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Ghereta de la Socolari 

De la prima gară din România, 
la vreo doi kilometri spre 
miazăzi, de treci paralela 45, 
după încă vreo five miles şi 
ceva, dai de satul Socolari, 
cuibărit discret sub Cornet. 
Dincolo de savanta explicaţie 
a unui connaisseur, cum că 
acolo erau nişte tufe de 

soc printre care erau pitiţi nişte... olari, putem 
aminti că pe severul piept de munte aflat la nici 
jumătate de ceas de mers, unde se afla cetatea 
(sec. XI-XII) capitală de district, îşi are cuib 
vulturul, socol pe sârbeşte.

E plăcut aici: ierni blânde întrerupte de straşnice 
viscole cu zăpezi de un metru, veri răcoroase 
punctate de dezarticulante canicule la 40 de 
grade... Vântul, vorba oamenilor locului, bate de 
două ori pe an: şase luni dintr-o direcţie, şase 
luni din cealaltă, uneori, mă refer la celebra 
Coşavă, cu o viteză ce ar însemna amendă chiar 
şi pe cea mai modernă autostradă...

Satul, o înşiruire teribilă de case de piatră şi 
bătrâni la fel, după anuarul din 1925, avea 1.330 
locuitori. Acum, mai sunt în jur de 80 de fumuri. 
Dintre acestea, aproape 20 li se datorează 
timişorenilor, iar dintre ele, câteva sunt aprinse 
de nişte artişti plastici care ar face fală oricărei 
aşezări cu obraz subţire: Josif Tasi1, Gheorghe 
Fikl2, Delia Corban şi Vlad Corban3, Ştefan 
Kelemen4 sau Ştefan Bartha5, aşa că nu vă miraţi 
dacă cel ce vă înşiră aceste cuvinte despre ei 
are un sentiment de sinceră şi aşezată bucurie 
de fiecare dată când îi zăreşte pe uliţe sau la 

The Lodge from Socolari
Starting from the first railway station in Romania, 
about two kilometers towards the south, if you 
pass parallel 45, after around five miles or more, 
you arrive to Socolari, a village discretely settled 
under Cornet. Beyond the famous explanation of 
a connaisseur, according to which there were some 
bushes of clustered elders there, among which some 
hidden ...potters,  we can remind that on the severe 
chest of a mountain, you could reach not later than 
half an hour on foot, where there was the fortress 
(the XI-XIIth centuries), the district capital, there 
was the nest of the vulture, socol in the Serbian 
language. 
It is pleasant here: mild winters interrupted by harsh 
storms, with one meter high snow, cool summers 
emphasized by disjointed hot days reaching 40 
degrees... The wind, as the natives say, blows twice 
a year: six months towards a certain direction, and 
six months towards the other; I sometimes refer 
to the well-known Coşava, blowing so fast and 
highlighting a definite sanction even on the most 
modern highway... 
The village, a terrible line of houses made of stone, 
and so are the old people too, according to the 
year book in 1925, used to have 1.330 inhabitants. 
Now there are around 80. Among these, almost 
20 are lived by some people from Timisoara, some 
artists who any settlement would be proud of: 
Josif Tasi1, Gheorghe Fikl2, Delia Corban and Vlad 
Corban3, Ştefan Kelemen4 or Ştefan Bartha5, so do 
not wonder if the one who utters these words 
about them can feel a sincere joy every time he 
sees them on the streets or at the unique and 
picturesque store, Ghevma, which represents the 
food shop, the greengrocer’s, the store where you 
can buy the chemical or metallic products, the 
confectionery, the pub, especially in the remarkable 
summer nights.  
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unicul şi pitorescul punct comercial, Ghevma, 
care ţine loc de alimentară, aprozar, magazin 
de metalo-chimice, gelaterie şi birt, mai ales în 
remarcabile seri de vară. 

Lor li se adaugă un „stol” de prieteni de pe 
Bega, care, prin prezenţa lor tonică, nu fac 
decât ca sejururile în acest inconfundabil sat de 
piatră, cu nenumărate poveşti, să fie ceea ce 
aşteptă toţi cei care vin aici şi chiar mai mult 
de-atât! Tibi şi Brigitte6, Cristian şi Vera7, Pauli 
şi Aneta8, Maria9, Anca10, Andreea11, Levente12, 
Geta13, Pedi14, Ati15 sau Florin Mândruleanu16 
completează o lume care a vitalizat, iremediabil, 
satul acesta cu un trecut fabulos, de secole, dar 
cu un viitor incert.

E vară. Timpul în care casele timişorenilor 
suportă inevitabila presiune a unor oaspeţi. 
Anotimpul în care pe străzi te întâlneşti cu 
numeroşi oameni care îţi readuc în memorie 
frumoase vernisaje şi respectabile galerii. 
Privindu-i, nu poţi să nu te gândeşti la celebrul 
Barbizon... 

Unii ar zice că, parcă, mi-ar trebui mai multe 
argumente. Poate că aşa e... E-adevărat că n-am 
văzut artişti cu şevaletul în curte sau pe drum, 
dar nici n-am întâlnit în alte părţi, exceptând 
efemerele tabere de creaţie, atâţia reprezentanţi 
ai artelor frumoase care să convieţuiască la un 
loc, vreau să spun atât de aproape. Pentru cine 
a uitat, aş aminti faptul că, paradoxal, „meseria” 
aceasta, de creator, reclamă o  solitudine care îl 
solicită, inevitabil, deşi în alt registru, chiar şi pe 
semnatarul acestor rânduri... +

Spunea o minte remarcabilă că poţi fi cumplit 
de singur şi în mijlocul unei mari mulţimi. Cei 

They are joined by a „flock” of friends from the 
Bega, who, due to their invigorating presence, 
make the travels to this unmistakable stone village, 
with numberless stories, be what everybody, who 
comes here, expects and even more! Tibi and 
Brigitte6, Cristian and Vera7, Pauli and Aneta8, Maria9, 
Anca10, Andreea11, Levente12, Geta13, Pedi14, Ati15 or 
Florin Mândruleanu16 complete a world which has 
irremediably vitalized this village provided not only 
with a fabulous past, of centuries, but also with an 
uncertain future. 
It is summer. The period of time when the houses of 
the people from Timişoara deal with the inevitable 
pressure of some guests. The season when on the 
streets you meet numerous people who remind 
you of beautiful exhibition openings and respectable 
galleries. Looking at them, you cannot stop thinking 
of the famous Barbizon... 
Some would say I might need more arguments. I 
might... It is true I haven’t seen artists with their 
painting easels in the yard or on the way, but I 
haven’t seen them in other places either, excepting 
the ephemeral art camps, so many representatives 
of the fine arts sharing the same place, being so close 
to each other. For those who might have forgotten, 
I would emphasize that, paradoxically, this creative 
„job” claims for some solitude which unavoidably 
solicits him, even the subscriber of these words, 
although from another perspective... +
A remarkable mind used to say that you can also 
be terribly lonely in the middle of a large crowd. 
Those who live their lives in front of an easel need 
even more. Some succeed, the others not. I am 
happy for those who can walk on the stones of the 
streets in Socolari. They do not seem to suffer so 
much, because here everything happens in a natural 
way. In other words, if they need it, they can find 
the lodge from Barbizon anywhere in the village...

   ILIE CHELARIU17

   (Socolari, July 29, 2010) 

care îşi storc preaplinul vieţii în faţa unui şevalet 
au nevoie chiar de mai mult. Unii reuşesc, alţii 
nu. Mă bucur pentru cei care calcă pe pietrele 
uliţelor din Socolari. Ei, parcă, nu trebuie să 
pătimească atât de mult, pentru că aici totul 
curge firesc. Adică, dacă au nevoie, oriunde în 
sat pot da de ghereta de la Barbizon...

   ILIE CHELARIU17

   (Socolari, 29 iulie 2010) 

1 la Floarea Brânda
  2 la Păuna
  3 la Icoana Drăgălina
  4 la Floare Işfan
  5 la Zgâţâie
  6 la Toma Moise
  7 la Tătulă
  8 la Anica Ivan
  9 la Marcu Şola
10 la Elena Grecu
11 la Moc
12 la Adămuţă Marcu
13 la Pătru Preda
14 la Bulica
15 la Anghelia
16 la Terente
17 la Bârnăuz

1 at Floarea Brânda
  2 at Păuna
  3 at Icoana Drăgălina
  4 at Floare Işfan
  5 at Zgâţâie
  6 at Toma Moise
  7 at Tătulă
  8 at Anica Ivan
  9 at Marcu Şola

10 at Elena Grecu
11 at Moc
12 at Adămuţă Marcu
13 at Pătru Preda
14 at Bulica
15 at Anghelia
16 at Terente
17 at Bârnăuz
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About human, divinity and symbols, 

A dialogue with MOSHE IDEL
Professor at the
Hebrew University of Jerusalem

Mai târziu probabil nu va rămâne cu imaginea 
asta, deşi a crezut foarte mult în ea. Aşa că din 
punctul acesta de vedere putem fi puţin mai 
complecşi în gândire.

Credeţi că simbolul vizual are o semnificaţie exactă 
sau poate comporta variaţii?
Simbolul prin definiţie este mai obscur şi se 
poate schimba de la o perioadă la alta. Există 
schimbări în definiţia simbolului. Nu este ceva 
exact, nu este o formulă, poate e o alegorie. 
Aşa că simbolul activează prin faptul că are o 
obscuritate, te invită să reflectezi la el. Nu poţi 
înţelege totul de la început. Şi ai nevoie de un 
traseu intelectual pentru a-l parcurge. Din alt 
punct de vedere, in multe cazuri simbolurile nu 
sunt flexibile, fiindcă sunt legate de ritualuri. Nu 
sunt ca şi cuvintele dintr-o carte, a lui Derida 
să spunem, care se schimbă în fiecare moment. 
Da, poate fi adevărat şi asta, dar dacă soţia l-ar 
fi trimis să facă cumpărături şi el ajungea înapoi 
cu roşii în loc de mere. Deci dacă ai ritualuri 
acceptate de o societate, ele creează un fel de 
limitare a aurei simbolului. Nu poţi spune orice 
vrei pentru că tu faci ceva exact, iar ceea ce faci 
devine un fel de definiţie. Definiţia chiar dacă 
nu este foarte clară, creează totuşi un spaţiu 
limitat.  Si asta devine un fel de rutină, deoarece 
nu faci ritualuri care se schimbă tot timpul. Nu 
te poti juca cu asta. Atunci ar lipsi orice sens. 
Deci ritualul şi simbolul lucrează împreună şi 
creează un fel de viziune mult mai limitată, deşi 
este obscură.

Credeţi că există o relaţie exactă între forma 
grafică a literei şi sunetul pe care îl indică?
Personal nu cred asta. Fiecare limbă are o 
altă formă, şi chiar în aceeaşi limbă găsim tot 
felul de caligrafii care se schimbă de la secol 
la secol. Cineva care a scris şi învăţat slavonă 
în România, astăzi nu ar putea citi. Cu toate că 
sunt exact aceleaşi sunete reprezentate. Aşa că 

Ce rol joacă imaginea 
în relaţia dintre om şi 
divinitate?
Sigur, nu există un 
singur răspuns, iar 
imaginea este de 
fapt un construct 
care se schimbă 
pe parcursul vieţii 
unui singur om. Nu 
putem vorbi de 
o singură imagine 

care este acceptată într-o religie şi este stabilă. 
Vorbim de tot felul de constelatii de imagini care 
din timp în timp pot fi contradictorii. Dar în 
orice caz cred că fiecare religie are numai un set 
limitat de imagini. Asta nu înseamnă că peste tot 
sunt folosite toate imaginile, şi din cauza asta nu 
putem vorbi de o singură imagine. Putem vorbi 
de câteva complexe care sunt caracteristice unei 
religii sau unui om. Ele se pot suprapune unei alte 
religii sau unui alt om, dar centrele sunt diferite. 
In felul acesta, dacă cineva are o imagine a unui 
Dumnezeu care suferă, atunci el se consideră 
păcătos. Înseamnă că imaginea are o influenţă 
asupra omului. Dacă Dumnezeu ar fi mai bucuros, 
cred că şi omul ar fi mai bucuros. Imitatio dei.  
Dacă într-o religie corpul lui Dumnezeu nu este 
important, nici corpul omului nu este important. 
Deci eu cred că este o corespondenţă între 
imaginea lui Dumnezeu şi imaginea unui om. Dar 
nu este aşa de simplu încât să spun că fiecare 
are o singură imagine. Fiecare are imaginile lui, iar 
religia are multe imagini, dar nu le are pe toate. 
De exemplu în creştinism nu o să găsesc pe Shiva 
cu 6 braţe. Nici în Shivaism nu se găseşte ceea 
ce există în Iudaism. Dar asta nu înseamnă că 
nu se suprapun din timp în timp pe margini sau 
poate chiar mai mult. Există un fel de corelaţie. 
Corelaţia este mai subtilă şi mai generală. Eu 
cred că şi o personă se schimbă. Un copil poate 
crede că Dumnezeu are un corp şi o barbă lungă. 

Despre om, divinitate şi simboluri
Un dialog cu MOSHE IDEL
Profesor la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim

What is the role of images in the relationship between 
man and the divine?

It is clear that there is no single answer to this 
question. Rather, an image is in fact a construct 
that changes over the course of an individual’s 
life. We cannot speak of one single image that is 
accepted in a religion and is unchanging. We are 
speaking in fact about all kinds of constellations of 
images which may even have opposite meanings in 
different periods. But in any case I believe that each 
religion has only a limited set of images. This does 
not mean that all the images are used everywhere, 
and it is for this reason that we cannot speak of 
one single image. We can speak of a number of 
complexes [of images] which are characteristic of 
a religion or of a person. These images can overlap 
with those of another religion or person, but the 
centres of gravity of their meanings will be different. 
Thus if someone has an image of a suffering God 
he will regard himself as a sinner. This means that 
images have an influence on man. If God were 
more joyful, I believe that man too would be more 
joyful. Imitatio dei. If in a particular religion the body 
of God is not important, the human body will not 
be important in it either. So I believe that there 
is a correspondence between the image of God 
and the image of a man. But things are not simple 
enough for me to be able to say that each has just a 
single image. Each has his images, while the religion 
has many images, but it does not have all (possible) 
images. For example, in Christianity we will not 
find Shiva with his six arms. Nor in the worship of 
Shiva can we find what exists in Judaism. But this 
does not mean that the two religions do not from 
time to time overlap at their margins, or possibly 
even more than that. A kind of correlation does 
exist. The correlation is more subtle and more 
general. I believe that a person too changes. A child 
may believe that God has a body and a long beard. 
Later he will probably not still have this image, 
even though he used to believe in it very strongly. 
So from this point of view we can be a little more 
complex in our thinking.

Do you think a visual symbol has a precise meaning, or 
is its meaning subject to variation?

Any symbol is by definition somewhat opaque and 
it can change from one historical period to another. 
Changes take place in the definition of the symbol. 
It is not something precise, it is not a formula, it is 
perhaps an allegory. So a symbol works by virtue 
of its being opaque; it invites you to meditate upon 
it. You cannot understand it fully at the beginning. 
You need to make an intellectual journey in order 
to explore its meaning. From another point of 
view, there are many cases in which symbols are 
not flexible for the reason that they are tied to 
rituals. They are not like words in a book, let’s say a 
book by Derrida, which change from one moment 
to the next. Yes, this too can be true, but it is as 
if his wife had sent him out to do the shopping 
and he had come home with tomatoes instead of 
apples. So if you have rituals that are accepted by 
a society, they create a kind of delimitation of the 
aura of the symbol. You cannot say whatever you 
want because you are doing something precise 
and what you do becomes a kind of definition. A 
definition, even if it is not very clear, nevertheless 
creates a limited space. And this becomes a kind of 
routine, because you do not perform rituals that 
are constantly changing. You cannot play with this. 
That would rob the ritual of all meaning. So the 
ritual and the symbol work together and create a 
kind of vision that is much more limited, although 
it remains opaque.

Do you believe in the existence of a precise relationship 
between the graphical form of a letter and the sound 
it represents?

Personally, no. Every language has its own shape, 
and even in the same language we find all manner of 
writing styles that change from century to century. 
Someone who wrote and learned the Slavonic 
style in Romania in the old days would find that 
they could not read today. Even though the sounds 
represented are exactly the same. So I personally 

4 5



eu personal nu cred într-o relaţie permanentă între sunet 
şi literă. Însă asta este o părere subiectivă. 

Imaginea are nevoie neapărat de suportul real, fizic, sau poate 
fi, la fel de bine, trăită in interiorul fiinţei?
Din punct de vedere evolutiv începem întotdeauna cu 
un suport fizic, chiar dacă nu este 100% corespondent. 
Dar după aceasta, începe un proces de spiritualizare, de 
separare între imaginea originală şi imaginea memorată, iar 
cu timpul poate deveni ceva foarte abstract. Depinde de 
evoluţia spirituală şi mentală a persoanei. 

Ce părere aveti despre invazia de vizual pe care o suportă omul 
modern prin noile medii?
Asta schimbă de fapt modul în care oamenii gândesc. Pentru 
că acum gândim concomitent, imaginea e foarte bogată, iar 
canalele prin care primim informaţia sunt numeroase. Nu 
avem timp să absorbim avalansa de detalii. Suntem dominaţi 
şi asta schimbă foarte mult modul în care noi gândim, chiar 
dacă nu înţelegem ce se întâmplă. Este un fel de dominaţie 
a bogăţiei vizuale. Nu mai există imagini simple. Noi nu 
avem un aparat mental care să se poată confrunta cu 
complexitatea de culori, viteza şi dinamica vizualului actual. 
În exprimările orale care sunt liniare viteza este mult mai 
mică. Este mult mai uşor să revii de mai multe ori. Viteza este 
foarte mică, chiar dacă cineva vorbeşte extrem de repede. 
Omul a apărut într-o perioadă mult mai lentă. Acum însă  el 
devine dominat de ceva violent. 

Totuşi, noi ne producem acest bruiaj. 
Sigur că da, asta nu provine din afară. Însă procesul e aşa de 
rapid şi violent încât oamenii nu se întreabă ce se întâmplă. 
Iar viaţa devine foarte superficială. Acesta este un preţ 
extraordinar de mare pe care îl plătim şi nu o bogăţie. Nu 
mai ştim ce am văzut acum 10 minute. De fapt am pierdut 
timpul şi nu am înţeles nimic. Totul devine extrem de trivial 
şi meschin. 

Prezenţa lui Moshe IDEL la Timişoara a fost posibilă mulţumită sponzorizării 
făcute de omul de afaceri timişorean Leontin PASCARU; programării şi 
organizării vizitei de către bancherul Daniel CUNICEL, director Raiffeisen 
Bank Timişoara; precum şi relaţiilor academice internaţionale dezvoltate 
de profesorul Victor NEUMANN în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie 
Conceptuală „Reinhart Koselleck”. V
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do not believe in a permanent relationship between sound 
and letter. But this is a subjective opinion.

Do images inevitably require an external material medium, or may 
they be experienced just as well within one’s interior being?

From an developmental point of view we always start out 
with a material medium, even if it does not correspond 100%. 
But after that there begins a process of ‘spiritualisation’, of 
separation between the original image and the image as 
remembered, and in time this can become something highly 
abstract. It depends on the person’s spiritual and mental 
development.

What do you think about the invasion of the visual that modern 
man is experiencing as a result of the new media?

This in fact is changing the way people think. Because now 
we have to think at the same time, the image is very rich and 
we receive information via a large number of channels. We do 
not have time to absorb the avalanche of detail. We are being 
inundated, and this is bringing about a very great change in the 
way we think, even if we do not understand what is happening. 
It is a kind of domination by visual richness. There are no 
simple images any more. We do not have a mental apparatus 
that can cope with the complexity of colours, the speed and 
the dynamic of today’s visual experience. In the case of oral 
impressions, which are linear, the speed is much slower. It is 
much easier to come back several times. The speed is very 
slow even when the person is speaking extremely fast. Man 
made his appearance in a much slower age. But now he is 
becoming dominated by something violent.

All the same, we are the very ones who are producing this 
background interference noise for ourselves.

Yes, for sure. It doesn’t come from outside us. But the process 
is so swift and violent that people don’t ask themselves what 
is happening. But life is becoming very superficial. This is an 
extraordinarily high price that we are paying – it is not an 
enrichment. We no longer know what we saw ten minutes ago. 
In fact we have been wasting our time and have understood 
nothing. Everything is becoming extremely trivial and small-
minded.

The presence of Moshe IDEL in Timisoara was made possible by the 
financial support of the Timisoara businessman Leontin PASCARU, the 
scheduling and organisation of the visit by Daniel CUNICEL, the manager of 
the Raiffeisen Bank, Timisoara, and the international academic relationships 
developed by Professor Victor NEUMANN in the context of the Reinhart 
Koselleck Doctoral School of the History of Ideas.
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TAJO

Delia & Vlad CORBAN

Ştefan Barta

Gheorghe FIKL

Ştefan Kelemen

TAJÓ
Cum ai ajuns la Socolari?
Am ajuns cu şcoala, prin anii ’91 - ’92 cu ocazia 
practicilor de sfârşit de an. Ne-a adus profesorul 
nostru Romul Nuţiu, la Oraviţa, Ciclova, şi 
bineînţeles, ne-am mai plimbat prin jur. La 2 ani de 
zile de la terminarea facultăţii, în ’98,  am hotărât 
să îmi cumpăr o casă aici, fiindcă mi-a plăcut foarte 
mult. Era un loc rămas în urmă cu nişte ani buni. 
Aici am găsit o atmosferă puţin sudică în sensul de 
Italia, Grecia, Macedonia. Totul era din piatră, capre 
cu copite în praf, se suna în goarnă. Băbuţe, ici colo 
câte un câine ori o pisică. Interesant şi peisajul, 
zumzăit de tot felul de musculiţe, licurici. Era un 
loc aparte ce se potriveşte foarte bine creaţiei. Îţi 
găseşti o linişte interioară în acest loc. Între timp 
satul a evoluat. Am reuşit să aduc foarte mulţi 
prieteni încoace, care sunt tot artişti. Au venit însă şi 
alţii, şi recent s-a făcut, din păcate, şosea la Socolari. 
Aşa au mărit viteza de trecere prin sat şi nu mai poţi 
medita ca înainte. Au crescut în schimb şi preţurile la 
case. Deci satul cumva evoluează, firesc, ca orice sat 
românesc. Ce cred că e bine, este faptul că artiştii, 
care au cumpărat aici case, vor avea grijă să păstreze 
o atmosferă plăcută, o atmosferă a locului. Dar 
totul se modifică. Chiar şi localnicii au o boală de a 
strica trecutul, de a-l şterge, de a tencui faţadele din 
piatră, de a le vopsi cu lavabile. E o goană. La şcoală, 
la o cămară de lemne au pus uşă de metal cu vizor.  
Asta este ceva ... uşă cu vizor, la lemne. Şi aici există 
această boală de transformare negândită, ne-simţită. 

În Socolari mai sunt artişti care au case.  Ai vreo „vină” 
că ei sunt aici?
Acum adevărul este că şi ei la rândul lor, în acei 
ani de tabără, aflaseră de locul ăsta. Doar că eu am 
cumpărat primul casa. Deci ei veneau pe aici, se 
perindau însă nu credeam că vor cumpăra casă, cazul 
lui Ghiuri (n.r. – Gheorghe Fikl) de exemplu. Uite că 
a cumpărat până la urmă şi el. Locul era cunoscut 
de către noi toti, iar ei au adus pe alţii, şi aşa s-a 
format o comunitate mică, restrânsă de oameni care 
ne simţim bine împreună. 

Ce are aparte locul ăsta?
Locul are o întoarcere la natură, la copilăria mea. 
Eu am copilărit la bunici unde erau dealuri, case cu 
tindă... Acum le-am revăzut la o vârstă oarecare şi mi 
s-a făcut dor de ele. Aşa am ajuns să am grădină, flori, 
albine. Adică locul ăsta oferă o atmosferă plăcută, 
umană. Cu ploaia, cu vântul, cu zăpada. Mai ales cu 
vânturile, care ţin foarte mult când încep să bată. 
Totul ţine de natură, nu mai ai sub tine trotuarul, 
şoseaua, canalizările. Cumva asta e bine. E pământ, 
iarbă, deal ...

SOCOLARI

Ilie CHELARU

8
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Toate elementele astea îţi influenţează creaţia?
Eu cred că da. Totuşi nu mă influenţează în sensul că mă pun şi fac peisaj. Nu. Eu cred că natura sau 
climatul în care te desfăşori îţi este ca un confort termic, care te lasă să gândeşti, să creezi. E ca un 
fundal de care ai nevoie. 

Deci e un pamânt fertil care poate rodi diverse lucruri.
Exact. Însă fertil în ghilimele pentru că nu este bun deloc pentru agricultură. Chiar şi pomii dacă îi 
sădeşti se prind foarte rar, trăiesc puţin şi după aceea mor, pentru că nu mai au putere. Dar deasupra 
este fertil. Poţi să circuli, să simţi locul.

Totuşi există şi greutăţi aici, în orice sens?
Ar fi foarte greu dacă nu aş face ceea ce fac. De fapt nu aş avea ce căuta aici, pentru că nu aş avea 
repere. Nu aş avea la ce să mă raportez. Locul nu îţi oferă nici un reper social. Dar nu am avut încă 
nici o încercare ce să mă facă să pun în balanţă lucrurile. Poate odată cu înaintarea în vârstă, dar până 
atunci vreau să îmi fac un anumit confort – centrală termică, apa etc.

Instrument, 66,5x28x29 cm

Casa cărţii, Sangeorz-Băi, 2009

Imagini din atelierul artistului,
Socolari, 2010
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De ce faci ceea ce faci?
Măi ce întrebare. De unde să scot 
acuma repede un motiv. Eu văd că doar 
aşa merg lucrurile. Nu am variante ca 
să pot face şi aia, şi aia, şi aia ... Asta e, nu 
am altă variantă. Întrebarea ar fi bună 
dacă ar fi cazul unei afaceri cu capital 
puternic. Mie mi se pare normal că fac 
ceea ce fac. Prezentul şi viitorul nu îl 
ai în mână, însă gândindu-mă înapoi la 
trecut – pe trecut poţi să stai – de mic 
îmi plăcea să mă joc cu noroiul. Când 
eram de câţiva ani, la bunica mea în curte 
era o bicicletă cu trei roţi dar care mai 
avea doar două. Eu o împingeam prin 
curte şi mă uitam la urmele lăsate, şi imi 
plăceau mult. Deci chiar şi când eram 
mic îmi plăceau chestiile vizuale. Aşa s-a 
conturat de fapt viaţa. Asta nu ţi-o cauţi 
tu. Nu merge că am ales şi motivezi. Aşa 
a ieşit, asa s-a întâmplat.

Contact: www.tajoart.blogspot.com
tel. 0740218483; e-mail: tajo@freemail.hu, tajo96@gmail.com

Piramiada cărţii,
Galeria Helios, Timişoara, 2000

Citire, Socolari, 2009 Carte roşie în biserică,
24x57x35cm, 2005

Interior (sus)
109,5x58,5x5,5cm, 2009

Geanta (stânga) 
50,5x39x20cm,2003

Cartea (dreapta)
19,5x17,5x9,5cm, 2007

Subcultura, Arad, 2007



Când şi cum ai ajuns la Socolari?
Visul meu secret, a fost un vis care se părea că nu se va împlini 
nicodată – să am undeva o casă la ţară. Sigur că eu m-am gândit 
la Gărâna sau la Brebu Nou. Acolo, este altitudine, Semenicul 
e aproape, are şi lac, eu sunt fost înotător şi canotor. Viaţa 
mea e legată de apă ca de aer. Când casele erau la Gărâna 
3000-3500 de mărci germane, am zis că mă pun să strâng bani. 
Dar chiar dacă încercam, nu aş fi ajuns la aşa o sumă. La un 
moment dat, nevasta mea a primit o moştenire, dar nu vroiam 
să mă folosesc eu de acei bani. Şi totuşi ne-am dus la Gărâna să 
căutăm case, însă fără tendinţa de a cumpăra. La Breu am găsit 
case cu preţul minim de 15000 de mărci. O casă mai mică decât 
cea de la Socolari, pe care o am acum. Sigur că aerul e altfel la 
Brebu, mai tăios, iernile mai lungi, altitudinea mai mare, lacul 
prin apropiere. Astea erau nişte lucruri care ar fi fost bune. În 
fine, am zis că renunţ şi nu voi avea niciodată casă la ţară. La un 
moment dat, Pictorul (n.r. – Vlad Corban) şi-a cumpărat casă 
la Socolari, şi mi-a propus să mergem împreună, poate iau şi 
eu una. Nu mă aşteptam să găsesc nimic interesant, însă spre 
surprinderea mea, din punct de vedere estetic şi al aşezării, 
Socolariul s-a dovedit a fi mult mai fain şi pitoresc decât zona 
Brebu - Gărâna. De ce? Fiindcă totul era făcut din piatră, 
străzile erau cârne ... deci totul era invers faţă de condiţiile de 
oraş, unde este asfalt, totul e drept, te pui pe bicicletă şi mergi 
ca pe o faţă de masă. Acolo totul era cu hârtoape, urcuşuri, 
coborâşuri, pietre, animale, veveriţe, licurici. Ne-am apucat să 
căutăm case, sub titlul informativ, pentru că nu prea aveam eu 
bani. Sigur, casele erau pe la 2800 de euro. Am văzut vreo 10-
12 case de diferite tipuri, şi mă gândeam că, poate dacă pică 
de undeva o sumă, atunci cumpăr şi eu o casă. Când excursia 
noastră s-a terminat, dupămasa, vine spre mine o femeie şi mă 
cheamă să văd şi casa ei. Ne-am dus la capătul satului, undeva 
în pantă, unde pădurea începea la o aruncătură de piatră. Pe 
dinafară, casa părea mică, dar fiind în pantă, partea din curte 
era mare şi încăpătoare, şi avea pivniţă. Pivniţa era cu boltă, nu 
cu bârne de lemn. Pentru că fiind într-o vale umedă, fierătaniile 

Ş t e f a n  K E L E M E N
Pasăre, lemn de bucsus, h-82 cm
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ruginesc repede, lemnul putrezeşte, şi natura  e aşa 
de viguroasă şi agresivă că macină totul. Rămân numai 
pietrele. Femeia mi-a explicat ce înseamnă pivniţa 
cu boltă şi cum a fost preluată această tehnică din 
minerit. Când a zis preţul nu mi-a venit să cred. Era 
cea mai ieftină din toate casele. Plus că avea pereţi 
groşi, totul din piatră, iar eu ca sculptor sunt prieten 
cu piatra. Aşa că am cumpărat casa pe care o am 
acum la Socolari.  A trebuit sa lucrez la ea ca să 
fie locuibilă, dar am fost foarte fericit. Asta e istoria 
drumului meu la Socolari.

Ce înseamnă Socolariul pentru artistul Ştefan Kelemen? 
Socolariul, pentru artistul Kelemen, este o fântână 
de apă vie, dacă poate exista aşa ceva. Şi probabil 
că există pe plan ideatic, în sensul că dacă se golesc 
„acumulatoarele”, cu bani mici, mă retrag acolo şi 
fac lucruri de fiecare zi care mă relaxează – dau cu 
mortar printre rosturile de piatră, fac drumul până 
la pârâul din spatele casei etc. Săritorul în lungime 
trebuie să fugă o anumită distanţă ca să poată sări. 
Aşa şi pentru mine, Socolariul este acest luat de 
avânt.
Crezi că ar arăta altfel Socolariul dacă în afară de tine 
nu ar fi şi alţi artişti?
Da sigur, sigur. Este şi acea vorba că o rândunică nu 
face primavara. Când se adună multe „rândunici”, 
fiecare are ideile ei, stilul de lucru, unele mai lente, 
altele mai rapide, altele mai explozive, altele mai 
profunde şi de lungă bătaie. Deci noi ne complectăm 
unii pe alţii, ne întâlnim, schimbăm idei, şi dacă ai 
suflete pereche sau asemănătoare, primeşti mult 
mai mult chef de lucru. În felul acesta se formează 
un vârtej de elan din care fiecare îşi ia partea lui, şi 
e foarte bine. 

Contact: Timişoara, str. Craiova nr.9, tel: 0731455856

Heruvim, bronz, h-58 cm

Tors, bronz, sticlă, gips, h-24 cmTors, lemn de mahon, h-58 cm
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Ab OVO, bronz, h-52 cm

Clepsidră, bronz, h-72 cm
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Gheorghe FIKL

Tatoo, ulei pe pânză, 70/230 cm, 2009
Taur cu candelabru, ulei pe pânză, 250/200 cm, 2008
Bulterrier cu aripă, ulei pe pânză, 40/80 cm, 2008

w w w . f i k l . c o m



Carcase, ulei pe pânză, 200/300 cm, 2008

Altar, ulei pe pânză, 250/200 cm, 2008

Taur cu cortină, ulei pe pânză, 220/200 cm, 2008

Oi cu candelabru, ulei pe pânză, 280/180 cm, 2008

Imagine din studio
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Delia & Vlad
C O R B A N

Calul negru, ulei pe pânză, 150/250 cm, 2008
Rolls verde, ulei pe pânză 160/250 cm, 2008

Contact:
deliacorban@yahoo.com

tel: 0723832719
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Vlad Corban, Templu, 2007, desen, 240/120 cm.

Vlad Corban, Timp, 2007, desen, 240/120 cm.

Delia Corban, 
Rugăciunea părinţilor pentru copii, 
2009, bronz, 30/30/4 cm.

Vlad Corban, Fântână I, 2002, desen, 240/120 cm
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Vlad Corban, La bălţi, 2007,desen,240/120 cm.

Delia Corban, Postul VII, 2008, lemn, bronz, 34/13/16 cm. Delia Corban, Perna, bronz/lemn, 32/24/13 cm, 2007
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Delia Corban, Toacă I, lemn, 2000, lemn, 290/38/ 6 cm.
          Toacă III, lemn, ,lemn, 2007, 110/12/6 cm.

 Vlad Corban, Peşte, 2007, desen, 240/120 cm.

Vlad Corban, Clopot, 2009, desen, sepia, 150/90 cm.

Delia Corban, Cruce, bonz 

Delia Corban, Cruce împletită, 2009, ipsos,
Delia Corban, Cruce I, 2009, lemn, 20/20/5 cm.
Delia Corban, Cruce II, 2009, lemn, 20/20/5 cm.
Delia Corban, Cruce III, 2009, lemn, 20/20/5 cm. 



32 33Vlad Corban, Punctul, 2008, desen, cărbune, 120/100 cm       

Vlad Corban, Prapor, 2009, desen, cărbune, 120/60cm.       

Vlad Corban, Punctul, 2009, desen, sepia, 100/100 cm Corban, Punctul,
2008, desen, cărbune, 120/100 cm   

Vlad Corban, Punctul, 2009, desen, cărbune, 50/50 cm
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24

Delia Corban,
Epitaf, 120/65/12 cm,
lemn, metal, 2002.

Delia Corban, Perne, 
lemn, 2001-2007,

imagine din expoziţia
Trasee către drumul 

sacru, 2007.   

Delia Corban, Rugăciune, ipsos, 28/13/2 cm.
Delia Corban, Pernă, 2003, ipsos, 26/19/8 cm.
Delia Corban, Şervet, 2002, ipsos, 42/12/2,5 cm.

Delia Corban, Legăminte, bronz/lemn, 2007.

Delia Corban, Rugăciunea credincioşilor ce se căsătoresc, 2009, bronz, 30/30/ 4 cm

Delia Corban, Timp I, din seria  Înscrisurilor; tehnică mixtă, 2008, 102/ 27/ 6 cm.
Delia Corban, Timp II, din seria  Înscrisurilor; tehnică mixtă, 2008, 102/ 27/ 6 cm.

Delia Corban, Sărbătoare, din seria  Înscrisurilor; tehnică mixtă, 2008, 120/35/7 cm. 



What is PAO
One of the many meanings of PAO is tent
The tent is the basic architecture: with a tent, 
nomads define a short-term place for life and work. 
Mongolian Horse tribes, the Native Americans of 
the Great Plains, the Chinese rulers, as well as the 
travelling European masterbuilders of the Gothic 
Cathedrals – they all lived and worked under tents. 
Greek philosophers, we may suppose, gathered with 
their students under a tree, under a sun-shading 
tent. The tent marks places where people gather 
and socialise. Close to nature, the tent is a place 
for immediate experience of wind, sun, and earth. 
For the PAO architecture summer-camp, the tent is 
a program, a symbol, and a workplace at the same 
time.

PROGRAMME
PAO teaches contrast and difference
Students as well as teaching personnel come from 
different continents, from different walks of life, 
from different professions. Oriented at holistic 
Bauhaus-pedagogics, PAO teaches contrast and 
difference. Our world is made of contrasts and 
differences. As architects we are supposed to design 
these complexities and create forms of order within 
them. We will learn to talk different languages, and 
to understand different ways - to see through the 
eyes of the other. Only because of that we will be 
able to understand the complexities in ourselves 
and around us. PAO is the site for that: hands on, 
difference at work. 
At PAO, fresh ideas meet an old cottage house. 
Abstract thinking meets solid matter.  Professional 
level meets student idea. International practice meets 
local condition. We will burn our own brickstones, 
and build cybernetical gadgets too. 

MODES AND METHODS
Craft is important as concept.
The combination of thought and practice, of reflection 
and creation, of contemplation and production, 

is the core idea of PAO. Craft is as important 
as concept. We are convinced that a summer 
programme of discourse (lectures & discussions) 
plus practical experience (studios & workshop) is a 
powerful addition to todays architecture education. 
To be skilful and intellectual at the same time, to 
use hands and brains likewise, is a big endeavour. 
The combination of both will not only lead us to 
succesful architecture, but is the basis for joyful and 
personally satisfying work.  We find our projects on 
site, at hand, and make the best of them. Such a start 
from a small scale may create great order. Minimal 
cause may have maximum effect. We practice mini-
architecture; we use materials and objects that 
we discover on PAO site, and carry them to the 
world. Surely, such an architectural approach will 
be needed - everywhere and everytime. In our 
Information Age, ever fewer architects know how 
things are made and how to combine them with 
creative thought. This ability is becoming ever more 
important in future – we are going to train it.

THE LOCATION
In 2010, two workshops will be held in two fascinating 
places off the main track:

 1) In the city of L´AQUILA / ITALY. A fantastic, 
beautiful place high up   in the Abruzzo Mountain 
region, ~ 100km from Rome. After the earthquake 
in  2009, there are still many tasks waiting for 
creative architectural and   artistic intervention. 
 2) In the village of POTOC / ROMANIA. Last years 
summerschool was held   here - and prepared 
an ambitious follow-up project: the re-fitting of 
the   village school into a “House of Creativity”.

WHO IS PAO
Coming from different backgrounds, countries and 
even continents - the people behind PAO form a 
unique collective which is able to deliver a large 
variety of knowledge. The pragmatic approach 
meets theoretic discourse. Different cultures and 
viewpoints spice up the mixture. 

PAO EXPERIMENTAL SUMMERCAMPS
 L’AQUILA - IATALY
 POTOC - ROMANIA

WHOM FOR
PAO invites PROSPECTIVE STUDENTS, who want 
to prepare for academic studies, and STUDENTS of 
any grade who are taking courses at universities and 
colleges, and PROFESSIONALS who want to extend 
their scope and skills.

Pao5 2009
Experimantal arhitecture

Lectures & Speeches 
 Religious Icons 
Adrian BOBOC, Andrei VALCU 
 Iconography of the Romanian  Orthodox Church 
Adrian BOBOC, Andrei VALCU 
 Architecture without Architects
Bogdan IONESCU 
 PAO at the Old School in Potoc
Michael WIECZOREK 
 Transformation of the City 
Konrad LEWACKI 
 The PAO Idea 
Jbrg Rainer NOENNIG 

Participants 2009 
Costas COMANOAEA, Cristi DOLOG, Romania; 
Claudia FRĂŢILĂ, Romania; Robert GARLING, 
Germany; Emese IENES, Romania; Bogdan IONESCU, 
Romania; Krystian KUBIAK, Poland; Anja JANNACK, 
Germany; Konrad LEWACKI, Poland; Jorg Rainer 
NOENNIG, Germany; Liviu OANA, Romania; 
Costas “ARCHITECT’, Romania; Manole OLTEANU, 
Romania; Andrei VALCU, Romania; Kai Uwe 
REITMANN, Russia/Germany; Takaaki TERUUCHI, 
Japan / Germany; Michael WIECZOREK, Romania / 
Germany; Joanna ZARUCKA, Poland; Baby Helene, 
Germany. 

http://www.pao-project.org
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Gate by: Michael, Costas, Liviu

Wonderwall by: Bogdan, Emese, Konrad

Hora by: Takaaki, Cristi

Praying Mantisse by:  Anja, Jorg Manole Dorel
O LT E A N U

Ţiganii din Ilidaia îmi zic de 13 ani  „dom  pitor “ – fără c.

Am concesionat Avanpostul – casa mea de la Ilidia – pe 29 de ani. 
Casa este monument istoric, construită în 1898, prima Cooperativă 
din Banat adică prima băcănie. Din Avanpost fac o galerie-muzeu 
A.C.C.B. (Asociaţia Caselor de Creaţie din Banat) asociaţie înfiinţată 
strict pentru artiştii care au case în zonă.

e-mail: avanpost2027@yahoo.com, tel: 0723658439



Gelu Şfaiţer  Image, art, communication...
continued from the previous number

41

 The fourth part

 The approach of the 
techniques of representation 
by means of the modern LCD 
screens is also an opportunity 
of the ingenious modulations of 
images, which dillute in almost 
abstract, mysterious and highly 
artistic flows, like in the case of 

Jim Campbell, who obtains such effects when attaching 
a translucent surface in front of the screen. 
 The overflowing variety of styles, techniques, 
approaches, implication, attitude and reflexion 
becomes practically infinite given the development of 
the digital techniques which open the virtual zone 
in a complex way, an abyssal universe which can also 
have ailing psycho-social influences.   
 The image becomes more and more a subtle 
field of transition between the real and virtual so 
that, as if even more obstinate, some artists test the 
absolute limits of the credible aspects, through the 
hyper-realist approaches of some diversified themes 
and subjects, from the most trivial platitudes to the 
most abominable deep structures of humanity, such 
as terrorism, this apocalyptic deviation of reason.   
 This “appetite” for the genre approaching 
the incidental disasters or those provoked by 
means of terrorism can be found in the case of 
some contemporary artists, like an “exorcism” of 
the cataclysms in our memory, where the images of 
the television journals reverberate aggressively; the 
assiduous broadcast of these afflictions, from the 
audience viewpoint, maintain an allienating climate of 
everyday anxieties. 
 The Swiss artist, Christoph Draeger, also 
emphasizes this tendency and highlights his themes 
in photographies, video-art, installations, drawings, 
paintings, performances in public spaces, especially 
after the events in September 11, 2001. 
 In his video work, “Crash” in 2000, as if in a 

premonition way, he “collects” a number of 5 aircraft 
disasters, which happened in the 90s, presenting them 
in a devastating succession. 
 His video-installation, “Black September,” is a 
work which rather completes the “Crash” through 
the strange deviations of some mental deviations 
reflected symbolically through the absolute disorder 
in the interior spaces where the terrorists use to 
conspire.  
 It is an association, which tries to “scan” and 
X-ray the spiritual condition of the terrorists as if 
the artist had tried to understand and translate what 
seemed unbelievable and untranslatable. 
 The Iranian artist, Shirin Nashat emphasizes a 
legitimate perspective regarding the oriental mental 
structure through her installations and hundreds 
of photographies reflecting the Muslim habits and 
values.  
13. The following installations are well-known starting 
from now: “Turbulent”(1998), “Rapture”(1999), 
“Soliloquy” (1999), “Fervor” (2000), “Possessed” 
(2001) and “Pulse” (2001), which have an evident 
militant role against the cultural policies and sexual 
repression in his country. 
 By also approaching a militant spirit, but at 
another level of subtlety, with an obvious accent on 
generalization, which invokes the human solidarity, the 
installation of another artist, the Jewish Michal Rovner  
“Time Left – Timp părăsit”, presented at the Biennial 
from Venice in 2002, points up to an overwhelming 
impression through the greatness of the message and 
its artistic ingeniosity. 
 In the maculated context of the white colour 
in the room we seem to notice uninterrupted rows 
of human faces holding each other’s hands. The 
discretely projected images, as well as the rather 
mystical yet solemn rhythm of the movement of this 
human and uninterrupted chain, create a general and 
bizarre impression of a fluid wall. 
  This rigour of a ritual of the human solidarity, 
which symbolically suggests a wall, a house, or the 

peisaje din zonă – ulei pe pânză, fotografie, desen 
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 Partea a IV-a
 Explorarea tehnicilor de reprezentare, cu 
ajutorul ecranelor moderne LCD, este deasemenea 
un prilej de ingenioase modulaţii ale imaginilor, ce se 
diluează în flou-uri, aproape abstracte, misterioase şi de 
o reală valoare plastică, cum este cazul lui Jim Campbell, 
care ataşând în faţa ecranului o suprafaţă translucidă, 

o b ţ i n e 
a s e m e n e a 
efecte.
 
Var ie ta tea 
debordantă 
de stiluri şi 
implicit de 
tehnici, de 
abordări, de 
i m p l i c a re , 
de atitudine, 
de reflexie, 
d e v i n e 
p r a c t i c 
i n f i n i t ă 
odată cu 
dezvoltarea 
t e h n i c i l o r 
digitale care 
d e s c h i d 

amplu zona virtualului, univers abisal ce poate avea  
însă şi repercusiuni psiho-sociale maladive.
 Imaginea devine tot mai mult un câmp subtil 
de tranziţie între real şi virtual aşa încât, parcă 
încrâncenaţi, unii artişti testează limitele absolute ale 
credibilului, prin abordări hiperrealiste a unor teme şi 
subiecte dintre cele mai diverse, de la cele mai banale 
platitudini până în viscerele cele mai abominabile ale 
speţei umane, cum ar fi spre exemplu, terorismul, 
această apocaliptică deviaţie a raţiunii.
 Acest „apetit” pentru genul de dezastre 
întâmplătoare sau provocate prin terorism îl găsim 
la unii dintre artiştii contemporani, ca un fel de 
„exorcizare” a cataclismelor din memoria noastră, în 
care  reverberează 
agresiv imaginile 
jurnalelor de 
televiziune, care 
prin difuzarea 
asiduă a acestor 
nenorociri, din 
raţiuni de audienţă, 

întreţin un climat alienant de anxietăţi cotidiene.
 În acest spirit, artistul elveţian, Christoph 
Draeger, îşi modelează temele sale în fotografie, 
video-art, instalaţii, desen, pictură, performance în 
spaţii publice, mai cu seamă după evenimentele de la 
11 septembrie 2001.
 În lucrarea sa video „Crash” din anul 2000, 
parcă într-un fel de premoniţie, el „adună” un număr 
de 5  dezastre aviatice ce s-au petrecut în anii ’90, 
prezentându-le într-o succesiune devastatoare.
 Video – installaţia sa „Black September 
– Septembrie negru” este de altfel o lucrare ce 
complementează cumva „Crash-ul”, prin sugestii 
bizare ale unor devieri mentale reflectate în mod 
simbolic prin dezordinea absolută din interioarele 
unde teroriştii complotează. 
 Este o asociere ce încercă parcă să „scaneze”, 
şi să radiografieze, starea de spirit a teroriştilor,  ca şi 
cum, artistul ar căuta să înţelegă şi să traducă, ceea ce 
pare intraductibil şi neverosimil.
 Artista iraniană Shirin Nashat dă o perspectivă 
legitimă despre mentalul oriental prin instalaţiile 
sale, prin sutele de fotografii despre cutumele 
şi valorile musulmane. Sunt de acum cunoscute 
instalaţii sale: „Turbulenţa -Turbulent”(1998), „Extaz - 
Rapture”(1999), „Soliloc - Soliloquy” (1999), „Fervoare 
- Fervor” (2000), „Posedat - Possessed” (2001) şi 
„Puls - Pulse” (2001),  care au un evident rol militant 
împotriva politicilor culturale şi  de represiune sexuală 
din ţara sa.
    13. Tot într-un spirit militant, dar la un alt nivel 
de subtilitate, cu un evident accent de generalizare, 
ce invocă solidaritatea umană, instalaţia artistei 
israilene Michal Rovner „Time Left – Timp părăsit”, 
prezentată la Bienala Veneţiană din anul 2002, lasă o 
impresie copleşitoare prin măreţia mesajului şi prin 
ingeniozitatea sa plastică.
 În mediul imaculat al albului din încăpere se 
preling parcă, şiruri neîntrerupte de chipuri umane ce 
se ţin de mână. Imaginile proiectate discret, precum şi 
ritmul oarecum mistic dar totodată solemn, al mişcării 
acestui lanţ uman, neîtrerupt, şi pe mai multe rânduri, 
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Wall of Grievance, through an immediate association, 
has a hypnotic effect, a preponderently ideative and 
then emotional hypnotism.  
 The impecable, sobre, black and white image, 
multiplied unbelievably, to the suggestive level of the 
infinite, as well as the fact that it develops on the 
whole vertical surface of the room, dislocate the 
sensation of perfection and divine greatness. 
 In this case, the conventional image, the one of 
the “Window open towards the sky,” as Alberti used to 
poetically call the painting’s frame in the Renaissance, 
no longer exists. The limits of the common screen 
disappear, and the image “takes the form” of the 
room, the people’s images lose the “framings” and, in 
a way, the fragments’ identities, because of dillution, 
and summing them up, they become a whole, while 
the people are the “stones” in the structure of these 
walls, outlining a new meaning of the whole space. 
14.  The people are the “stones,” not the “bricks” 
of the wall, just because they no longer have rigid 
geometric and artificial framings, which on the one 
hand, artistically, might have oriented them towards 
the idea of “bricks,” and on the other hand, evidently, 

the delimitation would have annuled the sensation of 
the “human chain’s” continuity. 
 In a classically cinematic manner with minimalist 
images and editing manner, in an explicit articulation, 
the installation of Yang Fudong, “Seven intellectuals in 
the bamboo forest,” defined by a typically oriental 
symbolism, reflects a militant attitude, a characteristic 
organically attached by the video art in general, but 
with more or less virulent or explicit accents. 
 The video art and especially the video 
installations emphasize a series of modifications of 
the classical image through the way this is adapted to 
the dedicated spaces. The way in which the objects 
and the space of an installation homogenize with 
the projected image is mostly determined by the 
ingeniosity through which this is going to integrate 
“organically” from the artistic viewpoint, in the case 
this is certainly demanded. Most of the times the 
artificiality of this collage between the real medium 

and the virtual image is even accentuated, according 
to the meanings and significations of this installation. 
 The digital era has determined major mutations 
with unexpected aesthetic consequences. The 3D 
techniques have developed fabulously thus the virtual 
domain seems totally unbound, the characters and 
the realms seem unbelievable, suggesting the past and 
the future, our world and the parallel worlds can be 
created and thrown in the sophisticated and fanciful 
textures of the media universe. 
 The cinema was the domain where, from the 
very beginning, these techniques raised the greatest 
interest especially due to the generously spectacular 
potential. This was the way “Matrix,” a science 
fiction film, was realized by two brothers, Andy and 
Larry Wachowski, an extraordinary manner, firstly 
technological, to represent the omnipresence and 
imponderability, suggesting some artificial ability, 
dedicated to some cybernauts, who reach fabulous 
senses and physical capacities, thus covering some of 
the most profound aspirations of masculinity such as 
invincibility. 
 However, beyond the emotionally conflictual 

states of mind, which can be found in the film’s 
central part, there is also a thrilling message of the 
obsessions related to the epoch of large concerns, 
an explicit message, with deep subtle characteristics, 
the one regarding the danger of a total dictatorial 
control, rather similar to the one in George Orwell’s 
„1984,” but more pragmatic from the technical point 
of view, an imminence of uniformization, joining and 
globalization, by depersonalizing the individual. 
 „The Lord of the Rings,” the film version of 
Peter Jackson, reproducing the novel with the same 
title, written by John Ronald Reuel Tolkien, is totally 
different, and represents a concrete measure of the 
potential of digital techniques and virtual universe 
at that time, with an impecable spectacular impact. 
Humanoid creations and sceneries highlighting 
unbelievable places, provoked by the most unbelievable 
nooks of the imaginary, succeed each other on the 
screen, provoking the condition of a raving abandon 
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crează o impresie generală, bizară, a unui zid fluid.
 Această rigoare a unui ritual al solidarităţii 
umane, ce alcătuieşte la nivel simbolic un zid, o casă, 
Zidul Plângerii printr-o asociere imediată, are un efect 
hipnotic, un hipnotism preponderent ideatic şi mai 
apoi emoţional. 
 Imaginea impecabilă, sobră, alb-negru, 
multiplicată neverosimil, până la nivelul de sugestie al 
infinitului, precum şi faptul că se desfăşoară pe întreaga 
supafaţă verticală a  încăperii, dislocă senzaţia de 
perfecţiune şi măreţie divină.
 În acest caz imaginea convenţională, cea a 
„Ferestrei deshise spre cer” după cum numea poetic, 
în Renaştere, Alberti, rama tabloului nu mai există. 
Limitele ecranului obişnuit, dispar iar imaginea „ia 
forma” încăperii, imaginile oamenilor pierd prin diluţie 
„încadraturile” şi într-un fel, identităţile fragmentelor, 
devenind un întreg, prin însumare, iar oamenii sunt 
„pietrele”  din structura acestor pereţi, dând un sens 
nou întregului spaţiu. Oamenii sunt „pietrele” şi nu 
„cărămizile” zidului, tocmai datorită faptului că nu 
mai au încadraturi rigide geometrice, artificioase, ce 
le-ar fi dus, din punct de vdere plastic spre ideea de 
„cărămidă”, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în mod 
evident, delimitarea ar fi anulat senzaţia continuităţii 
„lanţului uman”.
 14. Într-o manieră clasic cinematografică 
cu imagini şi manieră de editare minimalistă, într-o 
articulare explicită, instalaţia „Şapte intelectuali 
în pădurea de bambus” a lui Yang Fudong, cu un 
simbolism tipic oriental, reflectă o atitudine militantă, 
caracteristică organic ataşată, de altfel, de arta video 
în general, dar cu accente mai mult sau mai puţin 

virulente sau explicite.
 Video-art-ul şi mai ales video-instalaţiile aduc 
o serie modificări ale imaginii clasice, prin felul în care 
aceasta este adaptată pentru spaţiile dedicate. Modul 
în care se omogenizează obiectele şi spaţiul unei 
instalaţii cu imaginea proiectată, este determinat de 
cele mai multe ori de ingeniozitate prin care aceasta 
se va integra „organic” din punct de vedere plastic, asta 
în cazul în care, desigur se cere acest lucru.  De multe 
ori artificiozitatea acestui colaj dintre mediul real şi 
imaginea virtuală este chiar accentuată, în funcţie de 
sensurile şi semnificaţiile acelei instalaţii.
 Era digitală a determinat mutaţii majore cu 
repercursiuni estetice dintre cele mai neaşteptate. 
Tehnicile 3D au progresat fabulos aşa încât domeniul 
virtualului pare acum total descătuşat, personaje şi 
tărâmuri dintre cele mai neverosimile, din trecut 
şi viitor, din lumea noastră şi din lumi paralele, pot 
fi plăsmuite şi aruncate în tramele sofisticate şi mai 
fanteziste, ale universului mediatic.
 Cinematograful a fost domeniul în care aceste 
tehnici au cunoscut la început, cel mai mare interes 
în primul rând datorită potenţialului spectacular atât 
de generos. Aşa s-a născut „Matrix”, film de factură 
SF, realizat de fraţii Andy şi Larry Wachowski, o 
extraordinară manieră, în primul rând tehnologică, 
de a reprezenta, ubicuitatea şi imponderabilitatea, 
lăsând senzaţia unor potenţe artificiale, dedicate unor 
cybernauţi, ce dobândesc simţuri şi capacităţi fizice 
fabuloase, acoperind în acest fel, unele dintre cele 
mai mai profunde aspiraţii ale masculinităţii, cum ar fi: 
invincibilitatea.
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and emotional implication, in a universe where you can 
notice the believable, especially in the conflictuality of 
the human eternity. 
 The tendency to physically involve the 

spectator in the artistic space of the installations whose 
diegetic dimensions are more or less emphasized, 
facilitating the liberty to construct a personal version, 
is more and more evident and efficient. 
 The new technical standards of the audio-
visual cover the most voluptous sensorial exigence, 
so that the virtual becomes more seducing, and 
the representation of the real in an evident artistic 
exaltation creates the premises of a socio-cultural 
phenomenon defined by a perceptive duplicity. The 
photo and video image become the everyday and 
modern measure of our passage through nature, the 
enlightning evidences of our sensorial memory, so 
that, for very many times, conventionally, credibility is 
disposed by these concrete images to the detriment 
of verbal proves. 
 The phenomenon occurs so frequently that, 
probably because of some indolence, one reaches a 
kind of total „accreditation” of the images, whose 
„objective” credibility insinuates in our memory, to 
the detriment of the direct experience, which shades 
off through other experiences which succeed each 
other. 
 Consequently, the virtual universe tends to 
become an organic part of the everyday existence 
given the fact that it will be a prioritary medium of 
the artistic conventionalism. 
 In his installation, „Drive,” Jordan Candrall 
creates an etheric medium, in which the displacement 
transforms into an apparent pleasure of the 
imponderable abandon, in the liberation of motion 
from the effort’s empire, towards the spiritualization 
of this notion. 

16.  Contradictory and, because of its ineffable 
conflictuality, characterized by an overflowing, 
complex, and perhaps even aggressive plasticity, 

is the artistic attitude of Marco Brambilla in his 
installations related to the „Civilization” cycle, which 
cover immense spaces of projection emphasizing the 
overwhelming sensation of supersaturation, which is 

first of all consumerist. 
 Images, which seem to derive from the world 
of Hieronymus Bosh, with agglomerations of beings 
and objects, whose colours emanate a formidable 
energy, like a symbolic image of the human civilization’s 
impetuosity, of the incalculable effect which this 
phenomenon suggesting an irresistible development 
can have upon the human condition itself. 
        In his work, „Foggy Seaside,” Cristoph Schreiber 
produces a delimitation between triviality or normality 
and the imaginary context, between the known and 
the unknown structures, between the concrete and 
the abstract, by means of suggestion. 
 Consequently, the dense fog which covers the 
intuible part of the familiar space in a room becomes 
a very mysterious medium, which is also hostile, 
like the unknown in the bottom of the sea, and the 
covered part of the room, which is normally used, 
becomes hostile. 
 At the moment, in the digital era, the plasticity 
of the image encounters a fabulous „liberty,” and 
practically an infinity of creative solutions, which 
provide the artists with a „killing” arsenal strangely 
oriented towards against the „real,” which it 
paradoxically erodes, especially through concrete 
strategies. The tendencies to produce abstract 
images lead us towards a creative direction, which 
is insufficiently consolidated, but less allienating 
anyway. The image, as the symbol of „goods,” is sold 
extremely well, like any weapon since, in the concrete 
circles, it operates in the most different registers of 
the society, however, under this form, its conceptual 
dimension still remains sufficiently un-observed, and 
this is exactly the element which should provide it 
with the capacity to communicate through it, in the 
most elevated way. 
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 Dincolo de stările conflictual-emoţionale ce 
se regăsesc în planul central al filmului, există însă 
şi un mesaj tulburător, al obsesiilor epocii marilor 
concerne, mesaj explicit fără prea mari subtilităţi cel 
al  pericolului unui control dictatorial total, cam de 
aceeaşi sorginte ca cel din „1984” lui George Orwell, 
dar mult mai pragmatic din punct de vedere tehnic, o 
iminenţă a uniformizării, al înregimentării şi globalizării, 
prin depersonalizarea individului.
 De o cu totul altă factură „ Stăpânul inelelor” 
ecranizarea realizată de Peter Jackson după fabulosul 
roman, cu acelaşi titlu, scris de  John Ronald Reuel 
Tolkien, este o măsură concretă a potenţialului 
tehnicilor digitale, şi al universului virtual la acea 
oră, cu un impecabil impact spectacular. Plăsmuiri 
umanoide şi peisaje ale unor ţinuturi neverosimile, 
stârnite parcă din cele mai nebănuite unghere ale 
imaginarului, se succed pe ecran, provocând o stare 
de abandon oniric, de implicare emoţională, într-un 
univers în care verosimilul este reperat, mai cu seamă, 
în  conflictualitatea eternului uman.
 Tendinţa de implicare fizică a spectatorului, 
în spaţiul plastic al instalaţiilor, al căror dimensiuni 
diegetice sunt mai mult sau mai puţin nuanţate, lăsând 
astfel libertatea acestuia de a costrui propriile sale 
versiuni, este tot mai evidentă şi mai eficientă.
 Noile standarde tehnice ale audio-vizualului 
acoperă cele mai voluptoase exigenţe senzoriale, în 
aşa măsură încât, virtualul devine mai seductiv, şi mai 
ales reprezentarea realului într-o evidentă exaltare 
plastică, creează premizele unui fenomen socio-
cultural de duplicitate perceptivă. Imaginea fotografică 
şi cea video devin măsura cotidiană, mondenă, a 
trecerii noastre prin natură, mărturii edificatoare ale 
memoriei noastre senzoriale, în aşa măsură încât de 
multe ori, în mod convenţional, credibilitatea este 
„tranşată” de aceste imagini concrete în detrimentul 
mărturiilor verbale. Fenomenul se întâmplă aşa de des 
încât de multe ori, din comoditate probabil, se ajunge 
la un fel de „acreditare” totală a  imaginilor, a căror 
credibilitate „obiectivă” se insinuează în memoria 
noastră, în detrimentul experienţei directe care se 
estompează, prin alte experinţe ce se succed.
 Aşadar, universul virtual tinde să devină parte 
organică a existenţei cotidiene, cu atât mai mult el  el va 
fi un mediu prioritar al convenţionalismului artistic.
 În instalaţia sa „Drive” Jordan Candrall creează 
un mediu eteric, în care deplasarea să se transforme 
într-o aparentă plăcere a abandonului imponderabil, 
în eliberarea mişcării de sub imperiul efortului, într-o 
direcţie de spiritualizare a acestei noţiuni.
 16. Contradictorie şi prin conflictualităţi 
inefabile de o plasticitate debordantă, opulentă, poate 
chiar agresivă, este  atitudinea plastică a lui Marco 

Brambilla în instalaţiile sale din ciclul „Civilizaţie”, care 
acoperă spaţii imense de proiecţie accentuâd asfel 
senzaţia copleşitoare a suprasaturaţiei, evident de 
sorginte prioritar consumeristă.
 Imagini ce vin parcă din lumea lui Hieronymus 
Bosh, cu aglomerări de fiinţe şi obiecte ale căror culori 
emană o energie formidabilă, ca un fel de imagine 
simbolică a 
impetuozităţii civilizaţiei umane, a efectului incalculabil 
pe care acest fenomen al unei nestăvilite dezvoltări o 
poate avea asupra însăşi condiţieie umane.
 Cristoph Schreiber în  lucrarea sa „Marea de 
ceaţă”  produce o demarcare între banal sau normalitate  
şi imaginar,între cunoscut şi necunoscut, între concret 
şi abstract, prin sugestie. Asfel fumul dens ce acoperă 
partea intuibilă a spaţiului familir dintr-o cameră devine 
un mediu plin de mister, oarecum ostil întocmai ca şi 
necunoscutul din adâncul mării, iar partea acoperită a 
camerei uzuală în mod normal, devine ostilă.
 Plasticitatea imaginii cunoaşte acum în era 
digitală o „libertate” fabuloasă, practic o infinitate 
de soluţii creative, ce conferă artiştilor un arsenal 
„ucigaş” îndrepatat, în mod bizar împotriva „realului”, 
pe care-l erodează în mod paradoxal, cel mai adesea 
prin concretitudine. Tendinţele de abstractizare a 
imaginii conduc într-o direcţie creativă încă insuficient 
consolidată, dar oricum parcă mai puţin alienantă. 
Imaginea  ca „marfă” se vinde  extrem de bine, ca 
orice armă, deoarece în concret ea operează în cele 
mai diverse registre ale societăţii, sub această formă, 
rămâne însă nereperată încă suficient dimensiunea sa 
conceptuală, care să-i confere cât mai mult capacitatea 
de a se comunica cât mai elevat posibil prin intermediul ei.
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