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Imaginarul tehnologic în artele vizuale
Horea Avram
Tehnologia este o componentă extrem de importantă a activităţii umane la începutul
secolului XXI, aceasta contribuind profund deopotrivă la perceperea şi la conceperea
realităţii. Dezvoltarea rapidă a instrumentelor tehnologice, proliferarea unor forme şi
dispozitive mereu noi, care comportă straturile lor de semnificaţii şi care au o relevanţă
directă în schimbările sociale şi culturale recente, indică faptul că putem vorbi de un
imaginar tehnologic specific. Acesta este înţeles ca "facultatea inovării radicale", acea
capacitate a societăţii de a genera semnificaţii noi, care devin baza unor forme noi (sau
"diferite") (Castoriadis, 2007, pp. 72-73). În fond, după cum subliniază teoreticianul
Eric Kluitenberg în lucrarea sa Book of Imaginary Media (2006, pp. 8-9), toate tehnologiile şi dispozitivele sunt produsul unui proces imaginativ : acestea sunt, înainte de
orice, locul imaginaţiei, fanteziilor şi viziunii. Odată realizate, respectivele aspiraţii
devin, din metafore, ,,maşinării compensatorii" cu adevărat funcţionale, indiferent de
gradul lor de realizare în raport cu ideile care le-au generat.
La construcţia acestui imaginar contribuie şi arta recentă situată la intersecţia cu
tehnologia, atât prin producţiile sale, cât şi prin arsenalul său teoretic. Vom urmări
articularea imaginarului tehnologic din perspectiva discursurilor artistice centrate pe
utilizarea tehnologiilor (sau ceea ce se numeşte „artă media") realizate în România de
la sfârşitul anilor 1960 până astăzi. Arta media cuprinde forme şi manifestări artistice
diverse, produse cu ajutorul mijloacelor electronice şi care sunt în principal bazate pe
imagine în mişcare - film experimental, artă video, imagini produse cu ajutorul computerului sau al dispozitivelor mobile - prezentate ca proiecţie sau ca instalaţii complexe,
eventual cu o dimensiune interactivă. Trebuie subliniat de la început că, deşi arta media,
prin însăşi natura ei, are o legătură extrem de strânsă cu dezvoltarea tehnologiei, a
dispozitivelor şi sistemelor de vizualizare, aceasta nu trebuie definită într-o manieră
deterministă, strict în funcţie de mediul sau tehnologia care îi stă la bază. Arta media
ca "limbaj" (Manovich) este produsul unor mecanisme culturale şi sociale mult mai
complexe, care includ tehnologia, dar nu sunt limitate la ea.
Datorită semnificaţiei istorice şi estetice specifice, caracterului său novator şi potenţialului său social, arta media trebuie văzută ca un domeniu distinct, dar care, desigur,
cunoaşte nenumărate confluente şi zone de contaminare cu alte expresii artistice. Această
particularitate lucrează deopotrivă în favoarea şi împotriva identităţii sale. Pe de o parte,
caracterul său distinct ajută la definirea domeniului, a terminologiei şi a principiilor sale
estetice, dar, pe de altă parte, funcţionează ca un factor segregativ, mai ales în privinţa
înţelegerii sale istorice şi a practicii curatoriale, care plasează arta media într-o zonă
marginală, situaţie deplânsă şi adesea criticată de cei activi în domeniu.
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Manifestarea fenomenului în spaţiul românesc confirmă această afirmaţie, însă trebuie
spus că, deşi oarecum marginală, arta media rămâne o preocupare constantă pentru
artişti şi astfel constituie un indicator important al dinamicii culturale, sociale şi tehnologice în partea aceasta de lume. Relativa lipsă de interes a artiştilor români pentru arta
media şi tehnologie explică, în parte, numărul oarecum restrâns de lucrări în acest
domeniu. Alte explicaţii nu ţin de domeniul artistic, fiind legate mai degrabă de climatul economic, social şi politic al ultimelor decade: până în 1989, cenzura regimului
comunist, izolarea tehnologică şi dezinteresul instituţional şi-au spus cuvântul în ceea
ce priveşte producţia restrânsă de artă media. În anii 1990, cenzura politică a fost înlocuită de cea economică, astfel făcând dificil accesul la echipamente şi conducând la un
număr relativ mic de lucrări şi manifestări în domeniu, dar, desigur, mult mai numeroase
şi diverse faţă de anii anteriori. Abia după mijlocul anilor 2000, tot mai multi artişti
optează pentru arta media, o schimbare legată deopotrivă de accesul mai facil la echipamente şi surse de finanţare şi de popularitatea crescută a mediilor electronice în zona
artistică.

Vom încerca să identificăm particularităţile manifestărilor media din România în
contextul lor cultural şi sociopolitic deopotrivă regional şi global, "regional" însemnând
aici spaţiul geopolitic est-european, definit de regimul comunist aproximativ între 1945
şi 1989 şi de epoca „tranziţiei" care a urmat după 1990, cu alte cuvinte ceea ce istoricul de artă Piotr Piotrowski a denumit ţările aflate "în umbra Yaltei" (2009). Prin
„global" înţelegem cadrul cultural contemporan din toate zonele geografice, însă a cărui
expresie e dominată de Europa Occidentală şi America de Nord, în care tehnologia
media s-a dezvoltat şi în care funcţionează mecanismele conceptuale şi instituţionale
reprezentative ale artei contemporane.
Abordarea aproximativ cronologică propusă în acest studiu este justificată de necesitatea înţelegerii unui fenomen foarte complex, care comportă schimbări majore legate
în special de evoluţia tehnologiei şi care afectează într-o mare măsură limbajul artistic
şi modurile de recepţie. Vom propune o periodizare care corespunde cu transformările
culturale, sociale şi politice manifestate în acest interval de timp, urmărind nu o etapizare rigidă, ci mai degrabă identificarea elementelor unei arheologii media. Cu alte
cuvinte, operăm cu o metodă care îşi propune „să excaveze trecutul pentru a înţelege
prezentul şi viitorul" (Parikka, 2012, p. 2). Această abordare este nu doar "un mod de
a investiga culturile noilor media prin intermediul înţelegerii vechilor media" (Parikka,
2012, p. 2) - o dialectică necesară în acest ecosistem cultural evolutiv -, ci şi o modalitate de a "analiza regimurile memoriei şi practicile creative în cultura media în egală
măsură teoretic şi artistic" (Parikka, 2012, pp. 2-3) - o operaţiune utilă în înţelegerea
schimbărilor profunde aduse de evoluţiile tehnologice recente.
Această cronologie este structurată în patru etape care interferează şi se suprapun
parţial, justificate atât din punct de vedere istoric, cât şi din perspectiva manifestărilor
artistice specifice: o etapă progresist-utopică (1965 - sfârşitul anilor 1970), o alta a
undergroundului (anii 1970-1980), etapa racordării (anii 1990) şi etapa diversificării
(după anii 2000). Vom urmări câteva aspecte esenţiale în construirea acestei istorii şi în
acelaşi timp necesare în efortul de a operaţionaliza propusa arheologie media : relaţia
dintre arta est-europeană şi Occident, în general definită ca o ecuaţie între centru şi
periferie, între modelul dominant şi termenul „slab", şi posibilele complicaţii ale acestei relaţii ierarhice ; comportamentele nonconformiste şi strategiile de rezistentă ale
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artistului împotriva puterii politice comuniste şi a "artei oficiale" ; relaţia dintre arta
şi artele media, mai exact, dintre formele tradiţionale de artă, cum ar fi
pictura şi sculptura, şi arta bazată pe tehnologie ; mecanismele tranziţiei, de la o logică
geopolitică binară în Europa la o cultură pluricentrică, fluidă, cu directe implicaţii în
producţia şi recepţia artei media.
Vom discuta aceste aspecte plecând de la câteva exemple emblematice, lucrări de
diverse facturi realizate în epoci diferite, printre alţii de către : Grupul Sigma, kinema ikon,
Şerban Epure, Mihai Jalobeanu, Florin Maxa, Ion Grigorescu, Alexandru Antik, Mircea
Florian, Alexandru Patatics, KOfKI visuals, Cătălin Creţu, Ciprian Ciuclea, Mihai Grecu,
Patricia Teodorescu, Adrian Grecu ş.a. Analiza acestor lucrări se concentrează în egală
măsură pe mijloacele de expresie vizuală - cum ar fi (ne)problematizarea mediului,
temele, strategiile narative, tehnologiile, dispozitivul - şi condiţiile de manifestare ale
acestor producţii artistice - cadrul cultural şi politic al perioadei în România şi în Europa
de Est, aspecte legate de sincronizarea culturală şi tehnologică, recepţie instituţională
şi publică, poziţionare critică şi subversiune, umor şi ironie ca strategii de supravieţuire,
procese de semnificare şi regimuri de memorie asociate practicilor de artă media.

mainstream

Sub semnul progresului
Un prim model de funcţionare a imaginarului tehnologic în sfera artelor vizuale este cel
progresist şi este legat de o anumită perioadă istorică, cea de la sfârşitul anilor 1960 şi
prima jumătate a anilor 1970. Este o perioadă de manifestare pregnantă a utopiei moderniste şi, în cazul României, a aspiraţiilor politice în haină socialistă, în care tehnologia
este folosită ca instrument al progresului. Contextul politic şi cultural îi este prielnic.
După o etapă dominată de un regim stalinist, represiv şi agresiv, la jumătatea anilor
1960 începe o nouă fază, ceva mai "liberală", odată cu venirea la putere a noului lider
al partidului comunist, Nicolae Ceauşescu. Pe plan intern, preluarea puterii de către
Ceauşescu a însemnat şi declanşarea unor schimbări în ceea ce priveşte nivelul de trai,
acum ceva mai ridicat, o oarecare relaxare a cenzurii, o viaţă intelectuală mai activă şi
încercarea modernizării educaţiei. Totodată, începe şi un proces intensiv de industrializare, care urmărea, pe de o parte, repoziţionarea politică în cadrul blocului comunist
(trecerea de la identitatea de ţară agrară la cea industrială), iar pe de altă parte, justificarea pe tărâm economic a "progresului" promis, o aventură doar parţial împlinită. Pe
plan extern, Ceauşescu a jucat un timp rolul unui rebel al blocului comunist, reputaţia
sa crescând odată cu opoziţia deschisă pe care şi-a asumat-o faţă de invazia Cehoslovaciei,
în 1968, de către Uniunea Sovietică alături de celelalte ţări comuniste, gest care i-a atras
simpatia şi favorurile liderilor occidentali. Trebuie subliniat însă că această perioadă a
fost totuşi departe de a fi liberală în sensul propriu al cuvântului. Puterea politică era
confiscată în totalitate de partidul-stat comunist. Nu existau democraţie, pluralism politic, activism civic, libertate de expresie sau iniţiativă economică liberă (aceasta din urmă
doar extrem de limitată). Politica „deschiderii" practicată de Ceauşescu tăcea parte din
strategia de „îngheţ şi dezgheţ" tipică regimurilor socialiste, care, după cum a arătat
politologul Alain Besani;on (1986, pp. 199-202), prin activarea mecanismelor depresurizării încercau să diminueze distanţa dintre "realitatea ideologică" şi adevărata realitate.
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Din păcate, "dezgheţul" a fost de scurtă durată, căci, din 1971, inspirat de vizita în China
şi Coreea de Nord, Ceauşescu începe o „revoluţie culturală", odată cu controversatele Teze
din iulie, care practic reorientează ţara către naţional-comunism, în acelaşi timp impunând
un cult al personalităţii, declanşând un control politic extrem de rigid şi, către sfârşitul
perioadei comuniste, generând o criză economică profundă şi foarte greu tolerabilă.
Din punct de vedere sociocultural, România acelei epoci a fost în mare parte dominată de eforturile care vizau îndepărtarea de comunismul dogmatic al anilor anteriori şi
de găsirea unor soluţii de adaptare la o societate ce se voia modernă. Aceasta a însoţit
o oarecare resemnare în ceea ce priveşte ideea că regimul comunist va persista, făcându-i
pe unii intelectuali să găsească soluţii de coexistenţă cu regimul totalitar. Alţii, dimpotrivă, au adoptat tactici comparativ mai critice, pentru a menţine discursul lor artistic
şi prezenta publică ferite de orice interferente politice, uneori alături de un stil de viată
nonconformist.
Alţi indicatori importanţi pentru înţelegerea transformărilor epocii şi a direcţiei de
dezvoltare a artei media sunt publicaţiile de artă, politicile publice, instituţiile şi expoziţiile. De exemplu, revista Arta , editată de Uniunea Artiştilor Plastici, găsea acum
soluţii de deschidere după mulţi ani de aservire politică totală, reflectând şi eforturile
de sincronizare cu mişcările şi curentele artistice occidentale. Discursul obtuz şi politizat al anilor anteriori este înlocuit - desigur, nu în totalitate - de evaluări ceva mai
aplicate, cu referinţe la modernism. Demne de remarcat sunt şi articolele care tratează
teme foarte actuale atunci, precum cibernetica, arta cinetică şi computer art. Muzeele
sau galeriile de artă aparţinând Uniunii Artiştilor Plastici nu ofereau totuşi o atenţie
susţinută artei media. Cu toate acestea, pot fi semnalate câteva expoziţii organizate
atunci, tocmai pentru orientarea lor către atitudini novatoare şi încercarea de racordare
la tendinţe contemporane. De exemplu, majoritatea expoziţiilor găzduite de Atelier 35
(galeriile tinerilor sub 35 de ani, prezente în toate oraşele mari), cele organizate de
Galeria Nouă din Bucureşti: ,,Artă şi energie", ,,Artă şi actualitate" (1974), ,,Arta şi
oraşul" (1974-1975), ,,Lucrul - imaginea - semnul", ,,Imagini ale istoriei" (1975),
„Arta şi industria", ,,Arta şi natura" (1976), sau expoziţia "Studiul 1", de la Galeria
Bastion din Timişoara (1978) (Cârneci, 2013, p. 81 ; Novicov Terdic, 1997, p. 49, n. 10;
Dumitriu, 2016; Nae, 2019).
Totodată, trebuie menţionate evoluţiile din sfera tehnologiei şi impactul lor în societate, de care arta media este legată în mod direct. Într-adevăr, anii 1960 şi începutul
anilor 1970 au reprezentat un moment de entuziasm, progres şi utopism de ambele părţi
ale Cortinei de Fier. Avansul tehnologic a fost o parte importantă a acestui Zeitgeist şi
a jucat un rol important în producţia artistică şi în crearea noilor viziuni estetice. Statele
socialiste au speculat momentul şi şi-au aliniat retorica la această fervoare generală,
găsind în ea o justificare pentru proiectul lor politic. Totuşi, trebuie spus că, dincolo de
pura propagandă, s-au depus şi la noi eforturi concrete în vederea dezvoltării tehnologice
şi a inovării. România a început să investească masiv în industrializare, cercetare şi - în
anumite limite - import de know-how şi tehnologii. Fără îndoială însă, Occidentul a fost
acela care a contribuit în cea mai mare parte la progresul tehnologiei şi la extinderea
utilizării sale în câmpul artei.
Două momente sunt relevante pentru impactul tehnologiei în practica artistică :
dezvoltarea computerului şi introducerea aparaturii video, ambele instrumente fiind
abordate şi explorate imediat de artişti. Dacă, aşa cum vom vedea mai jos, computerul
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a fost utilizat în sfera artistică din România încă de la sfârşitul anilor 1960, camera video
şi-a tăcut apariţia mult mai târziu, cei mai multi dintre artişti continuând să opereze cu
peliculă de 16 mm şi 8 mm, o opţiune ceva mai la îndemână, dar care prezenta dezavantajul dependenţei de obţinerea şi manipularea complicată şi costisitoare a peliculei.
Fără îndoială, acest lucru a contribuit la menţinerea artei media de la noi într-o zonă
mai degrabă marginală. Menţionăm, pentru valoarea sa istorică, ceea ce este considerat
primul film de artist din România, Cutiile lui Neagu (1968), un film performativ în care
sculptorul Paul Neagu manipulează „cutiile" sale pentru a sublinia valentele lor tactile
şi potenţialul recontextualizării lor (Taylor, 2004).
Se cuvin menţionate şi câteva evenimente şi organizaţii care au contribuit în mod
esenţial la definirea fenomenului artei media pe plan internaţional. Este vorba despre
expoziţia Cybemetic Serendipity deschisă în 1968 la Institute of Contemporary Art din
Londra, având-o drept curator pe Jasia Reichardt (Quaranta, 2013, p. 50) şi - poate cel
mai important moment al intersecţiei dintre artă şi tehnologie din acei ani - evenimentul 9 Evenings: Theatre and Engineering, care a avut loc la New York în octombrie
1966 şi care cuprindea diverse performance-uri multimedia, rod al colaborării dintre
zece artişti (printre care Robert Rauschenberg, John Cage, David Tudor) şi 30 de ingineri de la Bell Laboratories, sub conducerea lui Billy Klilver. Această colaborare s-a
perpetuat în forma asociaţiei Experiments in Arts and Technology (EAT), care a luat
fiinţă în 1969 şi care număra, în anii de glorie, peste 4 OOO de membri.
În cazul României, putem constata o anumită efervescenţă în direcţia utilizării tehnologiei în sfera producţiei artistice, însă nu putem vorbi de o tendinţă de inovare profundă şi de racordare directă la pulsul cultural internaţional : experimentele artiştilor
vizau materialitatea şi conceptualizarea, dar nu neapărat explorarea limitelor mediului,
capacitatea expresivă a imaginii în mişcare şi internalizarea tehnologiei în actul artistic.
Desigur, cu excepţiile de rigoare pe care le vom discuta mai jos. În fond, vorbim despre
un număr restrâns de artişti activi în domeniul artelor media în acei ani (grupul Sigma,
kinema ikon, Şerban Epure, Mihai Jalobeanu ş.a.). Trebuie subliniată însă încercarea
acestora de racordare la cele mai noi tendinţe în arta de atunci şi eforturile în direcţia
cercetării, care reflectă de fapt o atitudine generală în mare parte pozitivă în ceea ce
priveşte tehnologia şi înnoirea.
Unul dintre cele mai reprezentative şi mai novatoare grupuri artistice active la intersecţia dintre tehnologie, ştiinţă şi artă este grupul Sigma din Timişoara. Prima încarnare
a grupului, începând cu 1966, s-a numit 111 şi îi alătura pe Roman Cotoşman, Constantin
Flondor şi Ştefan Bertalan. Strategia lor artistică viza studiul principiilor constructivismului şi modelul Şcolii Bauhaus. După participarea la Bienala Constructivistă de la
Nilrnberg, în 1969, Roman Cotoşman decide să nu se mai întoarcă în România, fapt ce
duce la desfiinţarea grupului. Prin urmare, un nou grup a luat fiinţă, Sigma 1 (sau,
simplu, Sigma), activ între 1969 şi 1978. Membrii grupului erau, alături de Flondor şi
Bertalan, Doru Tulcan, Ion Gaita, Elisei Rusu şi Lucian Codreanu (matematician).
Activitatea grupului Sigma a fost caracterizată de multidisciplinaritate şi intermedialitate. Lucrările lor vizau convergenta dintre artă şi ştiinţă (cum ar fi bionica, cibernetica,
matematica, psihologia), adresabilitatea lărgită, construcţia unui program educaţional
bazat pe artă şi dezvoltarea unor legături puternice între artă şi societate. Importantă
pentru strategia lor (şi în armonie cu alte căutări internaţionale similare) era opţiunea
inedită pentru materiale şi mijloace expresive noi în tărâmul artei : de la sticlă, sârmă
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şi nailon la film şi video-instalaţii. Un bun exemplu este lucrarea Turnul informaJional
( 1970), o construcţie complexă care combina arhitectura, sculptura şi spectacolul de
lumină şi sunet. Lucrarea, influenţată în mod asumat de proiectul lui Nicolas Schoffer,
Turnul de lumină cibernetic (1961), a fost un fel de declaraţie de intenţie a grupului,
mai ales că prin aceasta se dorea aplicarea directă a principiilor cibernetice : conta nu
atât compoziţia, cât valoarea sa ca sistem informaţional, lucrarea fiind, în cuvintele lui
Cotoşman, un "sistem deschis de comunicare" (Pintilie, 2012, p. 47).
O lucrare fundamentală a grupului Sigma şi un reper important pentru acest survol
al artei media la noi este Multivision 1 (vezi ilustraţia IV.12), prima video-instalaţie din
România şi, fără îndoială, una dintre primele din Europa (de Est). Concepută în 1972,
a fost prezentată în 1978 în expoziţia "Studiul I", într-o sală de sport a unui liceu din
Timişoara (lucrarea a fost reinstalată în 2014, în acelaşi context). Lucrarea constă într-o
structură spaţială care susţine o serie de suprafeţe textile semitransparente, dispuse sub
forma unui tetraedru, pe care sunt proiectate, din două surse intersectate, filme alb-negru
şi color conţinând secvenţe cu un conţinut vizual poetic, fluid şi repetitiv. O altă lucrare
remarcabilă şi, fără îndoială, una dintre cele mai semnificative din istoria artei media
de la noi a fost produsă de Constantin Flondor, la finalul activităţii grupului, în 1979:
Eu-Tu-Martor. ConştiinJă vizuală (vezi ilustraţia IV.13). Filmul, realizat pe peliculă
Super 8 mm, este constituit în mare parte din cadre împărţite în trei registre alăturate,
înfăţişând diverse imagini cu valoare simbolică, de la scene de atelier, la forme geometrice abstracte şi microuniversul unor plante.
Deşi reprezintă un moment extrem de important în istoria artei româneşti recente,
grupul Sigma nu a avut continuatori direcţi care să creeze un curent sau o orientare
specifică artelor media. La începutul anilor 1980, nu numai că unii membri ai grupului
au renunţat la filmul experimental şi la instalaţii (cazul lui Constantin Flondor, care a
optat pentru pictură şi desen, este cel mai evident), dar arta media părea să piardă teren,
rămânând un discurs marginal, cu câţiva artişti dedicaţi şi practic fără atenţie instituţio
nală. Într-adevăr, principala preocupare atât a criticilor, cât şi a artiştilor s-a axat pe
limbajele tradiţionale, cum ar fi pictura şi sculptura. Aceste genuri nu erau doar mai
familiare artiştilor, dar au fost de asemenea mai uşor de înţeles şi, prin urmare, mai
uşor de controlat de către autorităţi. În plus, instituţiile de învăţământ artistic au menţinut angajamentul faţă de tradiţie, punând accentul pe aptitudini şi tehnică în defavoarea
inovării şi experimentului. Trebuie remarcat că această situaţie nu a fost caracteristică
doar contextului aparte al Europei de Est. Şi în alte ţări occidentale arta media a rămas
un discurs minoritar, în anii 1970 şi 1980. Altădată descrisă drept cea mai incisivă voce
a neoavangardei, ca expresia artistică cea mai novatoare, arta media devine în acei ani
un fenomen subteran. După cum o spune Domenico Quaranta, "videoul a intrat într-o
splendidă izolare, care urma să dureze până la începutul anilor 1990" (2013, p. 48).
Tot în paradigma culturală a progresismului, de data aceasta în zona confluenţelor
dintre tehnologia informaţiei şi artă, mai exact a utilizării valentelor grafice ale programelor de computer, identificăm trei artişti : Şerban Epure, Florin Maxa şi Mihai
Jalobeanu. Şerban Epure (Sherban Epure, după cum şi-a scris artistul numele după
emigrare) este unul dintre pionierii artei computerului, activ în România până în 1980,
când îşi stabileşte reşedinţa la New York. Epure a pus în centrul preocupărilor sale
cibernetica, teoria informaţiei, constructivismul şi structuralismul încă din anii 1960
(Epure, 2006, p. 404). Tot atunci a demarat proiectul său intitulat Intrinsic Art, continuat
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de-a lungul mai multor ani, din care fac parte seriile S-Bands (Sherban 's Bands) şi
Meta-Phorms (Meta+Metaphor+Forms). Lucrările pleacă de la mecanismele de reprezentare sub influenţa neoconstructivismului, fiind bazate pe algoritmi, autoreferenţiali
tate, manipularea formelor în situaţii artificiale. Florin Maxa a fost o altă figură
importantă a experimentalismului epocii, preocupările sale mergând de la pictură şi film
experimental la grafică pe computer. Această direcţie este prezentă, printre altele, în
expoziţia colectivă "Artă şi energie", la Galeria Nouă (1974), şi în personala intitulată
"Metamorfoze. Grafica de computer si extensii picturale", Galeria Eforie (1976), ambele
în Bucureşti. Mihai Jalobeanu, de formaţie matematician, explorează, la rândul lui, zona
ciberneticii, expunând grafică pe computer la Galeria Nouă din Bucureşti (1976).
Chiar dacă lucrările acestor din urmă artişti nu aparţin strict sferei artei media după
cum am definit-o aici (ca producţii bazate pe tehnologie şi care presupun utilizarea într-o
formă sau alta a imaginii în mişcare), prezenţa lor este justificată la două niveluri. Pe
de o parte, aportul central al tehnologiei computerului în realizarea lucrărilor permite
asocierea acestor lucrări cu fenomenul în discuţie. Pe de altă parte, menţionarea lor
într-o istorie a artei media se datorează în special faptului că ele reflectă un imaginar
tehnologic esenţial în construirea unei practici artistice care căuta - în ton cu utopismul
vremii - "valoarea estetică a programării ca activitate generatoare a unui nou tip de
frumuseţe" (Maşek, 1972, p. 202). Aceste căutări au fost însă abandonate spre sfârşitul
decadei, lăsând loc reflecţiilor în cheie postmodemă legate de individ în raport cu un
context social tot mai constrângător.

Undergroundul ca strategie
Un alt aspect esenţial în înţelegerea contextului cultural şi instituţional şi a determinantelor care au condus la apariţia primelor manifestări de artă media în România este legat
de comportamentele nonconformiste ale artiştilor şi strategiile de rezistenţă de tip
"underground" împotriva puterii politice comuniste şi a „artei oficiale". Termenul
"undergound" descrie aici arta care operează în afara canalelor de distribuţie convenţio
nale şi care sfidează programatic canoanele artei oficiale sau mainstream, atât în ceea
ce priveşte mediul de expresie, cât şi mesajul său. ,,Oficial" înseamnă, în acest context
specific, arta agreată şi promovată de autorităţi şi instituţii, deşi este de remarcat că la
sfârşitul anilor 1960 puterea comunistă a renunţat la controlul conţinutului artei, preferând în schimb controlul comportamentului artiştilor (Cârneci, 2013, pp. 85-86).
Pentru a înţelege în profunzime chestiunea relaţiei dintre underground şi oficial,
trebuie să subliniem că această opoziţie nu se suprapune neapărat peste cea dintre artele
tradiţionale (pictură, sculptură etc.) şi artele media. De exemplu, atitudinile nonconformiste se manifestau adesea în câmpul limbajelor tradiţionale ca pictura, sculptura sau
grafica. Artişti ca Horia Bemea, Paul Neagu, Horia Damian, Geta Brătescu, Ion
Grigorescu, Mihai Olos, Diet Sayler sunt relevanţi în acest sens. Totodată, trebuie
remarcat că, în mod paradoxal, arta oficială (cea comandată politic) nu era întotdeauna
tradiţională în ceea ce priveşte mediul sau abordarea. Putem identifica, printre nenumă
rate picturi şi sculpturi "cu dedicaţie", lucrări ambientale sau asamblaje care transmiteau
un mesaj politic. În acelaşi timp, este surprinzător să observăm că unele picturi, altminteri
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alinlate la comanda politici, erau netradilicmale ID ceea ce priwfte rezol"YUea vmiall,
care opta mai dcgrahl pentru elemente din 'YOCabularul neoawmprdei sau al artei pop
(cel mai evident emnp1u fiind Ion Bitzan).
Opoziţia dintre arta inoYatoare li cea oficiali - de altfel, complicatl li mai degrabl
prudcml - se c:ommna li la nivelul imtitulicmal fi ell)C)Zipcmal. Scurta perioadl de
dczghel dintre 1965 1i 1971 lc,.a oferit unor artifti posibilitatea puticipmi (în regim de
exceptîonalitate) la manifestlri intemaponale importante. Oarecum tolente, discursul
~ t în gaenu fi arta media în panicular nu erau lllcurajate sau sprijinite ele
oficialidp. lnitia,tive eJIIN)Zitiomlle care III fructifice aceaali direcţie lipseau cu dealvlrşire. Apoi, cu exceplia cA!oml articole 1n revista Arta , nu putem wrbi de un corpus de
scrieri consistent dedicat artei contemporane li cu atAt mai puţin celei de facturi
underground. Este semnificativ faptul el Ion FrumeUi, una dintre tiguri1e centrale ID
critica de aitll a acelei perioade fi colllÎlaiul Rominiei pentru Biawa de la Venepa llllllp
ani (a.Wnri de Dan Hlulicl), avea o poziţie critid 1a adJaa curentelor artistice interoaJionale, în special pop-art oi Noul Realism (Frumetti, 1998). Aceastl atitlldine reflecta
de lapt 1n egall mlBurl 11D oarecaJe gtad de pruclentl polilicl li o opputie genuinll pentru
artele care respingeau inaYapa 1i scbirnhan:a (Radu, 2016, p. 97).
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Una dintre p,eunţe1e constante, timp de peste SO de ani, 1n zona undergroundutui
IM>flnesc fi de la un moment încolo intemqiollal, este grupul tinema iton, tnfiintat ID
1970 la Arad, activ ID cadrul Mmeului de .Artl 1i al Complexului Muzeal Allld. Dupl
cum explic:l fundatorul grupului, teoreticianul George Sllbllu, kinema ilmn a cuno&CUt
diverse f'a7.e: film experimentat (1970-1989), miud media (1990-1993). hipcnnedia pe
~ROM fi pe internet, precum li imtalaţii intmctive (din 1994 plnl dupl anii 2000).
1n timp ce to ultimli ani opteazl pcm1ru. o llhormM hlmidll, multirnmia (Sn.blu, 2005/2015).
Kinana ilmn a produs, tntrc anii 1970 Ji 1989, 62 de ~ experimentale, realizate de
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membrii grupului atât individual, cât şi în colaborare - deşi filmele erau de cele mai
multe ori un produs colectiv, ele poartă semnătura câte unui membru. Filmele sunt foarte
diverse în ceea ce priveşte conceptul, abordarea şi mijloacele de producţie: de la exerciţii vizuale abstracte, eseuri onirice, colaje de efecte speciale şi intervenţii pe film la
cine-verite şi documentare lirice. Printre cele mai reprezentative sunt : George Săbău,
Ipostaze simultane (1970) ; Demian Şandru, Open-flash (1975) ; Romulus Budiu, Singur
cu zăpada (1975); Florin Homoiu, Navetiştii (1975); Ioan Plesh, Poluare (1977); Ioan
T. Morar, Autopsia uitării (1977) ; Ioan Plesh, Efecte de împrimăvărare (1978) ; Emanuel
Ţeţ, Poem dinamic (1978); Alexandru Pecican, ExerciJiu subliminal (1979); Ioan Plesh,
Panta rhei (1979); Marcela Muntean, Pulsiuni (1983); Romulus Bucur, Nu trageJi în
pianist (1984); George Săbău, Fragmentarium (1985-1990); Viorel Simulov, Peisaj
lichid (1988). În privinţa vocabularului vizual, unele dintre aceste filme amintesc de
avangarda istorică : Hans Richter, Man Ray, Femand Leger, Maya Deren, Dziga Vertov,
Walter Ruttmann. Altele sunt mai degrabă apropiate neoavangardei europene şi americane
a anilor 1960-1970: Hollis Frampton, Jonas Mekas, Stan Brakhage. În ce măsură aceste
filme erau produsul unei contaminări cu modelele (occidentale) precizate şi cât erau
rezultatul unei sinteze locale este greu de spus şi, desigur, necesită o argumentare mai
amplă de la caz la caz. George Săbău a precizat că improvizaţia şi invenţia liberă prevalau faţă de o direcţie estetică prestabilită cu repere artistice clare, cel care căuta
programatic resurse teoretice şi artistice pentru a le integra în activitatea kinema ikon
fiind în special Săbău însuşi. Putem afirma deci că motorul din spatele producţiei artistice
a grupului nu îl reprezenta un program, un manifest sau un set de reguli stricte, ci
libertatea de expresie şi o aplecare către experimental şi interdisciplinaritate, nu mult
diferite de strategia omologilor lor occidentali.
Desigur, surprinde prezenta insolită a grupului în peisajul artistic românesc al epocii,
mai ales că, spre deosebire de neoavangarda din Europa şi America de Nord, în contextul
cultural de la noi nu putem vorbi despre o tradiţie a filmului experimental sau a artei
media care să fi influenţat artişti precum cei de la kinema ikon. Acest lucru se datorează
şi faptului că avangarda istorică românească - altminteri radicală în ceea ce priveşte
mijloacele de expresie, abordarea şi revendicările, şi bine racordată la contextul internaţional - a dat foarte puţină atenţie filmului. Printre cele câteva exemple de filme care
se leagă de numele unor artişti de avangardă se numără Kiseleff Lido/Ştrandul Kiseleff
(1930), un reportaj de opt minute cu Marcel Iancu şi Iuliu Iancu şi un pseudodocumentar filmat de Constantin Brâncuşi (cu ajutorul lui Man Ray) între 1923 şi 1939, în diverse
locaţii. La nivelul industriei cinematografice româneşti, atât vechi cât şi moderne, notăm
aceeaşi lipsă de interes pentru experiment şi inovare. Criticul de film Alex Leo Şerban
(1997, p. 441) explică această cvasiabsenţă a filmului experimental prin trei factori:
presiunea sistemului politic, ezitările realizatorilor de film şi statutul instituţional al
industriei de film, care funcţiona ca un atotputernic Establishment. Rarele producţii de
film experimental erau adesea - în mod paradoxal - documentare, un gen care permitea
o oarecare libertate a camerei şi a montajului. Acestea, ca şi filmele experimentale
produse de kinema ikon, puneau în primul rând accent pe formă. Vorbind despre filmele
kinema ikon, Alex Leo Şerban scria :
pe 16 mm, ele împărtăşesc o urgenţă „programatică" de a crea înlăuntrul a ceea ce
numesc „formalism estetic" - adică un refuz declarat atât al compromisului ideologic, cât şi al facilităţii comerciale. În acest caz, experimentarea tehnică (destul
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de timidă - nici unul dintre cineaştii respectivi nu e un „profesionist" ! ) e rezultatul unei
conceptii radicale despre Imagine, ,,divorţată" de funcţia sa de releu. Mitologiile subiective,
profund personale, înlocuiesc cele publice şi impersonale - care şi-au dovedit limitele în
exercitiul manipulării. Comentarii subversive asupra Realitătii merg mână în mână cu un
tratament subversiv al Formei. Îndelung-aşteptata chestionare a mediului de către mediu
(1997, p. 441).

Într-adevăr, când realizatorii de film şi artiştii media occidentali au recurs la problematizarea mediului, cei din estul Europei au optat pentru formalism estetic. Dacă cei
dintâi abordau mitologii sociale, cei din Est vorbeau despre mitologii personale ; în locul
acţiunii politice şi criticii instituţionale, esticii au preferat subversiunea, rezistenţa şi
umorul. Aceste elemente dau măsura „specificităţii" - dacă e să identificăm una - artiştilor din estul Europei, acea diferenţă mai mult sau mai puţin asumată. În pofida acestor disparităţi, există un teren estetic comun ambelor zone : după cum spunea artistul
video Bill Viola (1984, p. 33), realizatorii de film de avangardă şi artiştii video nu erau
preocupaţi să producă piese care ar putea fi „despre un lucru". Mai degrabă, ,,acestea
erau chiar acel lucru". Într-adevăr, chiar dacă diferită în ceea ce priveşte determinantele
sociopolitice, arta grupului kinema ikon, şi de fapt a altor artişti care vizau (e drept,
sporadic) aceeaşi zonă a filmului experimental în anii 1970-1980 (cum ar fi Florin Maxa,
Wanda Mihuleac, Geta Brătescu, Istvan Kancsura, Mihai Olos) demonstra aceleaşi
preocupări pentru reevaluarea radicală a imaginii tehnologice şi a convenţiilor cinematice,
prin explorarea fără reţineri a formelor vizuale non-narative.
Funcţionând între două domenii (cinema şi arte vizuale), kinema ikon a fost perceput
ca un grup atipic, neconvenţional şi astfel, explică Săbău (2005, p. 8), vulnerabil în faţa
presiunii regimului comunist. De aceea, în perioada de dinainte de 1990, multe dintre
filmele grupului nu au fost prezentate în proiecţii publice mari, ci doar în cercuri
restrânse, interdisciplinare. Este adevărat şi că grupul a avut parte de o serie de concesii, beneficiind de un spaţiu de lucru, dotări tehnice şi, în câteva rânduri, având acces
la manifestări naţionale şi internaţionale de film.
Artistul care a avut în acea perioadă poate cea mai complicată relaţie cu puterea
comunistă şi cu „arta oficială" a fost Ion Grigorescu. Voce distinctă, cu un profil artistic
remarcabil, Grigorescu a abordat de-a lungul anilor multe domenii: pictură, instalaţie,
fotografie, performance, film, pictură religioasă etc. Oarecum surprinzător, Grigorescu
a optat la începutul anilor 1970 pentru o pictură cu mesaj politizat, cum ar fi agricultura,
muncitorii, industria, titlurile lucrărilor fiind grăitoare în acest sens : Grevă la Griviţa, 1971 ;
Interior de bloc, 1971; Chioşc de artizanat, 1972; Realizarea planului stă în puterea
colectivului, 1972. Acestea însă nu par a fi rezultatul obedienţei politice, ci, aşa cum
afirma chiar artistul, mai degrabă produsul unei convingeri reale (Arta , nr. 12, 1973).
Poate la fel de interesant este că aceste lucrări nu au fost realizate într-o manieră realist-socialistă, ci într-un vocabular inspirat de pop-art, o artă prin excelenţă „capitalistă".
În aceeaşi perioadă, Grigorescu s-a îndreptat către fotografie şi film. Nu doar interesul pentru tehnologia imaginii (în mişcare) a ghidat această alegere, ci mai ales dorinţa
de schimbare a tonului şi subiectelor. De data aceasta, temele sunt radicale şi subversive :
corporalitatea, sexualitatea, politica. Mijlocul anilor 1970 este momentul când Grigorescu
decide să se retragă din viaţa publică, fiind practic absent până în 1990, timp în care a
practicat pictura bisericească. Alegând marginalizarea, izolarea şi până la urmă autoexcluderea din viaţa artistică şi socială, artistul admite tacit incapacitatea individului de a
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face mii n:alitlJ;ii mm:rabile a tflrii., dar şi refuzul de a o plrbi (Radu, 'J1XTI, p. 1). în pofida
izollrii sale 1i a muncii miime, filmele produse în aa:aatl perioadl an fust, poale im:on~ aliniate la cxplorlrilc contemporane ale artelor media, mai exac:t la arta video
ccntrldl pe corporalitate 1i identitate: Bruce Nauman, Vito .Acconci, Lila Stccle, Joan
Jonas, Chris Burdcn. La fel ca ac~ti arti§ti, Grigon:scu a tnnamrmat videoul, qa cum
sugem tcorem:iana Roulind:KmWIS (1976, pp. 50-64), îmr-ma „mediu. narcisist", aceuta
deYenind îndli candipa artei video, acum cemratl (exclusiv) pc cmp fi corporalitaie.
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Film.ele aale Ma,culin fi feminin (1976) sau Box (1977) BUDt relev.mte în ega]l mlmrl
pentru narcisismul de care pomenea Krauss, pentru poziţia lor tnddzncaţl cu privire la
trup li 1n ceea ce priw1te opinille autorului despre artl li puterea sa critici. în Masculin
fi feminin corpul este înmulţit, fragmentat, desexuali7at 1i pbl la urmi anulat, 1n timp
ce 1n Box arditul poartl efectiv o luptll cu propriul corp gol, suprapus pe acela§i cadru
de film: o metafbrl nu numai pentru depenonalizarc 1i duplicitate, dar ti pentru rezistenli, politicl 1i di&identl. Anii de retragere, de rezistenli, puivl, au reprezenlat ti
perioada cea mai radicali a artei lui Grigorescu. Acest radicalism era aparent pandoxal,
aviml în vedere el se manife&ta în cadrul unor perftmnance-uri. individuale, desftprate
ÎD. fata cametei, Diciodatl prer.entate ÎD. fa'1l publicului (pani la cldcrea MOIUDÎSJD111.ui).
Scenele de auto mutilare fi acte simillsexuale erau fllnWe tntr-un interior domeatic,
modest §i „nearti&tic", tipic pentru apartamentele de bloc soc:iallste, marclDd astfel un
contrast abrupt cu conpnutul provocator al acestor videouri. Astfel, artistul formuleazl
o tripli confruntare: cu el lnaqi, cu regimul politie 1i cu arta fi mediile sale de expresie. Recumd la film, atipic pentru sfera artelor vizuale de la noi, a contribuit desigur
la articularea unui discurs ce se voia radical, cu o dimensiune critici, poveriat-conceptualistl, care punea în. centrul preocupllrilor corpul, identitatea 1i solupile de supravieţuire.
Un alt moment im.portant al etapei underground a artei media, petrecut de asemenr.a
1n recluziune, dar de aceastl datl colectiv 11 recurgand la mijloacele tehnologiei video,
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IV.14). Aceasta a fost o manifestare artistică perforNadina şi Decebal Scriba în iulie 1987 şi repetată
în august 1988, la reşedinţa lor din Bucureşti. Participanţii la house pARTy au fost : în
iulie 1987, Călin Dan, Dan Mihălţianu, Wanda Mihuleac, Andrei Oişteanu, Decebal
Scriba, Nadina Scriba, Dan Stanciu; în august 1988, Călin Dan, Teodor Graur, Iosif
Kirâly, Dan Mihălţianu, Wanda Mihuleac, Andrei Oişteanu, Decebal Scriba, Nadina
Scriba, Dan Stanciu, cu participarea lui Bob (câinele casei). Camera a fost asigurată de
Ovidiu Bojor şi Dan Mihălţianu. Materialul video care documentează aceste două seri
conţine intervenţiile, peiformance-urile şi instalaţiile site-specific ale participanţilor desfăşurate în faţa camerei. Atât natura experimentală a acţiunilor artistice, cât şi caracterul
lor mediatic fac din house pARTy un document istoric şi artistic de mare relevanţă pentru istoria altminteri frugală a artei media în România în anii de dinainte de Revoluţie.
Prin însăşi natura clandestină şi recluzivă a celor două evenimente şi a materialului video
aferent se articulează un soi de metalimbaj, care "ar putea [fi ] înţeles ca o ieşire din
spaţialitatea explicitului", şi ca atare justifică sensul de underground aplicat acestei iniţiative (Popescu, 2016, p. 28). Însă, aşa cum a fost gândit, evenimentul nu a reprezentat
o asumare programatică şi polemică a unei alternativităţi, ci mai degrabă o abordare
ludică, automarginalizantă a alterităţii. Intuitiv, artiştii reuniţi sub genericul house pARTy
au generat un spaţiu ce anticipa conceptele mai târzii de TAZ (Temporary Autonomous
Zone), acele spaţii temporare care eludează structurile formale de control (minus, desigur, dimensiunea anarhistă a ideii, aşa cum a conceput-o poetul Hakim Bey), dar şi
reţeaua interumană şi formarea de mentalităţi colective proprii mediei sociale, precum
şi impactul filosofiei DYI (do it yourself) specifice platformelor de distribuţie a videourilor produse domestic, precum YouTube.
mativă colectivă, iniţiată

de

artiştii

În căutarea timpului pierdut: etapa racordării
Anul 1989 a venit cu schimbări profunde în profilul social şi politic al ţărilor din estul
Europei. România a avut neşansa de a parcurge una dintre cele mai rigide dictaturi din
blocul comunist, încheiată, cumva pe măsura durităţii sale, într-o baie de sânge, urmată
de execuţia cuplului prezidenţial. Anii care au urmat nu au fost feriţi de confuzii şi
convulsii sociale şi politice, aşezarea în paradigma democraţiei şi a capitalismului
durândde fapt mai mult timp decât credeau mulţi dintre români.
În plan cultural, prima decadă de după căderea comunismului a fost o perioadă a
racordărilor. Exista o nevoie reală de a arde etapele, de a reveni la zi după decenii de
izolare şi cenzură, aceasta însemnând de fapt căutarea şi internalizarea modelului occidental pe toate palierele : producţie artistică, structuri instituţionale, mentalitate şi
abordare. Este epoca în care în artă
apar noi atitudini faţă de social şi de politic, nonconformiste şi agresive, precum şi noi
relaţii dezinhibate cu spaţiul public şi cel privat. Mai atente la contextul imediat şi mai
reactive la chestiunile civice şi sociale locale, aceste noi atitudini estetice se impun progresiv pe scena artistică, în cadrul unei noi culturi urbane din ce în ce mai vii, mai diversificate şi mai dinamice (Câmeci, 2013, p. 170).
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Un element crucial în formarea imaginarului tehnologic în această decadă a fost
mass-media. În primul rând, Revolutia română transmisă în direct (fenomen amplu
comentat de teoreticieni media internationali) a constituit un şoc pentru locuitorii
României nu numai în contrast cu cele două ore de emisie zilnică din ultimii ani ceauşişti,
ci mai ales pentru că demonstra puterea pe care o exercita televiziunea dincolo de ecran
şi capacitatea sa enormă de manipulare prin imagine. Referindu-se la acest eveniment
televizat, teoreticianul Vilem Flusser spunea că imaginile nu atestă evenimentele, ci mai
degrabă acestea generează evenimente (Flusser, 2005). În anii de după 1989, mass-media televiziunea în special - a continuat să exercite o importantă influentă, pe de o parte
pentru că alimenta o psihoză legată de rolul său ca instrument politic, pe de altă parte,
pentru că genera un soi de „conştiinţă mediatică" (Dan, 1994, p. 8) în sfera artei, cu
totul inedită atunci. Aceasta însemna şi începutul fructificării culturii de masă, practic
absentă în anii anteriori datorită lipsei „obiectului" ca atare, actiune ce presupunea
salturi uneori artificiale, împrumuturi rapide şi grefe conceptuale în raport cu fenomene
similare din Occident care erau luate drept model.
Perspectiva cea mai răspândită, atunci când se discută despre arta est-europeană în
raport cu Occidentul, este cea care consideră această relatie ca o ecuatie între centru şi
periferie, între modelul dominant şi cel „slab". Deşi acest model interpretativ reflectă
realitatea istorică şi culturală, în acelaşi timp el generalizează şi simplifică excesiv o
situatie care este de fapt mult mai complexă. Functionând într-un mozaic de natiuni,
incluse în trecut în diferite imperii, ţările moderne din Europa de Est au jucat într-adevăr un rol marginal în concertul istoriei comune continentale. Acestui aspect îi putem
adăuga cvasiizolarea produsă de ortodoxie în anumite părti ale regiunii, apoi segregarea
totală impusă de regimurile de inspiratie sovietică şi, mai recent, subdezvoltarea economică şi neputinta politică. Europa de Est a fost - şi, parţial, încă este - considerată
un fel de „Europă de mâna a doua" (dacă este să considerăm politicile comerciale ale
marilor firme şi unele dintre reglementările Uniunii Europene).
Aceste linii de divizare persistă oarecum şi în artă. În Istoria artei după modernism,
istoricul de artă Hans Belting consideră că orice reflectie despre Europa ar trebui să fie
pusă în termeni de Est şi Vest. De fapt, crede Belting (2003, p. 61), istoria artei europene
este scrisă pe „două voci" care uneori prezintă „naratiuni contradictorii", deci sarcina
noastră, într-o Europă extinsă, este să găsim mijloacele de coexistentă şi armonie. Aceste
diferente importante sunt descrise de Belting astfel :
Dacă privim retrospectiv, arta din estul Europei, comparată cu cea din Vest, apare a fi în
general întârziată, deci aflată într-o altă fază de dezvoltare, ceea ce înseamnă că a avut un
rol social diferit, două condiţii care rezultă din absenţa istorică a contactelor cu modernismul occidental. Acolo unde nu a avut de-a face cu criza permanentă a modernismului, arta
a rămas cumva într-un stadiu inocent, se pare, mai ales că putea să se justifice uşor prin
rezistenţa pe care a exercitat-o faţă de arta oficială (Belting, 2003, pp. 57-58).

Pe lângă o anumită stare de inocentă, specificul artei est-europene, crede Belting,
este persistenta „convingerii în puterea artei, ceva care a dispărut demult în Occident"
(Belting, 2003, p. 58). La urma urmei, am putea adăuga, această convingere a fost
esentială în construirea unei strategii de supravieţuire în condiţiile regimului totalitar.
Considerăm că Belting afirmă un adevăr important, şi anume că artiştii est-europeni
ai deceniilor dinainte de 1989 credeau încă în puterea artei, dar poziţia sa privind întârzierea
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dintre Vest şi Est ar trebui văzută mai prudent şi cu siguranţă mai nuanţat. Dacă într-adevăr artiştii est-europeni se luptau să ţină pasul cu ceea ce se întâmpla dincolo de Cortina
de Fier şi se străduiau să adune informaţii despre cele mai recente tendinţe în artă, ei
dezvoltau în acelaşi timp, volens, nolens, un discurs artistic independent sau, altfel spus,
original. Însă acest proces nu era întotdeauna unul conştient. După cum sublinia istoricul de artă Piotr Piotrowski,
majoritatea criticilor şi istoricilor de artă din Europa de Est au considerat că principala lor
este modul de integrare a practicii artistice din regiune în canonul universal al
artei, sau, mai exact, în istoria artei occidentale. Ei nu au fost interesaţi să conteste ipotezele acestor argumente sau să se implice în modelarea unei perspective care să sublinieze
,,alteritatea" acestei părţi a continentului (2009, p. 12).

problemă

Piotrowski nu explică clar sensul cuvântului „alteritate", dar, dacă îl înţelegem ca
pe o modalitate de (auto)identificare în contrast cu „celălalt", atunci fără îndoială se
poate aplica în acest context. Putem spune că ceea ce îi diferenţiază pe artiştii est-europeni de omologii lor occidentali sunt : acceptarea unei anumite stări de excepţie sau
idiosincrazie, modul diferit de construcţie a normelor de comportament social şi artistic,
elaborarea unui set de coduri care funcţionau de multe ori subversiv şi, nu în ultimul
rând, apetenţa pentru umor şi ironie. Cu toate acestea, putem observa, alături de
Piotrowski, că cei mai mulţi artişti din Europa de Est au îmbrăţişat acelaşi credo : nu
au încercat niciodată să vadă unicitatea şi specificitatea lor, cu bune şi cu rele, definită
la o scară mai mare, regională. Dimpotrivă, o constantă a est-europenilor a fost încercarea de a se calchia pe modele occidentale şi de a ţine mereu pasul cu ceea ce se
întâmpla dincolo de Corina de Fier - desigur, cu un grad diferit de reuşită, depinzând
nu doar de nivelul de identificare căutat, ci şi de contextul politic, care diferea uneori
destul de mult de la ţară la ţară. De exemplu, Iugoslavia, deşi condusă de un regim
comunist, era o ţară „nealiniată" şi de aceea mai deschisă Occidentului faţă de alte ţări
din regiune ; la polul opus se afla Albania, condusă de un regim dictatorial militarist
de inspiraţie stalinistă, care a ţinut ţara într-o izolare aproape totală. Conform declaraţiilor lor, pentru aproape toţi artiştii din Europa de Est arta occidentală reprezintă Arta
(cu majusculă), valoarea universală de netăgăduit şi ca atare demnă de urmat. Piotrowski
are dreptate când afirmă că „formele şi criteriile moderne occidentale erau moderne
prin excelenţă şi ca atare aveau valoare universală. Această convingere a fost larg răs
pândită în estul Europei, fiind de altfel la fel de prezentă şi în ziua de astăzi" (Piotrowski,
2009, p. 26). Aceeaşi idee este formulată mai succint şi mai radical de istoricul de artă
Igor Zabel : ,,Arta este în mod esenţial occidentală, limitările şi ameninţările adresate
acestei arte autentice sunt estice" (2012, p. 84). Trebuie însă să adăugăm că, în ultimii
ani, criticii de artă, curatorii şi artiştii au început să aibă tot mai multă încredere în
specificitatea artei din estul Europei, inducând astfel o relativizare a perspectivei duale
asupra chestiunii. Nu este poate o coincidenţă faptul că această reevaluare a Europei de
Est a venit simultan cu o tot mai mare atenţie din partea instituţiilor şi un succes de
piaţă în creştere pentru artiştii români, începând cândva la mijlocul anilor 2000.
Se cuvin menţionate câteva repere esenţiale pe harta artei media a decadei anilor
1990, relevante, fiecare în felul său, pentru încercările de racordare la fluxul artistic
internaţional, proces ce se rezumă până la urmă la operaţionalizarea modelului cultural
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occidental. Una dintre prezentele care au marcat nu doar deceniul, ci întregul peisaj
artistic românesc care a urmat a fost Centrul Soros pentru Artă Contemporană (CSAC).
Înfiinţat în 1992 la Bucureşti, CSAC a făcut parte dintr-o strategie mai amplă a miliardarului George Soros de a înfiinţa instituţii care vizau construirea unei „societăţi deschise" în zonele mai puţin favorizate ale lumii. Acestea erau gândite astfel încât, după
un timp, să devină autonome şi să funcţioneze în baza unor strategii de sustenabilitate
instituţională. În cazul CSAC Bucureşti, această strategie a dus la restrângerea activită
ţii centrului după mai mulţi ani de funcţionare, însă a avut consecinţe pozitive în ceea
ce priveşte constituirea unor reţele artistice şi instituţionale interne şi transfrontaliere.
CSAC s-a poziţionat încă de la început pe direcţia celor mai noi tendinţe în artă : un
discurs cu relevanţă socială şi critică şi, în ceea ce priveşte limbajele, favorizând instalaţionismul, performance-ul şi arta media. Astfel, artiştii şi criticii care activau în sfera
CSAC îşi asumau programatic opoziţia faţă de reperele artistice şi instituţionale dominante atunci: Uniunea Artiştilor Plastici, care îmbrăţişa în special o artă de factură
tradiţională, muzeele şi galeriile din România, care acordau rar spaţii expoziţionale
tendinţelor recente din artă şi, nu în ultimul rând, mişcarea neoortodoxistă reprezentată
în special de grupul Prolog (adept al unui panteism pictural şi al unei iconografii de
inspiraţie religioasă ortodoxă).

Un moment crucial în istoria artei media postdecembriste a fost reprezentat de prima
a CSAC, intitulată programatic „Ex Oriente Lux", care a avut loc în
1993 la Sala Dalles din Bucureşti, fiind curatoriată de Călin Dan. Au participat Alexandru
Antik, Jozsef Bartha, Judith Egyed, Szabolcs Kiss Pal, Alexandru Patatics, Amalia
Perjovschi, Dan Perjovschi, subREAL, Laszlo Ujvârossy, Sorin Vreme. Câteva personalităţi internaţionale marcante au fost invitate să participe şi să scrie în catalog :
Margaret Morse, Kathy Rae Huffman, Nina Czegledy, Martine Bour, Dieter Daniels,
Geert Lovink, Laszlo Beke ş.a. ,,Ex Oriente Lux" a generat şi sintetizat deopotrivă,
într-o fază incipientă, imaginarul tehnologic al unui deceniu ce se anunţa efervescent pe
acest plan. Expoziţia a fost una dintre acele pietre unghiulare în peisajul artistic românesc, din câteva motive : formularea unui teritoriu expoziţional rar explorat la noi, axat
pe noile media; conceperea spaţiului galeriei ca black box, în care monitoarele funcţi
onau ca ferestre către lumi inedite ; mobilizarea unei logistici impresionante pentru
nivelul economic şi tehnologic al României de atunci ; tipărirea unui catalog cu valoare
nu numai documentară, dar şi programatică, oferind o analiză lucidă asupra modalită
ţilor de utilizare a mediilor electronice în sfera artei şi a puterii lor de semnificare.
Au urmat alte expoziţii anuale ale CSAC, multe dintre ele având o componentă
importantă de artă media. În 1994, expoziţia „010101", găzduită de Muzeul Ţăranului
Român din Bucureşti, curatoriată de Călin Dan; în 1995, expoziţia „Media Culpa",
organizată la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti,
curatoriată de Irina Cios; în 1996, o expoziţie cu dimensiune retrospectivă, intitulată
„Experimentul în arta românească între anii '60 -'90", organizată de Alexandra Titu în
spaţiile de la Teatrul Naţional din Bucureşti ale Oficiului Naţional pentru Documentare
şi Expoziţii de Artă; ultima din această serie, în 1997, ,,Civitas Solis, Civitas Artis",
la cetatea Câlnic (în judeţul Alba), curatoriată de Maria Rus Bojan. După aceasta,
expoziţiile anuale CSAC se sistează, eforturile financiare şi strategice ale centrului
axându-se pe acordarea de granturi pentru artişti, construirea unei arhive de artă contemporană şi susţinerea punctuală a unor expoziţii în ţară. Un alt moment important al
expoziţie anuală
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epocii a fost înfiinţarea listei de discuţii nettime.ro, iniţiată în România de Alexandru
Patatics, în 2000, ca parte a reţelei internaţionale nettime.org, o formă de media socială
avant la lettre, unde se dezbăteau chestiuni la zi din toate categoriile de artă. Aceasta
a contribuit în mod esenţial la construirea unui etos al comunicării rizomatice şi al
utilizării libere a tehnologiei digitale.
De asemenea, trebuie amintită contribuţia crucială a unor artişti la conturarea practicilor specifice şi, ca atare, a ideii de artă media la noi, împreună cu setul lor de
reprezentări. Alexandru Patatics a jucat un rol de pionierat nu doar datorită preocupă
rilor sale consistente în direcţia tehnologiilor media, ci mai ales pentru aportul său
esenţial, în anii 1990, la trasarea posibilelor direcţii de explorare tehnologică şi abordare
conceptuală în acest domeniu. Participările expoziţionale (,,Ex Oriente Lux", Bucureşti,
1993 ; Sao Paulo Biennale, 1996; ICC Tokio Biennale, 1997 ; Bienala de la Veneţia,
1999, 2001; ZKM Karlsruhe - Centrul de Artă şi Cultură Media, 1999; etc.) sunt
reprezentative pentru modul său de lucru, care exploatează posibilităţile extinse ale
multimediei interactive în instalaţii complexe, ce utilizează camere video, animaţii digitale, baze de date şi conexiunea la reţele de comunicare ca instrumente de vizualizare
şi semnificare (vezi ilustraţia IV.15).
Un alt artist care a contribuit major la evoluţia artei media în această perioadă-cheie,
dar şi mai târziu, este Alexandru Antik, un artist complex, care favorizează procesualitatea şi cercetarea vizuală în compoziţii ample, de factură obiectuală, instalaţionistă sau
performativă. Lucrările sale operează, în cadrul unui conceptualism sui-generis, cu
propriul sistem de referinţe şi propriul mecanism de conceptualizare, printre cele mai
reprezentative pentru istoria artei media în acel deceniu la noi putând fi numite :
Închisoarea Fanteziei (la „Ex Oriente Lux"), 1993; Diagramele corpului (Corpus Transit) ,
1998; animaţiile din seria Scene Interactive (Piramida, 'Za,mbacalamba Net şi Punct de
vedere), toate din 2001, dar care aparţin ca tipologie anilor 1990 (vezi ilustraţia IV.16).
Regăsim din nou în această perioadă grupul kinema ikon, de această dată reinventat,
după două decenii de film experimental, în direcţia unor strategii de lucru ce implică
multimedialitatea şi configuraţiile artistice bazate pe computer, sisteme interactive online
sau de tip CD-ROM şi, evident, mediul video. Un exemplu semnificativ pentru modul
de lucru vizionar al grupului este lucrarea hipermedia intitulată pur şi simplu Opera
Prima, prezentată atât pe suport hard-disk, cât şi pe un CD-ROM, prima lucrare de artă
din România care utiliza aceste mijloace. Rolul de pionierat al grupului kinema ikon
este confirmat în aceşti ani de participarea la câteva expoziţii de prestigiu : o proiecţie
de filme experimentale kinema ikon la Centre Georges Pompidou, Paris (1995) ; Complexul
Muzeal Arad (1996); OSTranenie, Bauhaus, Dessau (1997); European Media Art
Festival, Osnabriick (1997); ISEA Revolution, Liverpool (1998); ISEA Revelation,
Forum des Images, Paris (2000).
Deceniul şi de fapt etapa racordărilor s-au încheiat cu un eveniment important în
istoria artei media autohtone: participarea la Bienala de la Veneţia din 1999 a primului
proiect conceput programatic în sfera artei media. De menţionat este şi faptul semnificativ că, în acelaşi an, paradigma expoziţională şi administrativă de până atunci a participării României la bienală a fost efectiv reinventată, căci proiectele participante au
fost selectate nu pe bază de „numire din oficiu", ci în urma unui concurs de proiecte
curatoriale. Au fost selectate, la Pavilionul României, expoziţia intitulată „Report"
(curator : Judit Angel, curator-adjunct : Aurora Dediu, artişti : subREAL şi Dan Perjovschi),
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iar la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică proiectul „Alberti's Open
Wmdow/Windows 98 - Open" (curator: Horea Avram; artişti: Alexandru Antik, Mircea
Florian, Dan Mihălţianu, Nicolae (Mik16s) Onucsan, Alexandru Patatics). Ambele proiecte - dar, din perspectiva artei media, mai ales proiectul de la Institutul Român - au
avut importantul merit de a pune pe tapet din punct de vedere artistic şi curatorial
probleme actuale ale artei şi societăţii, într-o rezolvare vizuală la fel de actuală şi de
„branşată" la direcţiile artistice şi tehnologice contemporane. Problematizând ideile de
comunicare, de mediere şi de manipulare, expoziţia „Alberti's Open Window... " a utilizat, în premieră pentru România la Bienala de la Veneţia, arta video, computerul,
camerele video cu circuit închis, tehnologia digitală. Astfel, expoziţia a contribuit la
crearea a unui 7.eitgeist dominat de tehnologie în arta românească a acelor ani şi a construit un precedent important pentru următoare două ediţii ale bienalei, care, la rândul
lor, au vizat utilizarea tehnologiei. Trebuie să amintim totodată că 1999 reprezenta în
întreaga lume momentul freneziei new media, al internetului, interactivităţii, virtualită
ţii, epoca credinţei în puterea izbăvitoare a tehnologiei, cu tot alaiul său de teorii.
Participarea României la Bienala de la Veneţia nu putea decât să reflecte acest etos. În
perioada care a urmat, respectivul filon s-a păstrat, deşi mult diminuat, asistând totodată
la o largă diversificare a limbajelor, tehnologiilor, repertoriilor şi activităţilor.

Pe calea

diversificării

După un deceniu destul de tulbure în plan politic, care a cunoscut confruntarea dintre
diverse manifestări criptocomuniste şi tendinţele de modernizare şi democratizare, şi
după ani de aşezări şi reaşezări pe tărâmul artei, de coagulare a unor instituţii şi nuclee
de artă contemporană, anii 2000 au adus o oarecare normalizare (sau mai degrabă
armonizare) a relaţiilor societale şi, în plan cultural, diversificarea direcţiilor formulate
anterior şi articularea unor noi activităţi şi valori estetice. În primul rând, începând cu
mijlocul anilor 2000, România cunoaşte o creştere economică vizibilă, care s-a reflectat
în dobândirea unui standard de viaţă mai ridicat faţă de deceniile anterioare, chiar dacă
departe de media europeană. Un moment crucial în evoluţia României în aceşti ani a
fost aderarea la Uniunea Europeană în 2007, o adevărată schimbare de paradigmă istorică, cu consecinţe pozitive asupra tuturor aspectelor sociale şi profesionale, de la
obţinerea liberei circulaţii a persoanelor la accesul la resurse şi colaborări transfrontaliere în toate domeniile.
Aceste schimbări au avut în centrul lor ideea europeană, văzută ca un ingredient
esenţial în reconstrucţia istorică, după deceniile de comunism şi anii de postcomunism.
Reconstrucţia, mai exact tranziţia de la un regim dominat politic de modelul imperialist
sovietic la modelul capitalist şi democratic, a fost interpretată de unii autori într-o logică
postcolonială. Însă, după cum semnala Boris Groys (2018, p. 340), spre deosebire de
postcolonialismul aşa-numitelor „ţări din lumea a treia", care respinge răspicat eurocentrismul, postcomunismul ţărilor din estul Europei pune în prim-plan Europa şi
identitatea europeană deopotrivă ca modalitate de a se racorda la trecutul propriu (european) şi ca soluţie de a anihila trauma deceniilor comuniste. În acelaşi timp, din punctul de vedere al atitudinii politice, notăm nuanţarea şi diversificarea discursului critic
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care, pe lângă teme anticomuniste, vizează şi mecanismele capitalismului, acest din urmă
discurs nefiind ferit uneori de excesele autocolonizării intelectuale pe filieră marxistă
(însă cu o relevanţă totuşi restrânsă în câmpul producţiei artistice).
În ceea ce priveşte instituţiile artistice, anii de după 2000 au adus suspendarea activităţii Centrului Soros pentru Artă Contemporană (devenit între timp Centrul Internaţional
de Artă Contemporană). Aceasta a însemnat o pierdere importantă, mai ales pentru zona
progresistă a artei - a producţiei artistice exploratorii şi a noilor media - , dar şi a
publicaţiilor de artist şi de expoziţie. În schimb, în aceeaşi perioadă peisajul artistic
autohton se îmbogăţeşte odată cu înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană
(MNAC) la Bucureşti, în 2004, un moment instituţional de mare însemnătate, cu directă
relevanţă în dinamizarea şi extinderea mecanismelor de producţie şi valorificare expoziţională, în care arta media s-a bucurat de o pondere semnificativă. O platformă importantă pentru activarea şi expunerea artei tehnologice legată de MNAC a fost Kalinderu
Media Lab, funcţional între 2001 şi 2009. Cu un proiect curatorial consistent, coordonat
de Ruxandra Balaci, această platformă a jucat un rol esenţial în „oficializarea" discursului artistic din sfera artei media, cu alte cuvinte în legitimarea acestuia oarecum mai
aproape de zona mainstream şi acordarea unei vizibilităţi mai largi.
În planul valorificării producţiei artistice, trebuie menţionat că în aceşti ani constrângerile economice nu au dispărut, dar s-au relaxat, fenomen care a permis circulaţia mult
mai uşoară a artiştilor la nivel internaţional, de unde şi numărul crescut al participărilor
la expoziţii de artă media de pretutindeni. Totodată, creşterea potenţialului financiar al
unor indivizi sau companii a condus la apariţia galeriilor de artă private, unele cu un
portofoliu foarte bun şi cu un palmares remarcabil. În aceeaşi perioadă, sincron cu
facilitarea accesului la instrumentarul tehnologic - computer sau dispozitive mobile - au
fost lansate unele platforme online noi, dedicate fenomenului artei media. În acelaşi
timp, se remarcă apariţia unor organizaţii independente, cu durată de activitate şi anvergură variabile, şi mai ales a festivalurilor dedicate artei media (îl menţionăm pe cel mai
vechi dintre acestea care este încă funcţional: Simultan, demarat în 2005 la Timişoara).
Respectivele manifestări sunt sprijinite în cea mai mare parte de Administraţia Fondului
Cultural Naţional (AFCN), o instituţie crucială pentru finanţarea culturii independente,
fondată în 2005, apoi de fondurile administraţiilor locale în câteva dintre oraşele mari
şi, din ce în ce mai mult, de platforme de producţie, sponsori şi parteneri media privaţi.
Toate acestea reprezintă elemente care nu doar au impulsionat şi diversificat scena producţiei artistice în direcţia artei media, ci au contribuit esenţial la conturarea unor
conţinuturi artistice novatoare, axate pe experimente vizuale de natură tehnologică.
Două aspecte sunt importante în conturarea domeniului artei media în anii de după
pragul mileniului : relaţia cu ceea ce putem numi mainstream-ul instituţional şi artistic
şi rolul tehnologiei în definirea fenomenului.
În pofida atenţiei de care se bucură arta media din partea unor instituţii şi organizaţii prestigioase, aceasta păstrează în toţi aceşti ani nu doar o aură underground, ci şi un
traseu aparte, dacă nu chiar marginal. Mai exact, este vorba nu doar despre faptul că
arta media formează un „bazin semantic" propriu, ci mai ales de faptul că se manifestă
ca un univers funcţional specific, în mod asumat diferit în raport cu mediul instituţional
şi artistic mainstream - marile muzee, bienale, târguri şi galerii de artă comerciale. În
aceste spaţii, arta media - şi aici ne referim în special la sistemele complexe comportând
o experienţă spectatorială şi condiţii de manifestare distincte, cu mecanisme relaţionale
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proprii, bazate pe interactivitate, imersiune şi coparticipare - îşi găseşte arareori locul,
a unor artişti sau lucrări din această sferă fiind mai degrabă excepţia
care legitimează cutuma. Totuşi, este important de remarcat că anumite forme de artă
media, mai exact soluţiile sale de vizualizare cele mai simple, cum ar fi proiecţia video
one-channel, sunt prezente în aproape toate expoziţiile, mari sau mici.
Desigur, această "diferenţă" sau marginalitate asumată de arta media are şi consecinţe
pozitive : pe de o parte, coagularea unui grup relativ omogen de artişti, care activează
susţinut în această sferă şi care dezvoltă uneori proiecte colaborative interne şi internaţionale remarcabile, iar pe de altă parte, formarea unui public constant, dedicat şi
informat. În acelaşi timp, este necesar să remarcăm că diversificarea tehnologiei şi
accesul tot mai facil la instrumentele sale -însemnând internalizarea tehnologiei la nivel
cotidian de aproape fiecare cetăţean - au condus la popularitatea crescândă a fenomenului artei media, dovedită de manifestările din ce în ce mai numeroase în majoritatea
centrelor urbane din România.
Dezvoltarea extrem de rapidă a tehnologiei şi multiplicarea modurilor de producţie,
vizualizare şi diseminare a imaginii tehnologice scot în evidentă un alt aspect important
referitor la identitatea fenomenului artistic în discuţie : specificitatea mediului. Trebuie
spus că arta media nu înseamnă - aşa cum unii comentatori sugerează, în virtutea unor
scrupule exagerate - o întoarcere la mediul esenţializat, la puritatea mediului articulat
în termeni exclusivi (pe partitura unor Clement Greenberg sau Michael Fried), ci semnifică o definire plurală a mediului, o diversificare a lui, demonstrată tocmai de modurile sale variate de expresie şi semnificare. De fapt, arta media, prin natura sa convergentă,
adică prin capacitatea de a reuni mai multe limbaje, este poate cea mai clară ilustrare
a condiţiei postmediale descrise de teoreticiana artei Rosalind Krauss ca "specificitatea
unui mediu [...] ce trebuie înţeleasă diferenţial, ca autodiferenţă şi ca atare ca o suprapunere de convenţii niciodată reduse la fizicalitatea suportului lor" (1999, p. 53).
Desigur, trebuie subliniat că tehnologia joacă un rol crucial în funcţionarea şi distribuţia artei media. În fond, există diferenţe semnificative între, de exemplu, o lucrare video
analogă şi o aplicaţie de realitate augmentată accesibilă pe platforme mobile de tip
Android. Însă această observaţie trebuie citită dincolo de orice formă de esenţialism sau
determinism tehnologic.
Un asemenea aspect este simptomatic, căci trimite la o altă chestiune importantă
legată de acest fenomen artistic, şi anume digitizarea. Problema diferenţei digitale (digital divide) este mult comentată în literatura de specialitate, opiniile mergând de la
absolutizarea mecanismelor de codificare şi decodificare, altminteri operaţiuni vitale în
producţia şi recepţia conţinutului digital, la interpretări care vorbesc vag despre o presupusă etapă postdigitală. Cert este că digitizarea a indus efectiv o revoluţie cu efecte
profunde la toate nivelurile, în toate domeniile de activitate, nu doar în artă. Este util
să remarcăm însă că arta media, actuală sau anterioară, tine în primul rând de concept,
percepţie şi efect, nu doar de proprietăţi tehnologice. Adică de estetică, nu de inginerie.
Până la urmă, termenul „artă media", aşa cum s-a subliniat aici în repetate rânduri,
acoperă forme şi expresii artistice foarte diverse, deopotrivă analoge şi digitale. Mai
mult decât atât, este important să înţelegem că genericul „artă media" cuprinde în egală
măsură arheologia fenomenului (în sensul dat termenului de teoreticieni media ca
Friedrich Kittler, Jussi Parikka şi Erkki Huhtamo), mai precis contextul sociocultural al
producerii actului media respectiv, ca şi imaginariile acestuia care transcend epocile şi
prezenţa sporadică
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suportul material sau tehnologia care îi stau la bază. Totodată, trebuie să reţinem că
digitalitatea nu poate fi înţeleasă în absenţa altui element crucial, şi anume remedializarea. Mai exact, arta media nu trebuie văzută doar prin modul său de manifestare
înţeles pozitivist, ci, după cum au arătat teoreticienii media Jay David Bolter şi Richard
Grusin, ca „un proces mai complex de împrumuturi prin care un mediu este încorporat
şi reprezentat într-un alt mediu" (2000, p. 45). Arta media este, poate mai mult decât
alte manifestări, rezultatul acestor tranziţii şi împrumuturi succesive.
Producţiile artistice recente din spaţiul cultural românesc ilustrează pertinent atât
specificitatea artei media ca fenomen de sine stătător, care include şi instrumentalizează
conceptele descrise mai sus, cât şi diversitatea sa estetică şi tehnologică, împreună cu
modurile sale de angajare spectatorială.
O primă categorie de lucrări specifice perioadei de după 2000 este cea a instalaţiilor
interactive, adică a ansamblurilor „scenografice" concepute ca aranjamente complexe
de obiecte, dispozitive şi imagini şi care depind în mod esenţial de prezenţa şi interacţiunea spectatorului (de experienţa sa directă) şi de adaptarea la condiţiile fizice, culturale, istorice, sociale ale locului în care au fost instalate (sunt site-specific). Printre
artiştii care s-au remarcat cu lucrări în această direcţie îi amintim pe : Alexandru Patatics,
Alexandru Antik, kinema ikon, reVoltaire (Călin Man), Mircea Florian, Ciprian Ciuclea,
Marius Jurca, Modulab, Hybrid Lab (Eranio Petruska şi Ana-Bianca Tudorică), Saint
Machine (Marilena Oprescu Singer), Cosmin Baiaş, Ioan Cemei, Tincuţa Heinzel,
Martin Balint, Tăietzel Ticălos, Adela Muntean, Cristina Pop-Tiran, George Crîngaşu
ş.a. O apariţie relativ recentă în spaţiul artistic românesc (începând cu mijlocul anilor
1990), instalaţiile interactive reflectă în mare parte avatarurile socioeconomice, dar şi
cultural-politice ale regiunii est-europene. Mai exact, acestea reflectă, de la caz la caz,
atât ideea şi nevoia de control şi manipulare pe care artistul o doreşte operaţionalizată,
cât şi dorinţa - contrară artei tradiţionale - de orizontalizare a actului artistic, de delegare a contribuţiei productive către spectator, devenit acum din ce în ce mai mult un
participant (vezi ilustraţia IV.17).
O altă direcţie dezvoltată în anii de după pragul mileniului este arta video, care se
impune pe scară largă în mai toate expoziţiile, o situaţie care reflectă în egală măsură
accesibilitatea crescândă a tehnologiei, opţiunea instituţională pentru mediul videoului
şi, ca atare, importanţa tot mai mare a artei media în toate sferele producţiei artistice.
Printre artiştii care lucrează constant în acest mediu se numără Patricia Teodorescu (vezi
ilustraţia IV.22), Mihai Grecu, Călin Dan, Olivia Mihălţianu, Istvan Laszlo, Marilena
Preda-Sânc, Ştefan Botez, Flaviu Cacoveanu ş.a. Artişti care abordează sporadic videoul
sunt : Dan Mihălţianu, Mik16s Onucsân, Gheorghe Raszovszky, subREAL, Ciprian
Mureşan, Mircea Cantor, Irina Botea Bucan, Cătălin Burcea, Sândor Bartha, Ioana
Sisea, Matei Bejenaru, Larisa Crunţeanu, Pavel Brăila, Daniel Djamo etc. Abordările
acestor artişti sunt extrem de diverse, mergând de la eseuri video bazate pe efect, emoţie şi atmosferă la (pseudo)naraţiuni ancorate în realitatea imediată. Atât prin abordare,
cât şi prin frecvenţa prezenţei în tot mai multe contexte expoziţionle, arta video devine
în aceşti ani un indicator foarte bun al diversificării şi internaţionalizării discursurilor
artei media.
Un alt tip de discurs artistic, uneori convergent cu preocuparea pentru instalaţii
interactive, este cel al performance-ului media. Termenul se referă la manifestări evenimenţiale, desfăşurate atât în contexte tradiţionale (i.e. scenă), cât şi în spaţii
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"alternative" neconvenţionale, care utilizează tehnologii sonore şi de vizualizare în
variate forme şi modalităţi de expresie. Printre artiştii activi constant în acest domeniu
trebuie menţionaţi : KITTKI visuals (grup format din Mihaela Kavdanska şi Dilmana
Yordanova, artiste care activează şi individual), Cătălin Creţu, gH {Dslx} , Sillyconductor
(Cătălin Matei), Cinty Ionescu, Vali Chincişan ş.a. Legătura directă care se formează
între public şi acte artistice performative mediatice contribuie într-o măsură directă la
conturarea unui imaginar tehnologic construit de-a lungul axei comunitate-comunicare,
cu relevanţă nu doar imediată, în nişa artistică a connoisseur-ilor, ci cu efecte de durată
în alte sfere de activitate, cum ar fi evenimentele publice de mare anvergură şi industriile creative (vezi ilustraţia IV.21).
Trebuie apoi menţionate alte direcţii de explorare ale vizualului tehnologic operaţio
nalizate sub generice şi conceptualizări diverse, precum realitate virtuală, realitate
augmentată, media socială, open access, open source, crowdsourcing, ubiquitous computing, Internet of things etc. Printre artiştii şi colectivele care fructifică aceste noi
tendinţe tehnologice, situate la confluenţa dintre realitate şi virtualitate, se numără :
Adrian Grecu (vezi ilustraţia IV.23), KITTKI visuals, Augmented Space Agency, Les
Ateliers Nomad, Dorin Cucicov, Alina Rizescu, Adrian Tăbăcaru, Bogdan Ceangu, Emil
Drăgan, Maria Năstase, Octavian Albu, indexAR, Silviu Vişan a.k.a Dreamrec, SPIDER
group, Aural Eye ş.a. Modul de lucru al acestor artişti este articulat în strânsă legătură
cu mutaţiile majore din câmpul tehnologic actual : transferul de la utilizarea individuală
la cea comunitară a dispozitivelor electronice, de la legătura rigidă cu un loc anume
(determinat mai ales de conectivitate) la mobilitate şi transferabilitate crescută, de la
imaginea ca manifestare unidirecţională la interactivitate, în fine, de la imaginea ca
unitate spaţio-temporală distinctă la construirea unor realităţi hibride, situată între fizicalitate şi virtualitate.

Concluzie
Pentru că pune în prim-plan proiectul, nu obiectul, conexiunea, nu nodul, convergenţa,
nu unicitatea, arta media tine, mai mult decât alte forme de artă, de Zeitgeist. Astăzi
trăim într-o lume dominată de tehnologie, aceasta modelând multe dintre ideile, iluziile,
proiectele şi acţiunile noastre cotidiene. Arta media nu doar beneficiază de aceste transformări, ci şi contribuie din plin la realizarea lor şi până la urmă la înţelegerea şi definirea
realităţii din jurul nostru. De-a lungul anilor, arta media a cunoscut multe manifestări,
reprezentări şi expresii, însă în corul variatelor limbaje artistice întotdeauna a ocupat
acel loc unde se nasc idei novatoare, unde se produc schimbări radicale şi se generează
diversificare. În România, opţiunea pentru arta media era la un moment dat un statement
în sine, atât în anii dictaturii comuniste, cât şi în anii tranziţiei de după 1990, când se
tranşau şi se reaşezau valori, se căutau repere de legitimare internaţională şi formule de
acţiune imediată. Arta media a căpătat în ultimii ani o pondere tot mai importantă în
discursul expoziţional autohton, reflectând atât diversificarea instrumentelor şi a referinţelor sale, cât şi extinderea publicului interesat de acest fenomen. Artiştii media de
la noi - nu foarte numeroşi iniţial - au devenit tot mai mulţi şi tot mai activi. Instituţiile
publice şi organismele private oferă într-o măsură din ce în ce mai mare context şi
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sprijin, alocându-le artiştilor spatii, bani şi energie. Astfel, arta media a devenit unul
dintre reperele importante - chiar dacă discrete - ale imaginarului colectiv contemporan
din România. Acest imaginar nu trebuie înţeles restrictiv, în termeni definitivi, ci mai
degrabă ca o realitate în mişcare, mereu renegociată, unde tehnologia şi arta problematizează şi operaţionalizează elementele locale în relaţie cu mecanismele globalizării,
oferind modele de identificare şi sincronizare, precum şi soluţii de reţelizare internaţi
onală. Putem conchide deci că arta media este una dintre expresiile cele mai elocvente
ale relaţionărilor atât spaţiale, cât şi temporale dintre Est şi Vest, dintre local şi internaţional, dintre „fost" şi „post", dintre tradiţional şi experimental şi până la urmă
dintre, pe de o parte, obiecte, societate şi realitatea acestora, şi, pe de altă parte,
mecanismele aferente de semnificare sau, altfel spus, toată constelaţia lor de reprezentări şi imaginarii.

