. She
talks about empowering matter, irrepeatability and courage.The spiral and
the Fibonacci numbers, architecture and urbanism - which presuppose
an elevated extension of a bidimensional planimetry -, the circle and its
sphere, these are all imaginary mechanisms of this becoming.
matter means space, networks of lines and points, vibrations within the shape.
Matter is a game of infinite possibilities.

Rămâne surprinzătoare apetenţa Nadei Stojici pentru rigoare şi
forme unghiulare, rectangulare. Sau, mai degrabă spus, obsesia ei
pentru asceza geometriilor şi a numerelor. Surprinzătoare spun,
pentru că îmi par aproape contrarii firii ei de o cu totul altă natură,
o fire înclinată mai degrabă către reverie. Geometrismul acesta este
mai uşor de perceput dacă includem în procesul receptării fantezia,
menită să filtreze o rigurozitate prea stearpă. Universul construit
de Nada Stojici, multifaţetat şi polimorf, este surpinzător prin aceea
că realitatea lui nu se înfăţişează receptării dintr-o dată. Ajunge,
îmi scrie, la formele acestea simple, arhetipale în mod instinctiv.
Aceste morfologii sacre, elementare (pătratul, cubul, cercul, sfera,
triunghiul şi piramida) sunt camuflate în barocul natural, în accidentul
eflorescenţei din jur. Sunt fonemele unui idiom departe de a fi
iconoclast sau cezannian. Semnificaţia acestui minimalism iconografic
nu se descoperă şi nu se face simţită cu adevărat decât în universul
larg al comunicării, al împărtăşirii.

32

inconştient, am creat un univers al formelor primare cerc-pătrat, sferăspirală, roşu-albastru, cald-rece, bronz-lemn, aparenţă-joc. forma simplă
ajunge la om mult mai repede, este limbajul ancenstral pe care-l deţinem
În cuvinte simple, Nada Stojici ne mărturiseşte despre ieşirea din
datele imediatului, despre părăsirea materiei, dar cu ajutorul materiei,
despre materia potenţatoare, despre irepetabilitate şi curaj. Spirala
şi numerele lui Fibonacci, arhitectura şi urbanismul – care presupun
o extensie elevată a unei planimetrii bidimensionale –, cercul şi sfera
lui, toate sunt mecanisme imaginare ale acestei deveniri.
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materia înseamnă spaţiu, reţele de linii şi puncte, vibraţii în formă. materia este un joc cu infinite posibilităţi
Începutul, întâlnirea noastră aici, sărbătoarea momentului, toate îi aparţin Nadei. Finalul, îi aparţine deopotrivă. Acest
final şi dreptul Nadei la cuvânt reprezintă, într-un fel, recunoaşterea dificultăţii limbajelor de a transgresa cu adevărat
graniţele lor specifice de manifestare. Las atunci cuvintele ei să vorbească şi de această dată şi formele să se exprime
în expoziţie, în jurul nostru, în jurul domniilor voastre. Ceea ce le dă coerenţă, ceea ce le face să fie complementare
şi reflectare ale aceleiaşi idei este prezenţa autoarei, surprinzătoare şi generoasă. Un exemplu de urmat.
nu exista greşeală, există doar transformare. ceea ce este adevărat azi, mâine încetează. existăm şi suntem conectaţi
la viaţă. suntem interconectaţi ... şi pulsăm asemeni unui banc de peşti în ocean. depindem de lumina celuilalt de lângă
noi, de gândul şi energia sa. nu mai pot să scriu ... punct
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The beginning, our meeting here, the celebration of this moment, everything belongs to Nada. The end is also hers.
This end and Nada’s right to speak represent, in a way, the acknowledgement of the languages’ difficulties to truly
transgress their typical boundaries of expression. I will, therefore, let her words speak for themselves once more,
as the shapes express themselves in the exhibition, around us, around you. What gives them coherence, what makes
them complementary to and illustrative of the same idea is the author’s surprising and generous presence. An
example worth following.
there is no error, there is only transformation. today’s truth ends tomorrow. we exist and we are connected to life. we are
interconnected… and we pulsate like a school of fish in the ocean. we depend on the light, the thoughts and the energy of
the one beside us. i can no longer write… full stop.
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OPINII
Cum vedeţi arta plastică din Timişoara în momentul de faţă?

How do you see fine art in Timişoara at the moment?

Marcel Tolcea
Directorul Muzeului de Artă din Timişoara

Marcel Tolcea
The director of the Art Museum,Timisoara

O văd împărţită în câteva direcţii destul de interesante, în opinia mea. Pe de o parte există grupul bătrânilor, care
încă nu a dat tot ceea ce putea să dea, apoi există generaţia de mijloc care are o dinamică mult mai puternică, şi cei
tineri care sunt mai dinamici. Înţeleg că fenomenul artistic nu se mai cantonează doar în expoziţii, şi apariţia acestei
oportunităţi de a comunica online, de a face bloguri, de a participa la evenimente care aduc laolaltă literatură, muzică
şi aşa mai departe, creează acest sentiment că generaţia tânără este racordată la o nouă sensibilitate. Noi am intrat
demult într-o nouă sensibilitate, însă această nouă sensibilitate nu se regăseşte în ceea ce fac cei foarte tineri. Cred că
atunci cînd vor ieşi în străinătate şi vor vedea lucrurile care se „mănâncă” în momentul de faţă în Europa o să fie mai
agresivi cu o condiţie: mă tem că mulţi artişti timişoreni nu au grijă să îşi cultive şi conştiinţa critică despre fenomenul
artistic.

From my viewpoint, I see it parceled out in several rather interesting directions. Firstly, there is the group of the old
people, which has not offered everything they could yet, then there is the middle generation, defined by a more
powerful dynamics, and the young ones, which are more dynamic. I understand that the artistic phenomenon cantons
not only in exhibitions, and this opportunity to communicate on-line, make blogs, participate in events which bring
the literature, music and other domains together, creates this feeling that the young generation is connected to a new
sensibility.We approached a new sensibility a long time ago, however this new sensibility can’t be found in what the very
young people do. I believe that when they are going to go abroad and see the actual artistic trend in Europe, they will
become more aggressive on one condition: I am afraid that there are many artists in Timisoara who are not interested
in developing their critical conscience related to the artistic phenomenon.

Adriana Lucaciu
Decan Facultatea de Arte şi Design Timişoara

Adriana Lucaciu
The dean of the Faculty of Arts and Design,Timisoara

Observ o afirmare destul de importantă a tinerilor ceea ce mi se pare de bun augur. O împrospătare la viaţa artistică.
La un moment dat, această viaţă devenise destul de ternă prin faptul că cei care constituiseră avangarda artei, aş zice
chiar a artei româneşti, au devenit generaţia de vârstă, iar între cei afirmaţi în anii ’60 – ’70 şi cei din anii ’80 – ’90 se
pare că s-a creat o mare ruptură. Din anii ’90 încoace sigur că au fost şi sunt artişti prolifici în Timişoara, care însă nu
cred că au reuşit să susţină arta timişoreană, aşa cum s-a întâmplat în anii ’70 – ’80.Văd o revigorare în sens pozitiv a
tinerilor prin prezenţa lor în galerii prin expoziţii de foarte bună calitate.

I notice a rather important assertion of the young people, which augurs well. A reconsideration of the artistic life. At a
certain moment, this life became flat enough as those who had made up the avant-garde of art, I might say even of the
Romanian art, became the older generation, and it seems there was a discrepancy between those asserted in the 60s
and 70s and the ones in the 80s and 90s. Starting with the 90s there have certainly been some other productive artists
in Timisoara too, yet I do not think they have succeeded in supporting the art of the town, like in the 70s and 80s. I see
a positive reconsideration of the young people by means of their very good exhibitions in the galleries.

Ioan Szekernyés
Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici -Timişoara
Arta din Timişoara este într-o situaţie foarte delicată şi grea, dacă ne gândim la latura materială, de susţinere socială,
publică a artei. Acest lucru se reflectă într-o anumită măsură şi asupra creaţiei artistice. Filiala din Timişoara a UAP
a pierdut foarte multe ateliere, şi nu a primit nimic în schimb. Avem acum şi o facultate de Artă de unde vin mulţi
tineri artişti ce ar trebui sprijiniţi, tocmai prin asigurarea unui spaţiu de lucru unde să îşi înceapă cariera şi procesul de
afirmare. De asemenea lipsesc comenzile de mare anvergură de interes public, sau achiziţiile făcute de diverse instituţii
ale statului. În ciuda acestor greutăţi artiştii lucrează bine, fapt demonstrat prin expoziţiile din ultima perioadă, chiar
ultimul Salon de Iarna din Timişoara. În anii ’60 Timişoara a avut o scurtă perioadă de destindere a orizontului
cultural. Atunci mulţi artişti au putut să arunce o privire în vest şi să producă lucrări de avangardă, ceea ce le-a adus
o recunoaştere pe plan naţional. Acest lucru există şi în prezent, când Filiala are un număr de aproape 250 de artişti
şi un prestigiu naţional.

36

OPINIONS

Ioan Szekernyés
The president of the Fine Artists’ Union,Timişoara
Art in Timişoara is in a very delicate and difficult situation whether we focus on art’s material aspect which relates to its
social and public support. This fact is also reflected upon the artistic creation. The subsidiary of the Fine Artists’ Union
in Timişoara has lost very many studios and got nothing in exchange. At the moment we also have a faculty of Art where
many young artists come from; they should be supported thus they should be provided with a work space where they
could start their career and develop their process of affirmation. The wide-spreading public orders or the acquisitions
carried out by different state institutions are also missing. Despite all these obstacles, the artists work well, and this fact
is demonstrated by means of the latest exhibitions, even the most recent Winter Art Exhibition in Timişoara. In the 60s,
Timişoara experienced a brief expansion period regarding the cultural horizon. Then many artists could take a look at
the west and produce avant-garde works of art, which brought them some national acknowledgement. We notice the
same fact today too, when the subsidiary is composed of almost 250 artists and a national prestige.

37

portret
de student

Bogdan Tomşa

Te rog să te prezinţi.
Sunt Tomşa Bogdan, vin din judeţul Arad şi studiez pictura la Facultatea de Arte şi Design din Timişoara, anul II.
Cum ai ajuns la o facultate de arte.
Asta am vrut să fac de mic. Am urmat liceul de artă
tot la pictură. Am început să pictez destul de târziu. La
început mă uitam mult în albume. Cam prin clasa a IX-a
am început să lucrez mai serios.
Pictura este singura preocupare artistică?
Sculptura îmi place foarte mult şi vreau să experimentez
mult. Doar că prin pictură simt că mă pot exprima cel
mai bine.
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portrait
of a student

Bogdan Tomşa
Please introduce yourself .
My name is Tomşa Bogdan, I came from Arad county and
I study painting in the second year at the Fine Art and
Design Faculty - Timişoara.
How did you get to studz in a faculty of fine arts?
That’s something I wanted to do from my childhood.
I also graduated painting in a fine art college. I started
painting quite late. At first I looked over the albums. In
the ninth grade I started working more seriously.
Is Painting your only artistic interest?
I really like Sculpture but I want to experience a lot. But I
feel that I can express myself better in painting.

Ce ai vrea să faci în viitor?
Nu vreau să mă gândesc la aşa ceva. Prezentul este important.

What would you like to do in the future?
I do not want to think about it. Only the prezent is important.

În ce tehnică îţi place să pictezi?
Uleiul în principal, dar, de un an de zile cam, lucrez şi în
diverse tehnici mixte.

Which kind of technique do you like to use in painting?
I prefer oil painting but about a year ago I started working in various mixed techniques.

Ce gen muzical crezi că te reprezintă?
Aici e foarte greu ... nu ştiu ... probabil muzica jazz. Dar
sunt lucruri care se întâmplă în prezent şi care îţi pot
schimba preferinţele.

What type of music do you like better?
This is hardly strong ... I do not know ... probably jazz. But
there are things happening to me that might change my
music preferences.
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Diana Marincu

A face lumi ?
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Ediţia de anul acesta a Bienalei de artă de la Veneţia, cea mai veche bienală din lume, deschisă în 1893, s-a desfăşurat
sub genericul Making Worlds, curator fiind Daniel Birnbaum. Evenimentul acesta îşi propune o reflecţie asupra misiunii
artei şi a artistului de a construi lumi. Extrem de comentat şi controversat, acest concept al bienalei a stârnit critici
în ceea ce priveşte ambiguitatea, regresivitatea, normativitatea şi cuminţenia lui. Dintotdeauna arta a avut menirea
de a crea lumi. Însă dincolo de asta, arta e cea care oglindeşte revolta,
nesupunerea, nemulţumirea, este cea care remodelează lumea, realitatea,
şi este vorba aici despre lumea exterioară, nu despre capacitatea artei de
a crea lumi interioare, izolate, fictive, cum pare a fi trimiterea curatorului
suedez Daniel Birnbaum. Într‑un foarte spumos articol legat de acest
subiect, Bogdan Ghiu menţiona puterea artei de a provoca prezentul şi de a
cuteza adevărul prin oamenii liberi prin excelenţă, oamenii eliberării permanente,
adică artiştii. Artiştii care, la această bienală, sunt îndemnaţi să se ocupe de
tradiţionala creare de lumi frumoase şi disciplinate, apolitice şi decorative.
În spatele ideii de “making worlds” nu pare să se afle ceva foarte consistent
sau clar conturat conceptual, evidentă fiind doar „fereala” implicării politice.
Cel puţin asta am simţit vizitând cea de-a 53-a ediţie a Bienalei, catalogată
de critici drept plictisitoare şi neinteresantă. Poate şi fiindcă premiul Leul de
Aur a fost câştigat de artistul Bruce Nauman, reprezentantul Statelor Unite,
intrat, deja, de mult în istorie.
Prima mea ţintă a fost Giardini, cu Pavilioanele naţionale, unele foarte
spectaculoase, cum ar fi cel rusesc, altele plicticoase, ca cel al Germaniei.
Printre ele, însă, am reuşit să găsesc şi voci tulburătoare, emoţionante, dar
şi critice, ca cea a artistului polonez Krzysztof Wodiczko sau a Fionei Tap.
Lucrarea artistului Krzysztof Wodiczko, numită Guests propune
vizitatorilor o reflecţie asupra statutului imigranţilor, a eternilor musafiri
care nu reuşesc să se integreze, rămânând mereu izolaţi într-un teritoriu
exterior. Lucrarea constă într-o proiecţie video de mari dimensiuni, care
acoperă pereţii fără geamuri ai pavilionului, inclusiv tavanul, ca o iluzie a
unor ferestre reale. Imaginile surprind momente în care muncitori imigranţi
încearcă să lustruiască geamurile opace care ne despart. Ei se află aparent
în exterior, iar noi, din interior, îi privim, fără a reuşi însă să le distingem
clar siluetele corpurilor, care rămân difuze, ceţoase, învăluite într-un fel
de aureolă. Această barieră între noi şi ei este imposibilitatea de a vedea
şi de a înţelege. Dincolo de frumuseţea imaginilor, statement-ul artistului
polonez nici nu-şi putea găsi un alt loc mai potrivit pentru a deveni vizibil
decât spaţiul pavilioanelor naţionale.
Tot în Giardini se află şi Pavilionul României, care anul acesta
poate fi considerat un succes, date fiind informaţiile apărute în presă cu
privire la numărul mare al vizitatorilor (atât de mare încât atunci când am
ajuns noi niciun material de promovare sau catalog nu mai era de găsit) şi
feed-back-ul pozitiv al criticilor şi jurnaliştilor străini. Proiectul pavilionului
este gândit de curatoarea Alina Şerban şi problematizează „modul în care
experimentăm, ca privitori, timpul interior al unei expoziţii”, felul în care
percepem raportul dintre ficţiune şi realitate şi „cum experimentăm ca
privitori un parcurs expoziţional ce-şi defineşte o realitate independentă
de cea cotidiană“. Artiştii prezenţi aici sunt Ştefan Constantinescu, cu
două lucrări - filmul documentar Pasajul şi scurtmetrajul Troleibuzul 92 , Ciprian Mureşan cu lucrarea video Dog
Luv şi diaproiecţia intitulată Auto-da-Fè, iar Andreea Faciu propune instalaţia Exuberantia suspended. Pavilionul a fost
gândit de arhitecţii Alex Axinte şi Cristi Borcan ca un traseu labirintic, circular, care te obligă să treci prin fiecare

Diana Marincu

Making Worlds?
This year’s edition of the Venice Art Biennale - the oldest in the world, inaugurated in 1893 - has unfolded under the
generic title of Making Words and under the curatorship of Daniel Birnbaum. The event sets itself to reflect upon the
art and the artist’s mission to construct worlds. Extremely controversial and debated upon, the Biennale’s concept
has raised criticism as to its ambiguity, regressiveness, normativity and unobtrusiveness. Art’s mission has always been
that of creating new worlds. However, apart from that, art mirrors revolt,
rebellion, dissatisfaction, it reshapes reality and the outer world, not to
mention its capability of building isolated and fictitious inner worlds, as the
Swedish curator seems to imply.
In a sparkling article on this topic, Bogdan Ghiu mentions art’s
power to challenge the present and dare the truth by the intermediary of
free individuals par excellence: the people of perpetual freedom, i.e. the artists.
Artists who, at this Biennale, are encouraged to engage in the traditional
creation of beautiful and disciplined, apolitical and decorative worlds. There
seems to be, however, little consistency or clear conceptualization behind
the idea of “making worlds”, the only obvious thing being the “avoidance” of
political involvement. At least this is what I felt upon visiting the Biennale’s
53rd edition, which critics have labeled as boring and uninteresting. This may
also have been due to the fact that the Golden Lion was awarded to the U.S.
representative, Bruce Nauman, who has long secured his place in history.
My first point of interest was the Giardini, with the national Pavilions;
some, such as the Russian one, very spectacular, others quite dull (the
German one, for instance). Nevertheless, I have been able to find touching,
troubling voices, as well as critical ones, such as Polish artist Krzysztof
Wodiczko’s or Fiona Tap’s.
Krzysztof Wodiczko’s work, Guests, proposes to its visitors a
reflection upon the status of immigrants, of the eternal guests who never
manage to integrate, remaining isolated in an external territory. The work
consists in a large video projection, which covers the pavilion’s windowless
walls, ceiling included, thus creating the illusion of real windows. The images
capture moments at which immigrant workers try to glaze the opaque
windows which separate us. They are apparently placed on the outside and
we look at them from the inside, without being able to clearly distinguish
the bodies’ silhouettes, which remain diffuse, foggy, as if enveloped in a sort
of a halo. The barrier between us and them is the impossibility to see and
understand. Beyond the beauty of the images, the Polish artist’s statement
could not have found a better place to make itself visible than the space of
the national pavilions.
Also in the Giardini one can find this year’s Romanian Pavilion,
which can be considered a success given the information published by the
press as to the high number of visitors (so high that, when we arrived, there
were no advertising materials or catalogues left) and the foreign critics’ and
journalists’ positive feedback. The project of this pavilion has been designed
by curator Alina Şerban and interrogates “the way in which we, as onlookers,
experience the inner time of an exhibition”, the way in which we perceive
the relationship between fiction and reality and, “as spectators, experience
an exhibition trajectory which creates a reality of its own, independent
from the daily one”.
The featured artists are Ştefan Constantinescu, who is present with two works – a documentary movie (The
Passage) and a short fiction movie (Trolleybus 92), Ciprian Mureşan with the Dog Luv video work and the Auto-da-fé
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spaţiu de proiecţie şi care, în final, te aduce în grădina magică şi poetică a
Andreei Faciu. Grădina aceasta reprezintă o lume sensibilă, vie, care ne
vorbeşte, ne determină să fim atenţi şi să auzim viaţa din jurul nostru. O
lucrare delicată, dar mult mai puţin spectaculoasă şi impresionantă decât
mi-o imaginasem. Poate mica mea dezamăgire ar putea fi pusă pe seama
faptului că au fost, pentru gustul meu, parcă prea multe astfel de abordări
„botanice” şi „ecologice” la această ediţie a bienalei.
A doua zi, Arsenale m-a antrenat într-un vârtej vizual, ca într-un
bazar, în care nu şiam ce să privesc mai întâi, unde să aleg să zăbovesc mai
mult şi ce să fotografiez. La fel sunt şi amintirile mele, aglomerate, suprapuse
şi încâlcite. Sunt prea multe ca să încerc o reconstituire a lor, dar am în minte
reacţiile prietenilor mei şi discuţiile pe care le-am purtat. Printre lucrările
care mi-au rămas în minte se numără o instalaţie a artistului Chu Yun, numită
Constellation. Într-o mică cămăruţă întunecată sunt instalate diferite obiecte
electrocasnice care în întunericul camerei, lasă să se vadă doar beculeţele
şi ledurile de diferite culori, formând un mic univers, un spaţiu asociat de
artist distanţei dintre opera de artă şi public. Tot în Arsenale, unul dintre
prietenii mei a remarcat o lucrare discretă, pe lângă care puteai să treci fără
să o observi, de o delicateţe extraordinară, aparţinând arhitectului Jorge
Otero-Pailos. The Ethics of Dust: Doge’s Palace este un mulaj din latex de pe
un zid al Palatului Dogilor, înainte de a fi restaurat. Materialul translucidlăptos devine astfel un index pentru trecutul unei clădiri, devine o dovadă
şi o imagine a degradării şi a distrugerii, pe care procesul de restaurare îl
acoperă, îl neagă, îl îngroapă. Pe suprafaţa acestui strat de latex rămâne o
materializare a poluării, având aspectul unei compoziţii abstracte, de care
trebuie să te apropii ca să o înţelegi cu adevărat.
Ieşind din Arsenale, lucrările continuă să asalteze publicul. În
Giardino delle Vergini se află părculeţul cu sculpturi gândit de artista
americană Miranda July. Aici mi-am petrecut aproape o oră cu prietenele
mele, fotografiindu-ne cu sculpturile şi obiectele gândite în relaţie cu
publicul, bazate pe o interactivitate care le dă viaţă. Eleven Heavy Things sunt
unsprezece posibilităţi de a te fotografia într-un oraş al pozelor turistice.
Sculpturile devin performance-uri completate de prezenţa vizitatorilor,
invitaţi să urce pe piedestale, să îşi insereze capul într-o aură - This Is How I
Look like When I’ m Lying, să calce pe trepte - The Guilty One,The Guiltier One,
The Guiltiest One, să joace roluri şi să se dezvăluie pe sine.
Deocamdată aş vrea să mai amintesc doar despre Pavilionul
Emiratelor Arabe, aflat la debut în bienală. Prezentarea lor se axa pe o
reflecţie la ce înseamnă hegemonia anumitor state în peisajul artistic, ce
înseamnă centru şi periferie, cum ajungi dintr-o poziţie neglijabilă într-o
postură centrală, cum funcţionează sistemul artistic care te respinge sau
absoarbe din raţiuni necunoscute. Acestea sunt problemele cărora, dacă li
s-ar fi acordat o mai mare importanţă, poate acestă bienală s-ar fi putut, în
sfârşit, transforma dintr-o expoziţie afirmativă într-una critică.

44

diaprojection, and Andreea Faciu with the Exuberantia suspended installation.
The pavilion has been designed by architects Alex Axinte and Cristi Borcan
as a labyrinthine, circular trajectory, which forces you to pass through every
projection space, and eventually takes you to Andreea Faciu’s magic and
poetic garden. This garden is a sensitive, living world, which speaks to us,
making us attentive and perceptive to the life around us. It is, indeed, a
delicate work, yet far less spectacular and impressive than I had imagined.
My little disappointment may be put down to the fact that, at this edition
of the Biennale, there might have been too many such “botanical” and
“ecological” approaches for my taste.
The next day, the Arsenale engaged me in a visual swirl, as if I had
been trapped in a bazaar where I did not know what to look at first, where
to choose to stay a while and what to photograph. My memories are
similar: agglomerated, overlapping and tangled.They are too many for me to
reconstitute, but remember my friends’ reactions and the conversations we
had. Among the works that linger in my mind is an installation by the artist
Chu Yun, entitled Constellation. In a small, dark room there are various home
appliances; in the obscurity, one can only see lights and bulbs of different
colors, which form a little universe of their own, a space the artist associates
with the distance between the work of art and the audience.
In the same Arsenale space, one of my friends noticed a discreet
work of extreme delicacy belonging to architect Jorge Otero-Pailos, which
could have gone unnoticed. The Ethics of Dust: Doge’s Palace is a latex
mould on one of the walls of the Dodges’ Palace before restoration. The
translucent-milky substance holds a record of the building’s past, standing
proof and image of its degradation and destruction, which the restorationprocess covers up, denies, buries. At the surface of this latex layer there
remains a materialization of pollution, looking like an abstract composition
one needs to watch closely in order to truly understand.
On the way out of the Arsenale, works continue to take the visitors
by storm. In the Giardino delle Vergini there is a small park of sculptures,
designed by American artist Miranda July. I spent almost an hour there
with my friends, photographing ourselves with the sculptures and objects
which come to life in their interaction with the public. Eleven Heavy Things
are eleven possibilities of having your picture taken in a city of touristic
photographs. The sculptures become performances which the visitors’
presence completes, as they are invited to climb the pedestals, insert their
head into a halo - This Is What I Look like When I’ m Lying - , walk up the steps
- The Guilty One, The Guiltier One, The Guiltiest One -, play parts and reveal
themselves.
For the moment, the only other mention I would like to make
concerns the United Arab Emirates Pavilion, which makes its debut at the
Biennale. Their presentation focuses on reflections upon what certain
states’ hegemony means to the artistic environment, what center and
periphery signify, how one gets from a negligible position to a central one,
how the artistic system which rejects or absorbs out of unknown reasons
functions. To all these questions I would add one I have not as yet found an
answer to: what does making worlds really mean from the perspective of the
artist? This Biennale has not provided me with a proper explanation.
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Alexandru Rădvan

Alexandru Rădvan

Amintiri
despre
Messiahs

Memories
a b o u t
Messiahs

Începând cu 13 august 2009, Modem - Centrul pentru Artă
modernă şi Contemporană de la Debrecen a propus expoziţia
Messiahs, cu o distribuţie internaţională remarcabilă şi cu
lucrări importante aduse din Statele Unite ale Americii, cu
multă artă din estul Europei, cu mobilizarea Muzeului Orsay
de la Paris sau cu documentarea Acţionismului Vienez. Prin
urmare, pâna la 31 decembrie 2009, s-a putut vedea, puţin
mai departe de Oradea, o expoziţie de artă modernă şi
contemporană pe o temă gravă, pe o temă aproape eternă
a artei europene: raportarea la utopie, la credinţă, la o
figură salvatoare. Expoziţia Messiahs are un subtitlu foarte
interesant: „Omul occidental şi ideea mântuirii”. Printre
artiştii expuşi s-au găsit nume sonore şi foarte sonore ale
artei moderne şi contemporane, precum Rodin, Picasso,
Chagall, Dali, Bacon, Warhol, Tapies, Boltanski, Baselitz,
Immendorf, Ketih Haring, Bill Viola, Andres Serrano, alături
de care s-au aflat şi nouă artişti din România: modernii
Frederic Storck, Abgar Baltazar, Dimitrie Paciurea, Hans
Eder, Nicolae Tonitza şi, deocamdată, contemporanii Berszan
Zsolt, Cristi Pogăcean, Alexandru Rădvan, Sorin Tara.
Judecând retrospectiv, ne putem da seama, cu un gust
amar, că Messiahs nu s-ar fi putut realiza în România din
multe motive. Trecând peste argumentul financiar (care
ar fi primul, dacă nu singurul invocat de către cârmacii
culturii române), ajungem în faţa unei piedici de netrecut:
obtuzitatea publicului din ţara noastră, derivată din lipsa de
antrenament cultural. Suntem într-o ţară creştină de 2009
ani şi câteva luni, Gradină a Maicii Domnului, rezervor de
spiritualitate, colac de salvare al omenirii desacralizate.
Suntem într-o ţară în care se construiesc permanent
biserici noi şi se lasă în părăsire cele vechi, în fine, suntem
într-o ţară în care mai toţi oamenii percep orice intenţie de
problematizare ca pe un atac direct la propriile convingeri.
Discuţia si dezbaterea de idei aproape că nu există. Messiahs ar fi stârnit un uriaş scandal în România şi, din nefericire,
probabil că la fel s-ar întâmpla şi peste 50 de ani. Ungaria a depăşit de multă vreme ipocrizia bigotă şi iată că a găsit
resurse pentru generarea unui eveniment cultural de proporţii.
M-am hotărât să nu povestesc din perspectiva unui participant la expoziţie, ci din punctul de vedere al unui vizitator.
Primul lucru pe care l-am observat a fost deosebita promovare a expoziţiei : oraşul Debrecen era plin de afişe,
autostrada ce duce la Budapesta era şi ea populată din plin cu bilboard-uri ce anunţau Messiahs, ceea ce se petrecea
şi în capitala maghiară şi chiar pe drumul ce o leagă pe aceasta de Viena. Modem se află în centrul Debrecen-ului,
o clădire nouă, construită special pentru găzduirea artei contemporane, cu spaţii generoase şi mobile, ce pot fi
modificate în funcţie de cerinţele proiectelor angajate.
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Din punct de vedere curatorial şi al panotării, Messiahs (a se citi: echipa Modem, în frunte cu directorul Gabor
Gulyas) se putea aşeza liniştit la “masa celor mari”. Expoziţia a fost un lucru viu, cu vârfuri şi lucruri mediocre, cu
multe inegalităţi, ca orice lucru viu. Dincolo de gusturile şi scara de valori a fiecăruia, ramânea totuşi un suflu autentic,
o forţă vizuală rezultată din coerenţa organizării şi din seriozitatea conceptului.
Despre public:
Am văzut expoziţia într-o zi normală şi, dincolo de faptul că era destul de mult public, mulţi turişti, mulţi localnici,
expoziţia avea o apostilă: „12 ani”. Eram lângă un bunic cu o nepoţică, mult mai mică de 12 ani, iar Acţionismul

Starting with August 13, 2009, the Modem-Centre of Modern and Contemporary Art,
Debrecen proposed the Messiahs exhibition, with a remarkable international distribution
and important works of art brought from the United States of America and a great deal
of art from the eastern Europe, by mobilizing the Orsay Museum from Paris, or with
the documentation of the Viennese Actionism. Consequently, until December 2009, at a
short distance from Oradea, one had the opportunity to see an exhibition of modern
and contemporary art focused on a critical and severe topic, an almost eternal theme of
the European art: the reference to Utopias, faith, a rescuer figure. The Messiahs exhibition
has got a very interesting subtitle: „The occidental man and the idea of redemption”. The
artists who have exhibited their works here are very sonorous names of the modern and
contemporary art such as Rodin, Picasso, Chagall, Dali, Bacon, Warhol, Tapies, Boltanski,
Baselitz, Immendorf, Ketih Haring, Bill Viola, Andres Serrano; nine artists from Romania also
joined them: the modern artists Frederic Storck, Abgar Baltazar, Dimitrie Paciurea, Hans
Eder, Nicolae Tonitza and, for the time being, the contemporary ones Berszan Zsolt, Cristi
Pogăcean, Alexandru Rădvan, Sorin Tara.
Whether we judge the issue retrospectively, we can bitterly realize that Messiahs couldn’t
have been carried out in Romania because of a number of reasons. Ignoring the financial
argument (this would be the first one, I guess the only one invoked by the Romanian culture’s
leaders), we see ourselves coping with an insurmountable obstacle: the obtuseness of the
public in our country, derived from the absence of a cultural training. We have been living
in a Christian country for 2009 years and several months, the Garden of the Holly Virgin, a
reservoir of spirituality, a lifebuoy of the de-sacralized mankind.We are in a country where
people keep constructing new churches while they abandon the old ones, and finally, we
are in a country where almost everybody understands any approach as a direct attack of
his own conviction.The proper discussion and debate of ideas hardly exist. Messiahs would
have stirred a huge scandal in Romania and, unfortunately, this is what would happen in 50
years as well. Hungary has ignored the over-devout hypocrisy for a long time and found
resources to generate an outstanding cultural event.
I decided not to speak from the perspective of a participant in the exhibition, but from
a visitor’s viewpoint. The first detail I noticed was the special promotion of the exhibition:
the town, Debrecen, was full of posters, the high-way towards Budapest was also full of
bilboards announcing the Messiahs, and that happened in the Hungarian capital too, even
on the way connecting it to Vienna. „Modem” is located in the centre of Debrecen, a new
building, especially constructed to host contemporary art, provided with generous and
mobile spaces, which can be modified according to the demands of the engaged projects.
From a curatorial and displaying point of view, we can truly consider the Messiahs (read: the
Modem team conducted by director Gabor Gulyas) as belonging to the best structures.The
exhibition was a vivid item, with outstanding figures and mediocre details, many disparities,
like any vivid item. Beyond everybody’s preferences and scale of values, there was still an
authentic breathing, a visual force resulted from the organization’s coherence and the
concept’s earnestness.
About the public:
I saw the exhibition on a common day and, beyond the fact that there were quite
many people there, many tourists and inhabitants, the exhibition was provided with a
recommendation: „12 years.” I was next to a grandfather and his niece, who was much
younger than 12, and the Viennese Actionism, because of its shocking images and cruel, even
uncanny films, was locked in a cell.The little girl waited obediently outside, her grandfather
remained there, read everything, looked at all the items there, yet his face expressed
neither terror nor shock, not even an „Oh, my God!” and it was the same in the case of
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Vienez, datorită imaginilor şocante, a filmelor dure, chiar
tulburatoare, era închis într-o alveolă. Fetiţa a aşteptat
cuminte afară, bunicul a stat, a citit înainte tot, s-a uitat
la toate lucrurile, iar pe faţa lui nu era nici groază, nici
şoc, nici vreun „Doamne fereşte!” şi la fel s-a întâmplat
cu foarte mulţi privitori pe care i-am urmărit. Este vorba
de un public obişnuit să citească etichetele, explicaţiile
şi să nu privească lucrurile numai prin îngusta gaură a
cheii. Trebuie să spun că toate lucrările erau însotite de
explicaţii clare, iar cele care puneau probleme deosebite
precum Acţionismul Vienez, sau celebra “Piss Christ”
şi seria “Dead Men” de Andres Serrano erau explicate
suplimentar în etichete extinse, într-un limbaj limpede,
fără ifos cultural post-modern.
Încheierea îmi apare sub forma unei sintagme de basm:
un ochi râde, altul plânge. Nu îmi pot stăpâni uşoara
tristeţe că, la 20 de ani de la sucombarea unui sistem
şi a unei politici culturale, România încă se află pe un
drum spre niciunde, auto-fascinându-se de festivalurile
cu dansuri populare, expoziţii de icoane pe sticlă
şi sarmale, nu îşi expune nicăieri ultimii 50 de ani de
producţie artistică, cu o populaţie de 21 de milioane şi
cu o capitală în care se găseşte una dintre cele mai mari
clădiri din lume, cu un muzeu de artă contemporană
gol, cu o lume artistică măcinată de conflicte meschine
şi glorii locale. Mă înclin în faţa seriozităţii maghiare şi
îi multumesc lui Dumnezeu că la 70 km de România se
află o instituţie orientată cu faţa spre zilele noastre.
Am păstrat pentru sfârşit o menţiune importantă, fiindcă
cititorii sunt mai atenţi la finaluri. Îi mulţumesc foarte
mult colegului din Miercurea-Ciuc, artistul Berszan Zsolt,
a cărui generozitate şi seriozitate a contribuit substanţial
la participarea artiştilor români contemporani în cadrul
expoziţiei de la Debrecen.
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very many viewers I looked at. It is about a public who
is used to read the labels and explanations, who is used
to have more perspectives on the topic. I must say that
all the works were accompanied by clear explanations
and those which emphasized special problems such
as the Viennese Actionism, or the well-known “Piss
Christ” and the “Dead Men” series of Andres Serrano,
were explained supplementarily in extended labels, in a
clear language, without showing off in any postmodern
cultural context.
The end appears to me in the form of a fairy-tale
syntagm: an eye laughs and the other cries. I can’t
master my slight sadness that in 20 years Romania has
not succeeded in changing its system of cultural policies,
it is still on its way towards nowhere, while enjoying
its own folk dance festivals, exhibitions of icons on
the glass and stuffed cabbage, it exposes its latest, 50
years of artistic production nowhere; a population of
21 million people and a capital where one can find one
of the biggest buildings in the world, an empty museum
of contemporary art, an artistic world crushed by mean
conflicts and local glory. I bow myself to the Hungarian
responsibleness and thank God that 70 km farther than
Romania there is an institution oriented towards actual
times.
I have preserved an important remark for the end of the
text, as readers pay more attention to results. I am very
grateful to my colleague from Miercurea-Ciuc, Berszan
Zsolt, an artist whose generosity and earnestness had
substantially contributed to the participation of the
Romanian contemporary artists in the exhibition from
Debrecen.
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