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Imaginarul identitar în epoca digitală 

Bogdan S. Pecican 

În lumea contemporană, ,,identitate" este un termen-cheie şi, poate tocmai de aceea, 
era digitală a făcut din el protagonistul unor dramatice jocuri şi, posibil, chiar meta
morfoze. De fapt, modernitatea a fost cea care a inaugurat o „metafizică a subiectului". 
Cadrul iniţial al aşa-zisei „metafizici moderne a subiectului" poate fi conturat începând 
cu Descartes, Kant, Husserl. Ideea-pivot este aceea a unui subiect pur conştient (fără 
adâncimi insondabile, autotransparent), care se poate interpreta pe sine într-o manieră 
aproximativ fără rest. Or, acest tip sau mod de a gândi subiectul (care a constituit un 
fundal comun al gândirii europene) a intrat în criză pe la mijlocul secolului al XIX-lea. 
Conceptul cartezian de identitate este supus unor multiple destabilizări. Răspunsurile 
polemice vin din mai multe direcţii, provocând schimbări în mozaic. (Slavoj Zizek 
remarcă, într-o carte influentă - 1999 -, că respingerea subiectului cartezian pare să 
constituie una dintre puţinele constante ale amplei diversităţi de orientări şi curente rivale 
din modernitate). Există câteva tăieturi sistemice relevante : 

(i) În modernitate (sfârşitul secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului XX), 
„metafizica subiectului" este atacată din mai multe perspective. Astfel, cei numiţi de 
Paul Ricreur „maeştrii suspiciunii" (Marx, Nietzsche, Freud) descoperă o breşă în 
subiectul monolitic (reprezentat la Kant de „unitatea originar-sintetică a apercepţiei"): 
sub ceea ce se vede, se ascunde altceva, există goluri, interstiţii care îi scapă subiectu
lui însuşi. Freud dezvăluie un subiect opac, bântuit de manifestările unei alterităţi pe 
care o poartă în sine, sub forma inconştientului. Concepţia freudiană va fi prelungită şi 
radicalizată de Lacan. Prin invocarea „stadiului oglinzii", subiectul scindat este descris 
de acesta ca un stadiu ontogenetic general. Marx deplasează perspectiva dinspre un 
subiect universal spre unul supus condiţionărilor de clasă şi de ideologie. Lui Nietzsche 
i se atribuie încă o metafizică submersă, camuflată, regândită în opoziţie cu Descartes. 
El suspectează proiectul cartezian (raţionalist), proclamând „subiectul ca multiplicitate" 
şi postulând un principiu transindividual, care se exprimă stihial: ,,voinţa de putere". 
Nietzsche recomandă remodelarea de sine specifică celor puternici, unei „rase de stă
pâni", cu morala aferentă ; 

(ii) În a doua parte a carierei sale, Heidegger va deplasa accentul de pe subiectul 
uman (Dasein) pe faptul-general-de-a-fi (Sein); 

(iii) Dedublările/scindările din modernitate, transplantate în alte medii, care, prin 
însăşi natura lor, le fac mai flamboaiante, se vor exacerba în modernitatea târzie. 
Structuralismul pune accent pe structurile abstracte, ,,impersonale" ale limbajului şi 

psihismului uman, pe un soi de „constante antropologice", regăsibile în mit şi ritual, şi 
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pe combinatorica acestora. Tot mai pronunţat, subiectul suveran este înlocuit în post
modernism de un subiect clivat, divizat, distribuit în reţea. Astfel, pentru Foucault, 
subiectul este un topos ce trebuie depăşit prin analize socioistorice ale practicilor dis
cursive şi ale „capilarităţii" puterii. Derrida va accentua deconstrucţia subiectului, în 
contextul mai larg al tentativei sale de subminare a conceptelor metafizicii occidentale ; 

(iv) Conceptul de identitate este diluat în abordările „constructivismului social", 
care, din dorinţa de a contesta utilizarea forte a identităţii, grevată de conotaţii esenţia
liste dubioase, îl aplică prea des şi prea generic, transformându-l prin proliferare extremă 
în ceva arbitrar. În anii 1960, conceptul de identitate pătrunde în idiomul disciplinelor 
sociale, prin voci autorizate precum Erik Erikson (autor al sintagmei „criză identitară"), 
Robert K. Merton şi Erving Goffman (Brubaker şi Cooper, 2000, pp. 2-3). În contextul 
etosului nord-american, preocupat de tematizarea problemelor societăţii de masă şi a 
rebeliunilor intergeneraţionale din anii 1960, se produce un transfer dinspre identitatea 
individuală spre identitatea colectivă. În anii 1970-1980, se alătură şi critica literară, 
respectiv studiile culturale acestui cor de clamare şi valorificare a identităţii. 

Utilizările conceptului de identitate sunt aplicate în funcţie de context şi de tradiţia 
analitică. Pentru toţi aceşti autori şi în toate aceste sisteme de gândire, unitatea subiec
tului este însă iluzorie, întrucât are unghere, abisuri, care scapă conştiinţei şi raţiunii. 
Subiectul este un mănunchi de tendinţe contradictorii, cărora li se asociază mai mult 
prin convenţie o etichetă unitară. 

Identitatea digitală 

Metamorfozele subiectului postmodern pot fi urmărite în cyberspaţiu, produs şi efect al 
revoluţiei tehnologice şi al revoluţiei în comunicare. Evoluţiile şi revoluţiile tehnologice 
din a doua jumătate a secolului XX şi mai ales din ultimele lui decenii, de la apariţia 
şi multiplicarea la scara umanităţii a noilor media până la clonare şi apariţia „omului 
bionic", au accelerat mersul înainte al societăţii umane, înscriind-o într-o cursă alertă 
care a condus la o „curbare" semnificativă a istoriei. Niciodată nu a cunoscut omenirea 
până acum un asemenea viraj provocat de revoluţii tehnologice, deşi astfel de schimbări 
în tehnologie s-au dovedit majore atât în stadiul trecerii de la nomadism la sedentarism, 
odată cu aşa-numita „revoluţie neolitică" - apariţia agriculturii -, cât şi mai apoi, cu 
prilejul „revoluţiei industriale" din secolul al XIX-lea. Ceea ce distinge revoluţia actu
ală din domeniul comunicării (marcată de apariţia noilor media şi de producerea globa
lizării) de toate precedentele sale istorice este caracterul său extrem, măsurat prin 
rapiditatea schimbării şi prin distanta dintre ceea ce este înlocuit şi ceea ce înlocuieşte. 
Instrumentele care mediază schimbarea (radarul, satelitul, internetul, telefonia mobilă, 
GPS-ul ş.a.) sunt rezultatul unor descoperiri ştiinţifice de ultimă oră din domenii precum 
informatica, cibernetica ori ingineria comunicaţională, iar impactul lor are un caracter 
atât de radical, încât i-a încurajat pe cercetători să pună uneori diagnostice de-a dreptul 
extravagante acestui proces cu impact universal. Totodată, revoluţia digitală a fost parte 
a succesului politic în cadrul Războiului Rece (Est-Vest), în care victoria a fost adjude
cată de Occident prin exploatarea la maximum a avantajelor tehnologice. Avansul pe 
care l-au dobândit tehnologia radarelor, comunicaţiile prin satelit şi apariţia media 
sociale (Facebook, Linkedln ş.a.) a condus la globalizare. 
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În timp, s-a conturat aşa-numita constelaţie new media multimedia 
hipermedia intermedia transmedia (Guţu-Tudor, 2007 ; Ellestrom, 2010; 

Kinder şi McPherson, 2014). Simpla enumerare a acestor modalităţi şi medii de comu
nicare indică expansiunea şi diversificarea rapide din domeniu, proces care se adânceşte 
în mare viteză, gratie atât unei competiţii acerbe între companiile implicate, cât şi 

minţilor antrenate de tumultul invenţiilor şi al inovaţiilor. Evoluţiile din acest spaţiu au 
necesitat imperios noi teoretizări şi chiar regândirea cadrului de interpretare a realităţii. 
De aceea, nu este de mirare că s-a putut invoca "sfârşitul istoriei" (Francis Fukuyama) 
şi intrarea în simultaneitate a lumii, precum şi aplatizarea ei (în formularea lui Thomas 
Friedmann: ,,the world îs flat"). Alţi gânditori menţionează „ontologia suprafeţei sem
nificante", ,,societatea reţelei" (Castells, van Dijk), "societatea platformei" (van Dijck, 
Poell şi de Waal) ori "societatea tehnetronică" (Brzezinski). Aceasta este văzută ca 
societate conectată şi înalt integrată la nivel global prin noile media, compunând un soi 
de ambient hibrid (parţial natural, parţial virtual), un "habitat" augmentat artificial, prin 
folosirea masivă a tehnologiei informaţiei, într-un mod care simulează din ce în ce mai 
convingător - cu timpul, până la indistincţie - realitatea naturală. Funcţionează astfel o 
serie de mitologeme ale „societăţii reticulare", precum multiplexul, reţeaua (engl. 
network/Web), matrix-ul. Deleuze şi Guattari vorbesc despre modelul rizomului - care 
nu are un centru, fiind, spre deosebire de modelul ierarhic şi bazat pe alegeri binare al arbo
relui, unul de tip "constelaţie". Se propune şi teoretizarea haosmos-ului (Kuberski, 1994), 
aducându-se în prim-plan simulacrul holografic, fractalul, ,, viralul". 

S-a vorbit totodată, în legătură cu noile configuraţii, tot mai complexe, ale realităţii, 
despre mobilitate, fluiditate, lichefiere. Este discutabil dacă aceste tendinţe se lasă 

descrise de eticheta „postmodernitate". Astfel, Bauman (2000) vorbeşte mai degrabă 
despre o "modernitate lichidă", ultramaleabilă, Beck şi colaboratorii săi (1994) despre 
o „modernitate reflexivă", Vattimo (1985) despre „tardomodernitate", Lipovetsky şi 

Serroy (2008) despre "hipermodernitate", iar Hardt şi Negri (2009) despre o „altermo
dernitate". În schimb, Kirby (2009) preferă să teoretizeze un „digimodernism" care ar 
înlocui, în viziunea sa, ,,postmodernismul", iar Nealon (2012) merge chiar până la a 
postula un "post-postmodernism". Caracteristice tuturor acestor manifestări sociocultu
rale ar fi plurimorfismul, ramificarea, fragmentarea, deplasarea, distribuirea, disemi
narea, dar şi hibridarea, intersectarea, întrepătrunderea, încrucişarea, (re)producerea în 
masă. Această avalanşă de simptome, care îşi trimite semnalele în toate direcţiile, a fost 
desemnată ca „hiperrealitate" (Baudrillard, 2008) : un domeniu care înglobează reali
tatea fizică şi cea simulată într-o manieră care le face tot mai greu de distins. 

Cine poate spune însă dacă, ricoşând, efectul nu va fi unul contrar, conştiinţa indi
viduală şi colectivă alegând să riposteze printr-o repliere pe poziţii mai conservatoare, 
reticente la prea marele vacarm dimprejur? Într-adevăr, se vehiculează deja de ani buni 
o tendinţă aparent opusă, exprimată de noţiuni precum cele de "post-web" (Elias, 2012), 
"post-media" (Manovich, 2014), ,,post-net" şi „post-digital" (Alexenberg, 2011; Cramer, 
2015). "Post-digitalul", în special, se referă la un fel de insatisfacţie în raport cu civili
zaţia digitală şi pledează pentru un soi de umanizare a tehnologiilor digitale, prin utili
zarea vechilor medii ca şi când ar fi noi. Totuşi, şi aceste tentative se plasează în epoca 
"ecranului global" (Lipovetsky şi Serroy, 2008), marcată de dominaţia imaginii, şi de 
frecventa multiplexului - a spaţiului cu ecrane de jur-împrejur. S-a constatat manifesta
rea unui pregnant "omnivorism cultural" al „nativilor digitali", care conjură imaginea 
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,,omului modular". Toate acestea au generat, fiecare din ele şi împreună, efecte consi
derabile în plan economic, social şi politic, antrenând modificări de conştiinţă la nivel 
individual şi colectiv. Revoluţia tehnologică şi informaţională fără precedent (desfăşurată 
într-un tempo tot mai vertiginos) a contribuit la apariţia unui nou imaginar al identităţii. 
S-au modificat cadrele percepţiei, dar şi sistemele de analiză, de interpretare şi de 
reprezentare. 

Internetul poate fi privit ca model al imaginarului externalizat (inclusiv - şi poate 
mai ales - identitar), un fel de prelungire a memoriei colective ce se descarcă exterior 
pe suporturi care o susţin. Produs al „societăţii reticulare" (Castells), internetul este o 
uriaşă uzină „rece", un dispozitiv electronic de (re)producere a reprezentărilor/fantas
melor identitare, asigurând interfaţa dintre fizic şi simbolic, respectiv (la nivelul men
talului) dintre conştient şi inconştient, mediind între privat şi public, între individual şi 
colectiv (cultural). Surpriza pe care revoluţia digitală a prilejuit-o în planul dezbaterii 
despre identitate este constatarea că tehnica (aşadar, un element exterior psihicului şi 
corpului uman) poate influenta drastic şi plurimorf reprezentările de sine (pentru sine 
şi în raport cu ceilalţi). Altfel spus, modificarea, prin îmbogăţire şi diversificare, a 
referinţelor exterioare spiritului şi corpului nu creează doar o nouă scenografie a eului, 
care coboară până în cotidian, ci angrenează şi răspunsuri transformaţionale la nivelul 
asertării identitare. Eul-agent a fost erodat sub influenţa tehnologiilor tot mai dominante 
ale comunicării, care au instituit un alt tipar relaţional (Frissen et al., 2015, p. 61). Eul 
devine distribuit în reţele de relaţii. Rezultă identităţi multiple, simultane, reciproc 
contradictorii, care se suprapun parţial, se confruntă, intră în coliziune frontală, se 
dispută reciproc. O definire operaţională a identităţii, adaptată provocărilor de metamor
fozare făcută posibilă de revoluţia tehnologiilor virtuale, trebuie să ţină seama de plu
ralitatea de identităţi şi de varietatea lor debordantă. Dintre caracteristici, semnalăm 
următoarele : (i) fluiditatea identitară, în care elementele de constanţă se află dincolo 
de cortina vizibilului; (ii) histrionismul identitar (,,joc al măştilor"), ţinând de o anume 
teatralitate a reprezentării; (iii) secvenţialitatea şi parţialitatea identităţii; (iv) jocul 
dintre etalare (uneori, chiar ostentativă) şi ascundere, disimulare. 

Există un proces permanent de creare a unor identităţi virtuale multiple. Astfel, este 
încetăţenită în plan virtual practica pseudonimelor în social media, ceea ce îi poate oferi 
fiecărui utilizator al internetului o identitate „mascată" şi un profil la alegere. Acesta 
îşi poate asuma o identitate virtuală şi o poate distribui în modalităţi diverse : pe de o 
parte, un singur profil identitar poate fi distribuit în serie, pe milioane de ecrane, la 
nesfârşit. Pe de altă parte, utilizatorii îşi pot confecţiona un număr cvasinelimitat de 
„avataruri" sau profiluri identitare virtuale. Au apărut toposuri virtuale, care pretind o 
identitate colectivă. Unele dintre acestea au modele în realitatea concretă (de pildă, 
comunitatea parizienilor de pe internet), altele sunt simbolice şi fără corespondent în 
actualitatea imediată (de exemplu, Troia). Transpunerea pe net a anumitor teme SF permite 
adoptarea unor noi identităţi. Aşa au apărut reptilieni, klingonieni, atlanţi ş.a. Comunităţile 
de acest fel pot fi însă inspirate şi de trecutul legendar: elfi, cavaleri arthurieni ş.a. 

Proliferarea „virală" a statutului identitar, prin crearea de noi profiluri virtuale într-un 
număr cvasiinfinit şi prin distribuirea lor la un număr potenţial nelimitat de utilizatori/ 
coparticipanţi oferă un câmp larg de posibilităţi exprimărilor identitare, într-un context 
care solicită, la rândul său, o multiplicare a identităţilor şi face saltul de la sentimentul 
identitar tradiţional la noi ipostaze ale acestuia. Eul devine „euri", fără a induce necesarmente 
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boala psihică şi păstrând conştiinţa deghizării, a măştii. De aici un anume sentiment al 
carnavalescului permanent, care pune în criză categoriile tradiţionale ale seriosului şi 
comicului, originalului şi copiei, autenticului şi simulacrului. 

În acest context, se pune întrebarea: cum mai poate fi definită identitatea? Într-un 
sens minimal, identitatea ar putea fi calitatea asumată în spaţiul virtual de autorul unui 
discurs textual, grafic şi/sau dinamic-comportamental, multimediatic. Important nu este 
să fie o persoană reală, ci o identitate simbolică (fie şi simulată), o funcţie, un rol abs
tract. Identitatea nu este dată de materialitatea unui corp. Dimpotrivă, unei identităţi 
simbolice i se creează o personalitate fictivă, definită doar în numele creaţiilor care i 
se atribuie. Noile medii par să o localizeze în "geografii" sau identităţi concurente, 
alternative şi coexistente. Pe diverse platforme, reţele sociale/de comunicare (Facebook, 
Twitter etc.), identitatea se reprezintă, se multiplică, se disimulează, se reconfigurează 
deconcertant. O tipologie este dificil de realizat, dar merită semnalată apariţia unor 
fenomene specifice mediului online : 

(a) Identitatea este distribuită în reţea - construire şi reconstruire de sine prin ava
taruri, care pot fi experiate în modalităţi diferite. Crearea vieţilor noastre secunde în 
cyberspaţiu nu mai depinde predominant de mijloace bazate pe text. În domeniul virtual, 
indivizii se pot conecta de pe tot mapamondul şi pot interacţiona utilizând vocea. Alte 
platforme online creează reprezentări virtuale de tip hologramă, capabile să interacţioneze 
cu obiecte sau cu alte persoane. Întâlnim asemenea avataruri în jocurile video online cu 
participanţi multipli (massively multiplayer online role-playing), în variate moduri de 
implicare (vizuală, auditivă şi motorie) în interacţiunea cu computerul. La începutul 
anilor 1980, jocurile pe computer (computer games) constituiau deja o nouă şi semni
ficativă formă de cultură de masă, pentru ca la începutul noului mileniu acestea să ajungă 
să se plaseze, în termenii pieţei de desfacere şi ai importanţei culturale, la acelaşi nivel 
precum cinematograful (Darley, 2000, p. 23). 

Lumile virtuale (de tip Secorui Life Entropia Universe) constituie o altă modalitate 
de construire şi reconstruire a identităţii prin avataruri. Se ştie că Secorui Life 
platformă alternativă virtuală online, dezvoltată şi deţinută de firma Linden Lab din San 
Francisco, lansată pe 23 iunie 2003, având iniţial doar 1 OOO de utilizatori, dar care a 
ajuns acum la peste 16 milioane (Ensslin şi Muse, 2011, p. 99). 

Se poate observa că utilizarea actuală a termenului "avatar" inversează logica etimo
logiei. Astfel, dacă etimologia cuvântului se referă la întruparea unui zeu din panteonul 
indian (cu predilecţie, Vishnu), desemnând aşadar oarecum o mişcare de la „virtual la 
actual", în schimb, în contextul lumilor online, termenul se referă la mişcarea opusă, 
implicând o trecere de la actual la virtual, aşadar, o „des-carnare", ,,dez-întrupare". 

(b) Cosplay (jocul de costume). Practicat şi ca artă, acesta permite, în relaţie cu 
Instagram şi cu alte social media, performarea unor identităţi. Pe acest fundal, unii 
filosofi au depistat un "nomadism" (Deleuze) relegabil „turismului identitar" (Lisa 
Nakamura): se vizitează nu locuri, ci euri. 

(c) Simbioza om-maşină. Tehnologia a transformat perspectiva fenomenologică asu
pra faptului de a fi viu, făcând paşi spre obţinerea unor hibrizi bioelectronici. De pildă, 
ar fi de menţionat experimente ale cercetătorului Kevin Warwick, ca implantarea unui 
dispozitiv într-un braţ uman pentru conectarea sistemului nervos direct la un computer. 
De asemenea, se cuvine invocat şi cazul artistului şi activistului Neil Harbisson, prima 
persoană umană recunoscută de un guvern drept cyborg : el are implantată în craniu o 
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antenă, care îi permite să recepteze sub formă vibratorie diferite tipuri de informaţii 
(spre exemplu, culori). S-a deschis astfel o epocă numită a „postumanului" sau „tran
sumanului", în care se manifestă nu numai tendinţa de a modifica identitatea personală, 
ci, mai radical, de a transgresa însăşi esenţa speciei. 

(d) Civilizaţia brandurilor: personal brandinglselj-branding lifestyle branding 
Termenii fac trimitere la fenomene de mercantilizare a identităţii, ce configurează un 
mod de a trăi formulat în termeni de management. Pe de o parte, identitatea este trans
formată în marfă (produs de consum spectacular), dar pe de altă parte, identităţi trans
gresive devin mijloace de subminare şi de „consum subversiv", în eterna dialectică 
,,deturnare"/ ,,recuperare". Selj-branding-ul este o expresie a narcisismului şi a voyeris
mului : individul îşi transformă propria identitate într-un brand personal ; acesta se vrea 
autentic şi original, dar este distribuit în reţea (,,autenticitate" în serie) şi transformat 
în acest fel în marfă. Identitatea se înscrie astfel în regimul specularităţii digitale din 
era consumului global. 

(e) ,,Prosum": producţie + consum (conţinutul generat de utilizator: user-genera
ted content). Asemenea operaţiuni au loc pe fundalul unei mercantilizări înregistrate ca 
tendinţă generală, ce antrenează, după cum s-a văzut, şi o mercantilizare a identităţii. 
Lumea - ,,lumile" umanului - a(u) devenit o imensă piaţă veşnic deschisă, căreia i se 
adaugă mereu ofertele cele mai derutante. Nu numai că identitatea devine un bun, un 
produs în serie, un brand, parte dintr-un fenomen mai complex de personal branding 
ajungându-se până la producerea şi obţinerea de vieţi alternative în spaţiul virtual, ci se 
depăşeşte unilateralitatea consumului : utilizatorii pot deveni ei înşişi creatori, folosind 
platforma YouTube, profilurile de pe Facebook etc. Manifestările fenomenului sunt consta
tabile la nivelul epidemiei de selfie-uri, al succesului (micro)blogging-ului, al vlogging-ului, 
al reality-show-urilor în forma lor virtuală (i.e. online). 

Toate acestea se slujesc de digitalizarea şi de amplificarea până la un nivel fără 
precedent a consumului de imagini, specific anterioarei „societăţi a spectacolului" (Guy 
Debord). Ele pot fi înţelese drept metafore aproximative pentru un proces insuficient 
studiat deocamdată, generator de numeroase consecinţe imprevizibile. Căci astăzi nu 
putem încă spune dacă asemenea dinamici creează o conştiinţă de fond comună sau, 
dimpotrivă, mai multă instabilitate identitară. 

Prin circulaţia foarte rapidă şi lesnicioasă a informaţiei, internetul poate duce la o 
superficializare (o modalitate maniheistă, automată şi anonimă de expresie a individu
alităţii) şi la o reacţie impulsivă de tipul stimul-răspuns: prin like/dislike, emoticoane 
şi emoji-uri. Întrebarea dacă ficţionalizarea prin mijloace virtuale 3D a identităţii lasă 
urme asupra vieţii psihice a subiectului a generat opinii antitetice. În timp ce unii cer
cetători susţin că posibilele consecinţe negative pot fi gestionate, iar asumarea de iden
tităţi virtuale multiple ajută la flexibilizarea imaginii de sine (Ribeiro, 2009), alţii se 
concentrează asupra riscurilor: anxietate, depresie, surmenaj, solitudine, pericolul 
adicţiei, scindarea identităţii etc. (Leung şi Lee, 2011). Se poate spune, cu prudenţă, că 
tehnologiile informaţiei mediază şi produc curent conectarea globală cu toate consecin
ţele sale, bune şi rele. Totodată, conectivitatea virtuală nu înseamnă întotdeauna ieşire 
din solitudine, ci de multe ori este echivalentul accentuării acesteia, dialogul rămânând 
să se producă între individul uman şi ecranul din faţa sa. Ceea ce este prezentat drept 
interactivitate pare mai curând o interpasivitate (Pfaller, 2017). 
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Totuşi, aventurile virtuale ale Eului şi provocările la care acesta este supus nu par 
să antreneze dezagregarea, descompunerea identităţii. În schimb, îi testează limitele, 
adâncimea, elasticitatea, dinamismul şi, nu în ultimul rând, capacitatea de anduranţă. 

Identităţile colective se modifică, la rândul lor. Se afirmă că internetul, prin contrast 
Panopticon-ul, deschide societatea şi îi conferă un grad sporit de integrare. Paradoxal 

însă, mai multă libertate de comunicare şi anulare a frontierelor cenzurante în domeniu 
înseamnă, în acelaşi timp, mai putină intimitate, violarea curentă şi banalizată a spaţiu
lui şi a vieţii personale - de fapt, mai multă supraveghere permanentă (Zuboff, 2019). 
Apoi, ideea că internetul oferă posibilitatea exersării unei democraţii directe este, la 
rândul său, controversată. Dimpotrivă, se susţine, tipul de participare este mai pasiv şi, 
în măsura în care se exercită nu prin acţiune directă, radicală, ci doar printr-o formă de 
adeziune pasivă (în fond, solitară), duce la o anume "desolidarizare". În fine, se constată 
că, în pofida asigurării lui Marshall McLuhan potrivit căruia mediul este mesajul, mediul 
nu modernizează şi nici nu ajustează decisiv temele comunitare. Exemplul vizibil al 
ţărilor arabe arată că, după ezitările iniţiale, tradiţionaliştii retrograzi, ultranaţionaliştii 
şi extrema dreaptă au apelat cu succes la noile media pentru a-şi disemina discursul şi 
fobiile (Morozov, 2011). La fel cum au învăţat să folosească posibilităţile oferite de 
formele de organizare şi de funcţionare ale societăţii civile, tendinţele ideologice extre
miste şi mişcările sociale fundamentaliste operează cu succes folosind internetul, reţelele 
de socializare şi alte mijloace specifice (bloguri, pagini web, site-uri specializate). Recursul 
la mijloacele societăţii postindustriale nu înseamnă şi o renunţare la vechile teme şi obsesii, 
ci doar transfigurarea şi reformularea lor în funcţie de noile limbaje şi instrumente, 
perpetuându-le şi în formulele mai complexe ale „hiperrealitătii" înglobante şi fluctuante. 

În România postcomunistă, în condiţii radical şi plural modificate faţă de anii 
Războiului Rece (de dinainte de 1989), chestiunea identităţii se pune în termeni parţial 
înnoiţi şi înnoitori. Imaginarul identitar s-a modificat spectaculos şi participă la con
struirea şi multiplicarea identităţilor în planuri anterior absente sau moderat reprezentate. 
Faptul este cu atât mai remarcabil cu cât în România diferenţele dintre rural şi citadin sunt 
ample, la fel precum cele dintre tradiţional şi modem sau dintre cultura germinată aici 
organic şi cea importată odată cu suportul ei tehnologic. Vechile identităţi de gen (bărbat 
şi femeie) se află sub asaltul bătăliei pentru drepturile minorităţii gay şi, în numele corecti
tudinii politice şi al alinierii la Occident, se discută şi despre un gen intermediar (sau 
terţ). Împotriva acestora s-au pronunţat forte sociale reunite în jurul Bisericii Ortodoxe 
(ASCOR) şi alianţe civice transcultice (Coaliţia pentru Familie etc.). Identităţilor care mar
cau apartenenţa la local, regional şi naţional li s-au adăugat noi dimensiuni : cea euro
peană (urmare a acceptării României în Uniunea Europeană), cea occidental-transatlantică, 
precum şi sentimentul apartenenţei la o civilizaţie globală. Lor li s-a răspuns politic şi 
civic, prin repudierea violentă, la nivelul discursului, a acestor dezvoltări de către anu
mite forţe politice de extremă dreaptă (PUNR, PRM) şi mişcări civice (Vatra Românească). 
Vechilor identităţi religioase nu li s-au adăugat doar altele rezultate din convertirea la 
noi culte (Baha'i, budism, religia mormonă etc.), ci şi contactul cu orientările New Age 
sau cu scientologia. Românii participă la toate acestea în proporţii deocamdată neclar 
cuantificabile statistic, mai mult locuitorii marilor metropole regionale conectate la 
comunicaţiile satelite, la telefonia mobilă şi la internet decât cei din micile comunităţi 
rurale (de unde nu mai lipsesc, totuşi, conexiunile menţionate), mai mult tinerii decât 
bătrânii, mai mult cei instruiţi decât cei cu o educaţie incompletă sau deficitară. 
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Defazajul de civilizaţie (tehnică) dintre România şi Occident se răsfrânge într-o 
diferenţă tematică, o disociere a problematicii. În timp ce acolo unde industriile produ
cătoare de noi media au fost mai avansate şi mai sofisticate, s-a profitat de diversificarea 
posibilităţilor tehnice pentru ca analiza identitară să fie împinsă către evidenţierea unei 
disoluţii a eului. În Răsăritul european, unde tehnologia era mai puţin avansată, Eul şi-a 
păstrat integritatea, fiind angajat în dedublări şi chiar multiplicări conflictuale. Rămâne 
de văzut în ce fel aceste tendinţe de a promova identităţile multiple, care reflectă tensi
uni nerezolvate la nivelul mai larg al unei culturi precum cea românească, nu riscă să 
devină autosabotante. Aceasta în contextul în care noile medii exprimă nu doar deschi
dere, transgresiune şi globalizare, ci şi un discurs localist (adesea naţionalist). Dialectica 
dintre tendinţa de globalizare şi de „glocalizare" (Ritzer, 2010) păstrează în dezbatere 
chestiunea dacă umanismul şi/sau localismul autohtonizant sunt compatibile cu noile 
media, care oferă un format comunicaţional şi discursiv dinamic şi exploziv, sau tind să 
caracterizeze mai degrabă un proiect conservator. 

Toate acestea vin la pachet şi este greu ca dezirabilul să fie selectat şi separat de 
indezirabil. Cert este că reconfigurările Eului, care continuă contorsiunile identitare ale 
modernităţii, amprentează întreaga cultură contemporană. Arta este unul dintre sectoa
rele sale privilegiate, de aceea explorează şi ea aceste teme, preluându-le. 

Arta si noile noi medii , 

Noile media aparţin prin excelenţă unui „bazin semantic" (Durand) al extremei contem
poraneităţi, mai exact actualităţii ultimilor aproximativ 40 de ani. Arta produsă în 
relaţie cu acestea este o „avangardă emergentă" (Dixon, 2007, p. 8). Ea are deja un 
istoric, ce coagulează mai multe momente şi forme ale avangardei clasice, care prezintă 
o situaţie complementară de stimulare datorată revoluţiei tehnologice. În special futu
rismul, interesat de mariajul artei cu tehnologia, dar şi de convergenta multimedia de 
forme artistice, este consemnat printre antecesori, dar şi constructivismul, suprarealis
mul (asocierile bizare, oximoronia absolută, contrastul, reprezentări ale inconştientului, 
viselor lumii fantasmatice), mişcarea Bauhaus ori Dada (colajele şi tăieturile). 

În artă, revoluţia digitală a schimbat total mediul în care aceasta se exprimă. Ecranul 
computerului (având asociate comunicaţiile prin satelit) devine tot mai frecvent marele 
protagonist. Noul mediu nu este doar unul transparent (al cărui obiectiv final este dis
pariţia sa ca mediu), ci şi acaparant, novator, proliferant. Acesta a modificat complet 
atât condiţiile şi metodologia creaţiei, cât şi modurile în care arta este experiată, inter
pretată şi deţinută (Quaranta, 2013, p. 202). Potenţialul interactiv al computerului (ca 
unitate generică) este utilizat de mulţi şi în forme diferite. Computerul participă la şi 
catalizează un nou tip de creativitate, care transcende graniţele tradiţionale dintre dome
nii. Odinioară, imaginarul era externalizat doar prin intermediul creaţiilor literare 
(poezia, romanul, proza scurtă, dramaturgia), al celor plastice (desenul, gravura, pictura) 
ori al celor sonore (muzica), diferite sinteze realizând arhitectura (întâlnire a artei con
structorilor cu sculptura şi cu pictura), filmul de artă (melanj de iconuri, literatură, 
muzică, artă dramatică). Au apărut însă noi arte, genuri şi forme recente ale culturii 
vizuale (animaţia pe computer, jocurile video, scenografiile digitale, videoclipurile, 
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literatura digitală, teatrul virtual, peiformance-ul digital, efectele speciale ş.a.), care nu 
pot fi concepute fără reţelele de comunicaţii de pe internet. De această dată, sintezele 
sunt totale. De exemplu, arta videoclipului preia din cinematografie complexitatea artis
tică producătoare de sinestezii, iar paginile web, portalurile, platformele virtuale amal
gamează toată oferta unui imaginar de mare complexitate, eclectic, de o diversitate 
sofisticată. Totodată, aceste noi genuri artistice, care îşi apropriază cele mai noi tehno
logii, nu sunt posibile fără o renegociere a raporturilor dintre creator, utilizator ("public") 
şi produs artistic ("opera de artă"). 

În ceea ce priveşte opera (instanta emblematică a artei tradiţionale), sunt valorificate 
tendinţe manifeste în anii 1960, odată cu peiformance-ul live şi happeningurile. Produsul 
finit este înlocuit de „proiecte artistice", în care sunt integrate şi noile medii (Manovich 
despre festivalul Ars Electronica, apud Quaranta, 2013, p. 32). Nu mai este un obiect 
dens, ci un "generator de activităţi" (Geert Lovink). În acest fel, arta devine interactivă, 
relaţională (Bourriaud, 2007). Este totodată mai degrabă o artă conceptuală, cerebrală, 
intelectuală, ca rezultat al aplicaţiilor ştiinţei şi al inovaţiilor tehnologice, şi mai puţin 
o artă emoţională, pulsională. Are loc, cu alte cuvinte, o artificializare a artei, care 
pătrunde într-o zonă a barocului şi a suprarealismului (oniricului) expandat cu o forţă 
nemaiîntâlnită, geometric amplificată. Diferitele forme de artă digitală, în care "virtu
alul înlocuieşte realul" (Baudrillard, 2008; Dixon, 2007, p. 127), antrenează dezbateri 
despre statutul ontologic al produselor media. Însuşi conceptul de artă este tot mai 
proteic şi mai instabil, fiind definit prin expandare, permeabilizare şi fluidizare. Democra
tizarea artei conduce la o accentuare masivă a diversităţii, concurată de serial şi reciclare. 

În privinţa receptării, consecinţele care apar se află în legătură cu două concepte 
corelate : prezenţă şi interactivitate. Înţeleasă generic, ca implicare, prezenta este recla
mată de toate artele şi de toate formele artistice, devenind un concept cvasifetişizat. 
Noile tehnologii îi schimbă însă conţinuturile. Virtualul şi telematicul permit dislocări 
spaţiotemporale, astfel încât prezenta nu se mai limitează la ocuparea aceluiaşi spaţiu. 
Vechiul tip de prezenţă este dematerializat, pentru a se institui, în schimb, o alta, a 
sincronizării. Creaţia digitală permite diverse jocuri cu prezenta, oferindu-i receptorului 
posibilităţi de intervenţie asupra dimensiunii temporale. Prezenta poate fi diminuată sau 
accentuată, devine mai puţin coerentă şi mai sofisticată : se poate dizolva şi se poate 
recompune. Se produce totodată o mutaţie de paradigmă în ceea ce oamenii sunt capa
bili să experieze. La nivelul plăcerii spectatorului, dimensiunea "agentităţii" prevalează: 
prezenta nu mai este una pasivă, ci coparticipativă. 

Interactivitatea (un termen, la rândul său, mult uzitat şi abuzat) tinde, în cazul pro
ducţiilor digitale, să-l determine pe utilizator să adopte rolul virtual al performerului, 
ademenindu-l cu posibilitatea de a deveni el însuşi un artist rafinat. Există o complexi
tate sporită a interacţiunii cu internetul. Relaţia cu publicul a cunoscut, prin digital, 
forme tot mai elaborate de remodelare, produse în moduri tot mai diverse. De exemplu, 
în Prosthetic Head al lui Stelare, un cap generat de computer, proiectat în 3D, răspunde 
întrebărilor puse de vizitator. S-au perfecţionat diverse modalităţi de intervenţie a recep
torului şi de modificare individuală a intrigii unui film, deşi, în plan artistic, astfel de 
procedee tehnic sofisticate pot friza banalitatea : datorită selectării propunerii statistic 
relevante, intervine previzibilitatea răspunsurilor, opţiunea pentru scenarii bătătorite etc. 
De fapt, aceste fenomene se situează în zona de interferenţă dintre social şi artistic, cu 
accente schimbate de la un caz la altul. 
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Interacţiunea cu publicul poate atinge forme extreme. Ca şi în cazul peiformance-ului 
live (a se vedea acţiuni ale Marinei Abramovic, în care artista se expunea unor moda
lităţi diverse de agresiune din partea publicului), există variante digitale, în care spec
tatorul devine agresor. Poate fi citat acelaşi Stelare, care şi-a conectat corpul la internet 
şi a fost aruncat de colo-colo, ca o păpuşă de cârpe, de membrii publicului din alte ţări, 
care l-au manipulat, utilizând computere cu touchscreen (Dixon, 20r.rJ, p. 3). Astfel, prin 
interacţiunea digitală cu publicul, performerul (protagonist uman) este marionetizat. 
Atare forme extreme de artă digitală manipulativă fac necesară o etică a interactivităţii. 

Tehnologia a stimulat imaginaţia artiştilor şi a pătruns însuşi nucleul operei de artă. 
Simultan, aceasta a reconfigurat statutul artistului. Arta noilor medii se combină cu 
tehnologii înalt performante, dar tot mai larg accesibile, fapt ce a condus la democrati
zarea maximă a artei. Creativitatea se masifică şi se manifestă în reţea, eul actoria! se 
multiplică. Operarea cu pseudonime şi identităţi colective declanşează un carnaval al 
identităţilor, o paradă a măştilor artistice. Implicit, rolul artistului se redistribuie spre 
utilizatori, din rândul cărora pot apărea noi creatori. Democratizarea şi colectivizarea 
artei fac ca linia de demarcaţie dintre creator şi utilizator să se sublimeze, devenind 
adesea evanescentă. Fenomenul poate fi privit în lumini contrastante. Pe de o parte, 
favorabil : tehnologia digitală a inovat creativitatea artistică ; invers, creatorii influen
ţează, la rândul lor, avansul tehnologic : pentru ideile lor novatoare este necesară ima
ginarea şi crearea unor noi tehnologii de vârf. Pe de altă parte, pot fi indicate, în revers, 
efecte defavorabile. În ceea ce îl priveşte pe artist, prin democratizarea masivă a artei 
digitale şi-a văzut statutul diminuat : mitul artistului s-a estompat, artistul devenind unul 
dintre milioanele de potenţiali creatori de artă. Joline Blais şi Jon lppolito (2006) con
sideră că unele dintre cele mai semnificative dezbateri „artistice" ale ultimilor ani s-au 
întâmplat în afara „lumii artei", implicând adesea figuri care nu se văd pe ele însele în 
principal ca artişti, ci mai curând ca cercetători, oameni de ştiinţă şi activişti. 

La celălalt pol se înregistrează un impas definiţional privind conceptul de artă 
Amploarea diversităţii fenomenului artistic implică decizii în situaţii ambigue şi dilema
tice, când nu se poate preciza cu exactitate ce ţine de domeniul artei şi ce îl excedează. 
Transgresiunea graniţelor dintre medii estompează frontiera dintre artă şi non-artă şi o 
face friabilă. Produsele nu au întotdeauna note distinctive (nu le disociem după conţi
nutul experimentului, ci după consecinţele lor culturale, comunicaţionale, sociale, 
politice). Faptul naşte confuzii între, pe de o parte, produse ale artiştilor, şi pe de altă 
parte, producţii social media ale amatorilor, expuse, de exemplu, în galeriile platformei 
Second Life. Interferenţa cu tehnologia de vârf (high tech) face ca arta să devină grevată 
de nevoi improprii. Tot mai adesea, aceasta trebuie căutată acolo unde nu este de aştep
tat să existe : pe internet, în laboratoare, în diferitele departamente de cercetări tehno-şti
inţifice (Blais şi Ippolito, 2006). 

Statutul artistului devine, la rândul lui, incert: a apărut un nou tip de artist sau (doar) 
o altă formă de subversiune a unui artist marginal, underground, neoavangardist? 
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În căutarea numelui 

Ezitarea teoreticienilor de a identifica, clarifica şi defini manifestările artistice realizate 
în conexiune cu tehnologia digitală poate fi pusă pe seama noutăţii şi imprevizibilităţii 
acestui câmp aflat în plină devenire. Circulaţia unor termeni concurenţi (precum artă 
video/video art, artă media, performance digital, artă electronică, arta noilor medii etc.), 
dintre care unii sunt prea restrictivi, alţii prea extensivi, unii au intrat între timp în 
desuetudine, iar alţii s-au impus, indică o dinamică efervescentă. Oscilaţia terminologică 
trădează totodată o ambiguitate, chiar instabilitate conceptuală : variantele lingvistice 
fac trimitere când la istoria recentă a artei, când, prin extrapolare, la avangarda clasică 
de început de secol XX. O perioadă ele au funcţionat cu un înţeles generic, pentru a 
dobândi, pe la mijlocul anilor 1990, o specificitate mai pronunţată. Totuşi, dificultatea 
sintezei persistă. De exemplu, explicitându-i conţinutul, Christiane Paul arată că arta 
noilor medii este numitorul comun pentru : (i) artă computaţională ; (ii) artă bazată pe 
algoritm; (iii) artă orientată spre proces ; (iv) artă temporală; (v) artă dinamică; 

(vi) artă în timp real; (vii) artă participatorie; (viii) artă colaborativă; (ix) artă per
formativă/acţională; (x) artă modulară; (xi) artă variabilă; (xii) artă generativă; (xiii) 
artă personalizabilă (Quaranta, 2013, p. 25). 

Istoria recentă a acestor forme de artă multimedia, care utilizează tehnologii emer
gente, cunoaşte astăzi câteva etape distincte. Startul poate fi fixat în anii 1960, prin 
asocierea dintre artişti preocupaţi de experimente formale şi ingineri, specialişti în 
computere şi cercetători din domeniul programării. La început, este un parteneriat 
pentru explorări comune ale noului domeniu tehnologic, pentru ca treptat tehnologia să 
fie încorporată artei. Primele coagulări, care au condus la instituirea domeniului, au 
ajuns să eclozeze la finalul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, când, prin implicarea 
marilor corporaţii şi a specialiştilor high tech, capitalul se reunea cu inovaţia. După cum 
observă Andrew Darley (2000, p. 12), mulţi dintre aceşti specialişti de înalt nivel care 
au intrat în contact cu artiştii au sfârşit prin a se considera ei înşişi producători de artă 
computerizată. Cele mai cunoscute experimente artistice pe computer sunt cele ale lui 
John Whitney. Catalog (1961) este unul dintre primele filme care au utilizat transformări 
mediate de computer. Alte filme importante li se datorează lui Stan Vanderbeek (seria 
Poem Field, 1964-1967), Vera Molnar şi Charles Csuri. O nouă poetică a perfor
mance-ului media emerge prin nume precum Laurie Anderson, Robert Wilson, Robert 
Whitmann, Sally Banes, Michael Kirby ori John Cage (Dixon, 2007, pp. 87-89). Două 
expoziţii sunt emblematice pentru această tendinţă care unifică arta şi computerul : 9 Evenings : 
Theater and Engineering, New York, 1966, şi Cybernetic Serendipity 

Era vorba, totuşi, de experimente de nişă. Transferul relevant înspre formele speci
fice ale culturii de masă are loc abia la mijlocul anilor 1980. Acum, tehnicile imagistice 
digitale se încetăţenesc ferm în cadrul cinematografiei mainstream Tron, 1982; Star 
Trek: The ffi'"ath of Khan, 1982; Back to the Future: The Ride, 1991) şi în domenii 
conexe, precum cel al televiziunii, reclamei şi videoclipului muzical. Un prag este mar
cat în 1995, când s-a produs primul film sintetizat pe computer: Toy Story 
imaginea computerizată şi efectele speciale sunt folosite intens şi sofisticat, pentru a 
crea o impresie ultrarealistă, în filme precum: Jurassic Park (1993), The Mask (1994), 
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Mission: Impossible (1996) şi Armageddon (1998). Cele mai multe eforturi în direcţia 
dezvoltării formale şi a inovaţiei au avut loc în cadrul parcurilor tematice ale marilor 
corporaţii, precum Disney şi Universal (Darley, 2000, pp. 17, 20, 33-35). 

La începutul anilor 2000, în lumea tehnologizată a noilor media s-a produs o demo
cratizare pe scară largă, cu efecte care au angrenat un recul artistic. Se ajunge curând 
la o anume saturaţie, când computerul şi internetul (iar odată cu ele şi noile media în 
expresia lor artistică) au intrat într-o etapă de alexandrinism cultural, în care sofisticarea 
tehnologică/artistică progresivă nu a mai putut produce, ca până atunci, efectul de 
mirobolant în rândul publicului consumator, acesta devenind tot mai bine familiarizat 
cu tehnicile digitale. (Internetul a ajuns să facă parte din peisajul cotidian al mediului 
urban şi chiar al mediului rural conectat, iar computerele să fie ferm încorporate în 
structura socială, de afaceri şi artistică a societăţii postindustriale; Dixon, 2007, p. 22.) 
Începutul declinului pare a fi fost marcat în 1998, prin eşecul megaproducţiei lui Robert 
Wilson şi Philip Glass, Monsters of Grace. Aceasta fusese concepută ca o "operă digi
tală", ce „etala 13 filme opulente generate pe computer, care erau proiectate pe un imens 
ecran suspendat deasupra muzicienilor şi cântăreţilor ; unele filme erau figurative, altele 
abstracte, unele păreau cvasisincronizate cu muzica, iar altele puţin sau deloc" (Dixon, 
2007, p. 26). În pofida imensei mediatizări (parţial şi din această cauză), producţia a 
provocat atât marelui public, cât şi criticii de specialitate o reacţie preponderent deza
probatoare. Supralicitarea expectanţelor la forme artistice noi, total imersive, a sfârşit 
prin a exceda capacitatea de receptare. 

În următoarele două decenii, şi alte domenii şi genuri artistice au început să cunoască 
un recul. O distanţare severă a înregistrat literatura digitală, care părea să producă, la 
începutul anilor 1970, o veritabilă "ruptură epistemologică" (Dubois, 2011, p. 177). Se 
estima că această literatură deţine premisele unei alte scriituri (transgresive) şi ale unei 
alte lecturi (de tipul "navigării textuale"; Manolescu, 2003, p. 11). Propunea o estetică 
literară care emerge din computerizare şi beneficia deja de o tipologie proprie, ale cărei 
genuri (hypertext fiction network fiction interactive drama locative narratives gene
rative art flesh poem) erau definite şi condiţionate de suportul internetului şi de 
tehnicile utilizate. Aflat în avanpostul experimentării cu tehnologiile interactive, dansul 
începe să piardă teren, la rândul său, faţă de experienţele cu realitatea virtuală şi să 
opteze pentru soluţii deja convenţionale (Paul, 2003). În teatru, care fusese un mediu 
de creaţie ce oferise multiple oportunităţi pentru experimente extreme de avangardă, s-a 
reactivat dezbaterea despre compatibilitatea mediilor şi despre o corupere, prin inserţii 
tehnologice sofisticate, a purităţii teatrului ca formă live. Teatrul în cyberspaţiu pune în 
criză toată estetica aristotelică (inclusiv catharsisul), evidenţiind problematica autenti
cităţii (Schrum, 1999). 

Se instalează tot mai pregnant senzaţia că aplicaţiile artistice ale realităţii virtuale 
nu sunt la înălţimea proiectului licitat. Tehnologiile devin rapid desuete, iar din punct 
de vedere estetic sunt lipsite de anvergură. Pe măsură ce tot mai mulţi oameni utilizează 
pachete software sofisticate, inclusiv Adobe Photoshop, care erau înainte apanajul artiş
tilor, atractivitatea artei digitale se diminuează. Artişti care fuseseră fascinaţi de aceasta 
renunţă pe temeiuri „estetice, ideologice şi politice" (Dixon, 2007, pp. 23-24). În 
acelaşi timp, critica tehnologiilor oferă premisele unei înnoiri radicale şi totodată ale 
unor noi confruntări culturale. 
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România 

Impactul tehnologic asupra creativităţii s-a afirmat prioritar în ţările puternic industri
alizate, cu investiţii majore în cercetare şi tehnologie. În Occident, dinamica digitală 
care a dus la apariţia societăţii informaţionale a fost graduală, beneficiind de pregătirea 
oferită de o serie de mutaţii socioculturale majore. Digitalul s-a configurat astfel de la 
un moment la altul, cu mare rapiditate, ca o adevărată galaxie în plină expansiune, încă 
de la mijlocul secolului trecut. 

În România, unde preocuparea pentru cibernetică şi pentru calculatoare chiar a anti
cipat (prin contribuţiile unui Ştefan Odobleja) dezvoltările similare din Occident (publi-

Cibemeticii lui Norbert Wiener), progresele au fost însă obstaculate în perioada 
comunistă. Faptul se explică prin cadrele restrictive ale dictaturii şi prin investiţiile 
economice comparativ limitate în domeniu. Decalajul tehnologic a fost adesea dublat 
de unul estetic. Altcândva, artiştii români erau contemporani cu şi participanţi la primele 
avangarde (dadaism, suprarealism); în anii 1980, se practica, dimpotrivă, pe areale 
întinse, o artă vetustă, desincronizată. Nu doar regimul politic comunist, ci şi establish
mentul artistic manifesta rezistenţă faţă de inovaţie. 

Experimentele din zona media sunt puţine. Emergenţa acestora s-a datorat unor 
cineaşti neoficiali, lucrând pe cont propriu (sau chiar în regim de semiclandestinitate, 
precum Ion Grigorescu) sau în grupuri marginale tolerate (cinecluburi înfiinţate pe lângă 
şcoli populare de artă - ca la Arad, kinema ikon - ori pe lângă casele de cultură ale 
studenţilor, precum la Cluj-Napoca sau Timişoara). Nu întâmplător, tocmai din aceste 
nuclee urmau să pornească, odată cu prăbuşirea comunismului, aventurile new media 
Fie s-a practicat un experiment prioritar formal (ca la Arad, unde grupul coordonat de 
Gheorghe Săbău optase pentru căutarea utopică a autonomiei limbajului filmic), fie s-a 
încercat dimensiunea narativă parabolică (Iosif Costinaş, Diogene Bihoi). 

În ceea ce priveşte aventurile identitare, merită semnalat că decalajul de civilizaţie 
şi tehnologie dintre Occident şi Estul sovietizat se oglindeşte într-o diferenţă tematică şi 
de viziune. Spre deosebire de trans- şi antiumanismul occidental, la noi mai persistă o 
problematică relegabilă umanismului (subiectivitate, confruntare, autenticitate). În raport 
cu postmodernismul occidental, preocupat de disiparea şi destructurările eului până în 
punctul în care însăşi unitatea sa devine inconceptibilă, neomodernismul autohton acos
tează încă pe un ţărm identitar. La Ion Grigorescu (n. 1945) (Meeting electorali Electoral 
Meeting, 1975; Box!Boxing, 1977; Dialog cu Preşedintele Ceauşescu/Dialogue with 
President Ceauşescu, 1978; Portretul lui Nicolae Ceauşescu/Portrait(s) of Ceauşescu, 1980), 
eul asediat, ameninţat politic, ripostează, fie prin autocamuflare, refugiu în autoizolare, 
fie prin repliere în corporalitate/nuditate ca formă de protest, dar totodată şi de recupe
rare a propriei autenticităţi. Kinema ikon testează, la rândul său, prin experimente diverse 

Autopsia uitării 1977), Ioan Pleş (Efecte de împrimăvărare 1978) 
sau Emanuel Ţeţ (Îmblânzitorul de şerpi, 1980), friabilitatea eului, care adesea se reconsti
tuie însă, la final (ca în Exerci/iu subliminal, 1979, de Alexandru Pecican, unde cioburile 
percepţiei artistului se adună, în secvenţa ultimă, în autoportretul artistului reflectat în oglindă). 
Chiar dacă există clivaj, dedublare, confruntare, există şi presupoziţia de fundal a unui eu 
încă reperabil. Viziunea estetică este, la rândul său, specifică. Situându-se într-un soi 
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de margine recuperată a Occidentului, artiştii români afirmă o atitudine prin excelenţă 
ludică, ironică, autopersiflantă. 

Căderea comunismului restaurează logica recuperării. Succint, traseul ar putea fi 
creionat astfel: în anii 1990 s-a trecut abrupt, aproape fără tranziţie, de la comunism 
închistat şi încorsetant la deschidere şi pluralism. Odată cu opţiunea pentru economia 
de piaţă, România a devenit un debuşeu pentru marile companii transnaţionale, fapt ce 
explică conectarea românilor la societatea informaţională. Totuşi, se importă o tehnolo
gie atât de revoluţionară, încât unele concepte nu au încă echivalent în limba română. 
Complexitatea demersurilor artistice în spaţiul virtual a sporit din noi direcţii. Se impun 
autoritar artiştii vizuali care îşi valorifică experienţa mai veche a performance-urilor 
live. În aceşti ani au survenit propuneri eclectice de destructurări, restructurări, rami
ficări. Începe să se resimtă tot mai pronunţat o emulaţie mimetică, revendicându-se 
(nostalgic) de la modelele contraculturii tinerilor nord-americani din anii 1960 (Festivalul 
de la Gărâna, Vama Veche etc.) şi o deschidere spre pluralitatea anarhică sau creativă. 
S-a produs chiar o nouă intersecţie între cultura populară şi cea elitară. Totodată, s-a 
putut constata şi reculul înfricoşat în faţa rapidităţii şi, într-un anume sens, a agresivi
tăţii schimbării, replierea către niveluri identitare ce păreau depăşite şi chiar uitate : 
refugiul în localism şi regionalism sau impulsul nou spre un naţionalism nostalgic 
(întemeiat pe limbă şi obiceiuri, uneori acestea din urmă fiind decorative şi răspunzând 
doar nevoilor emoţionale de contopire într-o masă cu adeziuni convergente). 

Totuşi, odată iniţiate aceste transformări consistente, ele s-au petrecut accelerat, 
arzând etapele, aproximativ în ultimele două decenii. După intrarea în Uniunea Europeană, 
România a început să se racordeze, la rândul său, la exigentele din domeniul informa
ticii şi al comunicării prin intermediul noilor media, cu efecte importante, inclusiv în 
planul artistic şi al creativităţii. Fenomen recent, dar de amploare şi cu expansiune foarte 
rapidă, digitalul are deja consecinţe evidente, stimulând o emulaţie parţial imitativă, 
parţial creatoare. (Pentru o repertoriere tipologică şi cronologică detaliată a situaţiei 
româneşti, vezi Horea Avram.) 

Dinamica diferită se reflectă în semnificaţiile divergente pe care le dobândeşte anul 
2000. În Occident, acesta marchează un moment de răscruce. Jucând rol de placă tur
nantă, împlineşte şi amplifică proiectul avangardelor clasice, anunţând ( deocamdată prin 
unele semne de oboseală ce indică o scădere a entuziasmului pentru arta digitală) înce
putul unei noi paradigme. Dimpotrivă, urmând în România o dialectică sinuoasă şi o 
schemă grevată de mişcări pendulatorii, arta digitală atinge abia în anii 2000 un punct 
de eflorescenţă. Părea că România şi-a regăsit vocaţia experimentală, afirmată strălucit 
în anii 1920, implicând noile media în proiecte artistice tot mai consistente; un exemplu 
este Alexandru Antile (n. 1950), cu ale sale Corpus Transit, 1998 (vezi ilustraţia IV.18), 
Control in Training (artă media), 2005 (vezi ilustraţia IV.19), Viziuni în întuneric, 2016 
şi The Desire Machine, 2017 (vezi ilustraţia IV.20). Dacă unii artişti plasticieni şi-au 
manifestat impetuos înclinaţia pentru plastica de interferenţă cu new media, regizori 
români care să folosească digitalul în mod recurent sunt relativ puţini. Din generaţia 
(mai) tânără, Carmen Lidia Vidu (n. 1980) a devenit cunoscută pentru spectacolele de 
teatru experimental, în care combină videoproiectiile şi mijloacele specifice filmului cu 
prezenta live a actorilor, iar Bobi Pricop (n. 1986) se remarcă prin felul în care foloseşte 
tehnologii novatoare ca pe instrumente de amplificare a emoţiei. Utilizarea tehnologiilor 
new media pe scenă rămâne încă o abordare de nişă în teatrul românesc. 
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În etapa actuală, care ar putea avea ca obiectiv depăşirea logicii decalajului, princi
palul handicap este migrarea minţilor antrenate, a vârfurilor de performanţă. 

Jocuri identitare 

Prin capacitatea lor de construire şi de distribuire multiplicată (virtualmente la infinit), 
noile medii par ideale pentru a explora toate sciziunile şi metamorfozele eului. Există 
convingerea că internetul a determinat şi a contribuit la redefinirea identităţii creatoare. 
Confruntată cu acest val tehnologic intempestiv şi totodată cu posibilităţile de expandare 
nemaiîntâlnite până astăzi ale acestuia, identitatea artistului şi a receptorului sunt supuse, 
la rândul lor, unor provocări fără precedent. 

Exemplele-limită provin tot din Occident. Astfel, Gazira Babeli este un avatar media 
care operează pe platforma virtuală Second Life din 2006. Pe seama sa sunt puse mai 
multe iniţiative artistice. Nu există nici o persoană reală care să poarte acest nume, iar 
identitatea persoanei care o controlează este necunoscută. Vorbim aşadar de o persoană 
simulată, care produce opere de artă simulate (performance-uri, instalaţii, sculpturi şi 
chiar picturi). "Gazira Babeli este, la un anumit nivel, o operă de artă în sine; un 
proiect de construire a identităţii într-o lume simultană, prin manipularea şi subvertirea 
codurilor pe care se bazează o lume simulată" (Quaranta, 2013, p. 217). 

Utilizarea tot mai frecventă a hologramelor dă adevărata măsură a acestui fenomen. 
În performance-ul digital, actorii vii sunt substituiţi de figuri umane manipulabile digi
tal, împlinind, se pare, visul lui Edward Gordon Craig despre "supramarionetă". Merce 
Cunningham (1919-2009) a proiectat pe scenă imagini ale unor dansatori virtuali, create 
prin tehnici de surprindere a mişcării combinate cu softuri de animaţie avansată (Dixon, 
2007, pp. 3, 55). În industria muzicii, poate fi invocat exemplul unor staruri-hologramă, 
precum Luo Tianyi ori Hatsune Milru. Luo Tianyi, cel mai popular idol virtual chinez, 
este un software de sintetizare vocală produs de Yamaha Corporation, în colaborare cu 
Shanghai HENIAN Information Technology. A susţinut mai multe concerte (în martie 
2019, împreună cu apreciatul pianist chinez Lang Lang, pe arena din Shanghai, plină 
până la refuz), a apărut la televiziune şi are deja peste 3 milioane de fani pe Weibo 
(Twitter-ul chinezesc). Hatsune Milru este un alt personaj virtual celebru, creat de 
Crypton Future Media. Iniţial, prezenta un soft care le permitea utilizatorilor să-şi 
creeze muzica proprie. Inventatorul ei, Hiroyuki ltoh, îi decriptează, prin etimologie, 
numele drept „primul sunet al viitorului" şi o descrie astfel: ,,E un simulacru: e 
dependentă de creatori (asemenea roboţilor), cu diferenţa că e o proiecţie holografică -
are o identitate grafică (mişcare, efecte audio), chiar plastică, dar nu are personalitate, 
caracter ... Dincolo de această dimensiune nu ia decizii, nu are autonomie. Este o iden
titate similară personajelor prezente în picturi, ori celor din literatură sau din film ori 
teatru"; are "o dinamică interioară care se exprimă", dar este „o suprafaJă" (Itoh, 2016). 
A fost gândită pentru utilizări multiple (stârneşte emulaţie în muzică şi în modă) de artişti 
diferiţi, fenomen pe care creatorul ei îl numeşte "lanţ al creaţiei" (chain of creation). 
Şi-a început cariera în 2007, a făcut un turneu propriu, la care toate biletele au fost 
vândute, a cântat în deschiderea turneului „ArtPop" al lui Lady Gaga, iar în 2014 a 

remix cu Pharrell Williams. A devenit muza unor designeri, precum 
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Marc Jacobs şi Riccardo Tisei, a apărut la televizor (în Japonia şi în SUA, până acum) 
şi face şedinţe foto pentru revistele de modă. "Fiind virtuală, nu există limite ale meta
morfozelor ei", afirmă Hiroyuki ltoh, "atâta timp cât pot fi prelucrate prin programe 
de grafică computerizată. . . . Ea este prezentul muzicii, pentru că întruchipează o vastă 
mişcare adusă de internet şi care înceţoşează linia de demarcaţie dintre creatori şi uti
lizatori. (De la crearea lui Miku, peste 170 OOO de sunete au fost produse pentru ea, 
ceea ce a dus la apariţia pe YouTube a peste 100 de milioane de hituri.)" (ltoh, 2016). 

Tehnologia spectacolelor live a atins un punct culminant prin utilizarea (litigioasă 
juridic) a unor proiecte bazate pe video 3D, prin care personalităţi artistice emblematice 
care au dispărut sunt resuscitate simbolic sub formă de hologramă. De această dată, nu 
mai este vorba despre o identitate fictivă, ci despre o „resurecţie". Muzicieni care au 
decedat fac turnee ca holograme, precum Amy Winehouse în 2019. Nu este pentru prima 
oară când un muzician mort a fost „reînviat" pe scenă prin magia tehnicii. Exemplele 
se multiplică: Maria Callas concertează în 2018 sub formă de hologramă, acompaniată 
de orchestră; Tu.pac Shakur în 2012 la Coachella (după un deceniu de la moartea sa); 
Michael Jackson a apărut pe scenă în 2014 la Billboard Music Awards; Roy Orbison la 
Wiltern Theatre din Los Angeles, pe 6 octombrie 2018 ş.a.m.d. Tehnologia este încor
porată în mediu până la stadiul în care nu se mai poate face diferenţa între real şi virtual. 
Seria de mixări între natural şi artificial conduce spre un continuum al experienţei. 
Uneori, produsul artistic depăşeşte limitele artei şi influenţează direct viaţa efectivă, 
modificându-i chiar în plan social situaţia. Este cazul lui Akihiko Kondo (administrator 
şcolar de 35 de ani), care s-a căsătorit cu holograma aceleiaşi cântăreţe din realitatea 
virtuală, Hatsune Miku. Fenomenul nu este singular (nu este singura persoană care 
iubeşte o hologramă). Gatebox a numărat 3 700 de certificate de căsătorie care atestă 
nunţi între oameni şi holograme. 

Suntem, afirmă gânditorii, în prezenţa unei culturi a mixajului/colajului, care mar
chează epoca "post-producţiei" (Bourriaud), în care creaţia artistică se îmbină cu inter
venţia maşinilor inteligente, iar identitatea creatorului intră în coliziune cu tehnologiile 
novatoare. Direcţia este şi ea schimbată. Explorarea unor aspecte ale interiorităţii, 

sciziunea personalităţii, reconfigurările identitare (aceleaşi identităţi care sunt uneori 
simulate), multiplicările ( distribuirile în serie) sunt determinate de purele posibilităţi ale 
tehnologiei. Pare că modelul cultural este, la rândul lui, diferit. Se vizează o umanitate 
potenţată de tehnologie şi care ajunge să facă corp comun cu ea. S-ar spune că aceasta 
este influenţată nu de traume interioare/personale, ci de proiecte motivate mai curând 
exterior/ideologic. 

Amestecul dintre natural şi artificial este promovat insistent de o filmografie care, 
profitând de anvergura tehnologică şi de multitudinea de efecte speciale posibile, popu
lează universuri imaginare cu androizi, cyborgi şi alte organisme hibride. Viziunea este 
adesea eroizantă, urmând o tendinţă de a realiza, într-o manieră estetic naivă, Supereroul 
cu mijloace tehnologice. Avangarda clasică şi literatura SF au anticipat însă într-un mod 
mai radical astfel de jocuri identitare. 

Explorând impactul noilor tehnologii virtuale asupra identităţii, se pune întrebarea 
dacă ampla revoluţie tehnologică recentă modifică identitatea umană. Un răspuns este 
încă dificil de formulat. În pofida faptului că, în configuraţia sa fundamentală, rămâne 
totuşi neschimbată, identitatea umană găseşte noi modalităţi (foarte prolifice) de expri
mare şi noi câmpuri de afirmare. Putem observa, totuşi, unele particularităţi. Astfel, 
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dacă ultimul secol a valorificat artistic maladivul, acum sciziunile, dedublările şi mul
tiplicările au ieşit din sfera patologicului, impunând imaginea relativizantă a unui eu 
metamorfotic. Două ideologii antitetice par să fi antrenat şi ordonat reprezentările. Una 
acordă atenţie mai cu seamă fragmentării, scindării, dezagregării eului, merge spre 
disecare, atomizare şi spre analiza componentelor constitutive ale eului, cu o accentuare 
a elementelor considerate mai semnificative. Cea de-a doua se îndreaptă, în sens contrar, 
spre evidenţierea eului coeziv, identitar sintetic ; se încearcă reabilitarea subiectului, dar 
nu într-o manieră complexificată, aptă să dezvăluie multitudinea (implozivă) de straturi 
care îl compun, ci antrenând mituri, legende, fantasme. De exemplu, proiectul unifica
tor se sprijină pe motivul Dublului virtual, prin care se imaginează refacerea mitică a 
integrităţii eului. Contextul este însă mai vast, implicând mişcări precum ecofeminismul, 
ecologia radicală, anticonsumismul ş.a. Născută din negocieri şi din dialectica strânsă 
a unor asemenea perspective, reconstrucţia de sine este concepută divergent (inclusiv ca 
formă de protest) de către fiecare grup, astfel încât nu ezită să se alieze cu forme de 
primitivism sau tribalism, folosindu-se totuşi de tehnologie şi aparent fără a percepe în 
aceasta o contradicţie inerentă. 

Cât priveşte arta noilor medii, aceasta s-a impus ca sector distinct al artei contem
porane. E un fel de concept proteic, instabil, echivoc, referindu-se la un domeniu prea 
recent pentru a putea fi cartografiat. Totuşi, unele aspecte ale problematicii au fost 
formulate. Cel puţin trei chestiuni merită reţinute : (i) Cum interacţionează arta noilor 
medii cu istoria artei? ; (ii) În ce relaţie se află mediile cu noile tehnologii digitale? 
şi (iii) În ce măsură arta digitală promite o ieşire din impasul în care se află arta con
temporană? 

O indecizie pluteşte în jurul primei întrebări, respectiv dacă arta noilor medii poate 
fi integrată unei tradiţii a artei contemporane sau, dimpotrivă, trebuie tratată distinct, 
ca o formă revoluţionară de practică artistică şi sociocomunicaţională, care impune însăşi 
redefinirea conceptului de artă contemporană). Este limpede că ea devine relevantă 
doar proiectată pe fundalul istoriei artei, altfel experienţele solicitate de această artă 
simulată sunt fie ininteligibile, fie sărăcite. 

În relaţie cu mediul artei, tehnica digitală a depăşit acel stadiu în care mediul carac
teriza arta. Noile medii sunt neutre, iar adesea sunt folosite exclusiv pentru a transfera 
în noua formă de artă contemporană tipare artistice şi scheme comportamentale tradiţia-

Arta noilor medii tinde să depăşească, printr-un fel de Aujhebung hegelian, arta 
contemporană. Aceasta debordează dincolo de definiţiile radicale ale lui George Dickie 
(teorii instituţionale ale artei), care au încercat să asimileze în plan teoretic şocurile artei 
contemporane, iar impactul său este atât de radical, încât gânditori precum Bonami 
(2007, pp. 3-18) sunt de părere că nu poate fi prinsă în categoriile revoluţionare ale 
artei contemporane. Există convingerea că, odată cu ea, s-a depăşit o nouă limită şi s-a 
impus imperativul unei etape noi, că se prefigurează o ieşire din impasul estetic al 
postmodernismului şi din ciclicitatea artei contemporane, intrate într-un proces de auto
reciclare. Arta digitală oferă o alternativă optimistă şi constructivă la caracterul repeti
tiv şi, până la urmă, steril al teoriilor poststructuraliste ale artei, care au dobândit în 
ultimii ani caracter doctrinar, apodictic şi autoritar, reducând posibilităţile interpretative. 
Ea anunţă începutul unei noi paradigme artistice, într-un context postmodem, care res
pinge însăşi posibilitatea noului. 
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IMAGINARUL IDENTITAR ÎN EPOCA DIGITALĂ 

Sunt formulate, în contrapartidă, opinii contrare, rezumabile în formula : multe 
inovaţii, nimic nou. Artistul utilizator al computerului nu creează efectiv, ci combină 
de fapt prefabricate, reţete şi moduri de operare ; el poate "transforma, amenda şi 

completa opera altuia, printr-un model artistic computaţional de tip Cut-Paste-Alter" 
(Dixon, 2007, p. 6). Conceptul de „remediere" (o etichetă comună în industriile reci
clării) este caracteristica esenţială (şi) a acestei noi forme de artă. Noutatea pe care ea 
o produce este cel mai adesea o reciclare a vechiului. Datorită noilor medii, posibilită
ţile de manipulare a materialelor s-au multiplicat şi s-au diversificat într-o asemenea 
măsură, încât şi producerea inovaţiei devine anevoioasă. Altfel spus, suntem sub semnul 
unei epoci baroce, alexandrine, de recombinări, mixaje sau chiar sinteze, dar care nu a 
atins o revoluţie autentică în domeniu, în pofida transformărilor radicale. Nu s-a coa
gulat o nouă viziune filosofică şi artistică a lumii. Gerfried Stocker vorbeşte chiar 
despre riscul unei scăderi: "S-ar putea ca totul să fie cotropit de o tendinţă pentru 
spectacol, divertisment şi de crearea unor opere de artă care arată ca nişte jucării gigan
tice sau ca nişte prototipuri pentru industria culturală" (Stocker, 2006, apud Quaranta, 
2013, p. 98). Dacă se socoteşte că virtualul îşi este suficient sieşi în tripla calitate de 
mediu, performer şi public, înseamnă că nu mai există estetic, ci doar performance 
tehnologic. Tehnologia învinge imaginaţia : capacitatea de înnoire şi de ficţionalizare 
apare diminuată în raport cu performanta şi cu avansul tehnologic. 

Totuşi, se poate spera că frenezia operării şi reciclării este un semn de nelinişte 
creatoare şi până la urmă de vitalitate artistică, de efervescenţă, care se extinde (globa
lizarea încurajează acest avans), şi de implicit optimism. Lumile artistice sunt în expan
siune, nu în declin. Pot părea grosso modo rutiniere, dar dau la iveală şi produse 
remarcabile. În concluzie, vorbim despre o lume aflată într-o dinamică alertă. Se con
turează unele direcţii, doar că tentativele de generalizare sunt încă riscante. Este un 
domeniu în plină emergenţă, nu tocmai previzibilă, în contextul unei progresii foarte 
rapide. Viitorul pare pregătit să prilejuiască tendinţe şi mai radicale, şi mai derutante, 
în acest sector al întâlnirii dintre identitate, artă şi noile medii. 

Cum participă România la toate acestea ? Este dificil de cuantificat. Se poate observa 
că vechea dihotomie dintre modernişti şi tradiţionalişti, dintre suveranişti (autohtonişti) 
şi europenişti (cosmopoliţi) a revenit în atenţie, reformulată corespunzător, fără să-şi fi 
epuizat forţa de polarizare. Ea se regăseşte şi la nivelul articulării discursurilor identitare, 
unele având în continuare o tentă romantic-paşoptistă, în timp ce altele aduc a sincronism 
lovinescian. Mioriţa se reproduce pe sine şi în câmpii de biţi sau printre furtunile de 
pixeli, iar spaţiul alternanţei deal-vale ajunge să împrumute fizionomii frapant înnoitoare, 
rămânând, totuşi, el însuşi. 


