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[1]Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile

Bucureștiului-Mogoșoaia găzduiește, în perioada 4 septembrie-

31 octombrie 2021, o expoziție eveniment: Beyond

Experimental semnată de către Alexandru Antik, recunoscut

internațional drept una dintre cele mai inovatoare, critice și

puternice voci ale artei contemporane. Expoziţia este

prezentată de Asociația ArteWiser, în colaborare cu Galeria

Sector 1, cu Institutul Balassi – Institutul Cultural Maghiar din

București și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii – CESI din

cadrul Universității București, finanțată de către AFCN.

Alcătuită pentru spațiile Palatelor Brâncovenești, expoziția

aduce în prim plan diferite etape din demersul artistic al unuia

dintre cele mai importante nume din arta românească

experimentală.

Alexandru Antik Sándor, născut la Reghin, în 1950, este considerat unul din cei mai importanți

artiști conceptuali și de performance din România.

A participat la Bienala de la Veneția 1999, și în expoziții colective la Muzeul Național de Artă

Contemporană din București, la Ludwig Museum Budapesta, precum și la nenumărate

festivaluri internaționale de performance și multimedia. Lucrările sale sînt integrate în galerii

și muzee internaționale cheie pentru arta experimentală și performance.

Este unul dintre cele mai importante nume ale artei contemporane est-europene, membru

activ al celebrului grup de artă experimentală și performance de la Cluj, coordonat de Ana

Lupaș.

În prezent, Alexandru Antik trăiește și lucrează la Cluj. Este, de asemenea, cadru didactic,

profesor universitar la Departamentul Arte Plastice UCP din Oradea, cu o activitate susținută în

coordonarea activităților artistice și de cercetare ale studenților și programelor universitare.

Are o importantă activitate de cercetare și publicistică, fiind o prezență constantă la

manifestări artistice, teoretice, conferințe, simpozioane etc., naționale și internaționale.

Expoziția Alexandru Antik: Beyond Experi mental face parte din proiectul IN TRUTINA – Despre
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experiment și echilibru, avînd în prim plan doi artiști de generații diferite – Alexandru Antik și

Lucian Popăilă, amîndoi pornind de la un repertoriu imagistic și artistic diferit, însă consistent

în dualitatea și contrastul mediilor vizuale din arta contemporană. Cu toată această

discrepanță, proiectul invită la o discuție necesară și anume la ideea de echilibru, atît în ceea

ce privește viziunile dintre generații, cît și modalitățile prin care se experimentează noi forme

artistice. Proiectul este realizat cu finanțare din partea Administrației Fondului Cultural

Național (AFCN).

Proiect gîndit pentru Galeriile Cuhnie, Foișor și Ghețărie
Alexandru Antik este un artist prolific, cunoscut pentru activitatea sa experimentală din zona

acționismului și a video instalației în domeniul artei contemporane românești și internaționale.

Activitatea sa artistică a avut ca principal punct de interes, încă din anii 1970, abordarea de

factură conceptuală a artei și demitizarea statutului obiectului de artă și a rolului autorului.

Lucrările lui Antik traversează medii de exprimare variate (obiect, instalație, acțiune, video,

fotografie), Alexandru Antik abordînd, în mod sistematic, problema memoriei și a

reconstituirii. Multe dintre lucrările sale au fost realizate în genuri efemere – acțiuni,

performance, instalații, acestea nefiind documentate corespunzător în momentul realizării lor.

Expoziția, o experiență vizuală a artei contemporane românești cu caracter multimedial, ce

reprezintă și o sursă de cercetare importantă din repertoriul artiștilor români lucrînd cu practici

experimentale, grupează o serie de instalații cheie ale artistului care au fost restructurate,

(site specific), pentru Galeriile Cuhnie, Foișor și Ghețărie din cadrul complexului de la

Mogoșoaia.

Beyond Experimental este un proiect artistic gîndit pentru spațiile Centrului Cultural Palatele

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului-Mogoșoaia, proiect care redă într-un sistem aproape

caleidoscopic diferite etape din demersul artistic al lui Alexandru Antik.

Proiectul grupează o serie de instalații-cheie ale artistului care au fost restructurate, (site

specific), pentru galeriile: Cuhnia, Foișor și Ghetărie. Astfel, fiecare așezare in situ s-a produs

printr-un proces de resistematizare și reconfigurarea a lucrărilor pentru a augmenta o

simbioză cu locul, generînd un continuu efect de acomodare și contrast.

Cele trei zone de lucru definesc de fapt nuclee individuale care prezintă publicului o cronologie

artistică subiectivă, care focalizează lucrări, momente definitorii din opera artistului. Publicul

este astfel ghidat, condus prin traseul expozițional într-o incursiune cronologică în laboratorul

de lucru al artistului, multimedialitatea în care instalațiile au fost gîndite și restructurate în

acord cu spațiile fac ca procesul de vizitare să fie unul interactiv, imersiv. Expoziția integrează

o serie de instalații obiect și instalații multimedia, video-uri, sound design, etc sistematizate

într-un discurs unitar care are capacitatea de a descrie stadiile importante ale unei biografii

artistice remarcabile.
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[2]

Control in Training

Control in Training
În spațiul central al Cuhniei este montată una dintre cele mai iconice lucrări semnate de

Alexandru Antik – Control in Training – o instalație multimedia, realizată în 2020, care are la

bază reconstituirea prin recuzite, accesorii și cadrul platformă a unui performance din 1997.

Cadrul acestei performance a fost o scenă circulară, cu un diametru de 3 m. Pe o suprafață

semioglindă era întinsă o rețea de cabluri pirotehnice, rețea confecționată din fitil pentru

detonat și sîrmă de magneziu. Un număr de cutii luminoase şi fragmente din reproduceri ale

unor performance-uri ale artistului constituiau componentele principale formînd nodurile

rețelei.

În epicentrul scenei, la aproximativ 30 cm înălțime, peste rețea, artistul era suspendat cu

capul în jos, spre podea. De sus, o cameră video a înregistrat întregul performance. Un

proiector, conectat la o cameră video, proiecta înregistrările video ale acțiunii. Cu un dispozitiv

electric fixat pe corpul artistului, acesta a detonat, pe rînd, segmente din rețea, realizînd astfel

un spectacol pirotehnic. Tot prin intermediul acestui dispozitiv, artistul a putut opri firul liniar

al înregistrării, astfel a completat, de fapt, filmul cu o serie de efecte vizuale şi tehnice,

reușind chiar să mixeze live imagini și sunete produse pe parcursul acestui performance.

Performance-ul trimitea la o serie de întrebări-teme abordate de artist:

În ce măsură poate să rămînă artistul un „visător“ într-o lume tehnologică şi digitală?

În ce măsură se poate antrena sau instrui imaginația artistică a cuiva? Dacă acest lucru este

posibil, cum se poate face?

Care este diferența între o idee artistică conceptuală şi o idee artistică „fantezistă“?

Cum sînt „scurtcircuitate“ semnificațiile lexicale ale memoriei de „scînteile“ provenite din

inspirațiile noastre?

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/09/Control-in-Training-1.jpg
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Instalația din 2020 este o nouă creare a lucrării, pornind de la conceptul și elementele

principale ale acelui performance din 1997. În instalație este prezentă scena (ințială), fiind

utilizată ca o recuzită încă activă, dar recontextualizată, restructurată. Aici, elementele

platformei și figura suspendată funcționează ca elementele specifice ale unei lucrări

multimedia. Instalația redă o atmosferă industrială, tehnică, care a suferit un anumit grad de

deteriorare în timp.

Performance-ul inițial a vizat problematica atitudinii artistului față de noile tehnici,

flexibilitatea gîndirii creative a artistului față de noile tehnologii, sau relația dintre creație și

memorie; instalația de acum își propune să sugereze un cîmp al unei acțiuni părăsite,

reprezintă metafora vizuală a unei lumi obiectuale, unde artistul este prezent numai indirect.

[3]

„Macheta unei discuţii familiale“

Macheta unei discuții familiale, dublu work in progress
Tot în Cuhnie sînt expuse alte patru instalații de referință: Reconstituiri, Transcrieri, Re-creații

– instalația unui proiect realizat într-o magazie de cărbune (1991) – şi Macheta unei discuții

familiale, o instalație multimedia (2016) care recreează lucrarea din 2001, compusă din 30 de

figurine, foto printuri pe plexiglas asamblate în cutii PVC iluminate cu leduri și 8 light box-uri

cu texte – concept care preia însemnări din caietul de notițe al artistului.

„Rolul unei machete este să pre-vizualizeze un proiect, o construcție sau o structură.

Această machetă-instalație prezintă procesul creativ al instalației matrice, un demers care

redă un proces de creație de la invitația artistului la expoziție și pînă la închiderea expoziției

respective. Macheta cuprinde elementele conceptuale și reale ale instalației, iar acestea

formează cele două straturi ale lucrării:

1)  stratul conceptual, semnalizat prin opt printuri, anexate cu însemnări cotidiene ale

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/09/Macheta-unei-discutii-familiale-1.jpg


08/10/21 15:03Observator Cultural Expoziție Alexandru Antik. Beyond Experimental | Observator Cultural

Page 5 of 9https://www.observatorcultural.ro/articol/expozitie-alexandru-antik-beyond-experimental/print/

creației;

2)  stratul cu urmele unei acțiuni ale cuplului familial, unde personajele apar în ipostaza

pozițiilor resurecției biblice (inspirate de icoana Resurecția mor ților, Codex Vyssegradensis,

sfîrşitul secolului XI).

O acțiune artistică, desfășurată în sfera vieții private a cuplului familial, documentată

fotografic, fotografii care au fost utilizate apoi la realizarea machetei. Participanții, implicați în

procesul de creație, trec prin diferite etape și situații: în prima fază aceștia sînt figuri

contemplative ale lecturilor cu rol documentar, apoi, sub imboldul și impulsul sugerat de

motivului resurecției, devin performeri, actori în fața aparatului foto, mai apoi, aceștia devin

autorii și realizatorii instalației (machetei). Iar, la final, sînt figuri și motive reprezentate în

lucrarea expusă.

Instalația Macheta unei discuții familiale (2016) este un dublu work in progress, prin faptul că

vizează prezentarea evoluției elaborării unei creații artistice, iar în al doilea rînd, reprezintă o

recreare a unei lucrări mai vechi.“ (Alexandru ANTIK)

Memoria acțiunii. Visul n-a pierit

[4]

„Memoria acţiunii“

Memoria acțiunii. Visul n-a pierit este de asemenea o instalație multimedia din 2018 care

reprezintă de fapt o regîndire într-o paradigmă vizuală nouă a acțiunii artistice de la Sibiu

din1986.

„Astăzi utilizarea spațiilor alternative și practica de a forma în spații artistice spațiile

părăsite/dezafectate devin ceva obișnuit. Această plecare din spațiile muzeale devenite mărci

și spațiile artistice burdușite este astăzi căutarea și experimentul alterității artistice. În acest

sistem de raporturi, personalitatea artistului se identifică sau se confruntă cu un genius loci al

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-actiunii.-Visul-nu-a-pierit-1.jpg
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spațiului, încerc pe rînd aceste situații. În acțiunea din pivnița din Sibiu, utilizez această

posibilitate subterană și underground ca una dintre scenele posibile ale refuzului

depersonalizării, pe care am operat două acțiuni: pe de o parte, mi-a expus obiectele

personale, de parcă acestea ar ține de recuzita portretului-robot al unui străin (unde nici

măcar buletinul de identitate nu e credibil), iar pe de alta, în opoziție cu asta, am executat

ritualul sîngeros al unui performance ce înfățișa exigența identității individuale.

În instalația multimedia recreez demersul acțiunii, reevoc atmosfera și contextul în care s-a

desfășurat performance-ul, prezint motivațiile mele care m-au îndemnat să mă exprim atunci

în acest fel. În configurarea instalației am utilizat numai elementele acțiunii, fotografii, texte și

materiale sonore document, pe care le-am recreat pentru a forma și a corespunde funcțiilor

instalației multimedia. Astfel instalația nu este un remake sau o reconstituire simplă a vechii

lucrări, ci mai degrabă o nouă lucrare.“ (Alexandru ANTIK)

[5]

„Recuzita“

Recuzita
O altă instalație, din 2016, intitulată Recuzita reprezintă simbolic reminiscența pielii artificiale

pe care artistul a abandonat-o în cadrul performance-ului Abandonarea pielii din 1996. Pielea,

o imitație de latex, este de fapt recuzita de la prezentarea performance-ului anterior. Motivația

recreerii are la bază evocarea optimă a conceptului artistic al operei și viziunii originale printr-

un proces de  translație artistică de la un gen la altul. Prezentarea performance-ului original

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/09/Recuzita-1.jpg
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este făcută din perspectiva proiectului Visions in the Dark, un experiment artistic plasat într-o

zona intermediară dintre lumină și întuneric.

[6]

„Ipoteze de obiecte“ (detaliu)

Ipoteze de obiecte
În Galeria Foișor este expusă instalația Ipoteze de obiecte, un proiect din 2019 de

reconstituire a seriei omonime care integrează un ansamblu de lucrări realizate în perioada

1978-1982. Astfel, spațiul este transformat într-un loc utopic, atemporal în care obiecte

ipotetice pun privitorul în tensiune față de manierele standardizate de raportare și percepție a

realității și materialității obiectelor.

Această variantă a instalației Ipoteze de obiecte este cea mai adecvată formă de prezentare

muzeală, adecvată, în care elementele lucrării originale au fost organizate într-o unitate

organică în conformitate cu ideea conceptuală a instalației originale. Structura instalației

transpune motivațiile conceptuale ale artistului din perioada respectivă, prezentînd evoluția

ideii centrale și stagiile procesului creativ.

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/09/Ipoteze-de-obiecte-detaliu-1.jpg
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[7]

„Camera suspinelor“

Camera suspinelor
Instalația multimedia Camera suspinelor – o instalație multimedia formată din 7 proiecții video

și sistem de sunet 3D – este probabil cea mai sinestezică și imersivă soluție vizuală din

structura expoziției, acest lucru fiind augmentat de caracterul claustral al Ghețăriei. Maniera în

care artistul a  gîndit adaptarea și configurarea instalației în acord cu caracteristicile spațiului

definesc un tip scenografic, teatral prin care publicul interacționează cu lucrarea, aflîndu-se,

ad litteram, in interiorul instalației, fiind conținut, integrat în aceasta.

Lucrarea include secvențe din filme bine cunoscute ale lui Ingmar Bergman și Chris Marker

unde scenele au fost refăcute în conformitate cu conceptul instalației video. În privința

conținutului, scenele utilizate au fost eliberate de contextul lor original, iar caracterul narativ a

fost redus la minim. Instalația prezintă personaje feminine care își trăiesc viața solitar, izolate

în capsule virtuale spațiale și temporale. Scenele lente și repetitive sugerează evenimentele

dintr-un timp monoton. Secvențe repetitive, mișcările încetinite pînă la imaginea statică fac ca

scena filmului să se dizolve în propriile frame-uri. Trăsăturile faciale ale figurilor feminine

încremenesc uneori în imagini statice, alteori secvențele devin mute. Lucrarea reprezintă un

experiment intermediar între film și instalație. Ambii regizori au influențat structura lucrării,

însă în acest caz, miza experimentului este diferită, scopul principal  fiind acela de a realiza o

video-instalație cu utilizarea componentelor audio-video în conformitate cu specificul acestui

gen. Mai exact, obiectivele artistice erau acelea de a realiza o structură spațială ambientală

care integrează o serie de video-filme proiectate în loop pe durata expunerii și realizarea unui

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2021/09/Camera-supinelor-1.jpg


08/10/21 15:03Observator Cultural Expoziție Alexandru Antik. Beyond Experimental | Observator Cultural

Page 9 of 9https://www.observatorcultural.ro/articol/expozitie-alexandru-antik-beyond-experimental/print/

sistem de sunet 3D, perfect sincronizat cu elementele vizuale.

 

_______________

Ana NEGOIŢĂ este curatorul expoziţiei Beyond Experimental, lector asociat CESI.

Article printed from Observator Cultural: https://www.observatorcultural.ro

URL to article: https://www.observatorcultural.ro/articol/expozitie-alexandru-antik-
beyond-experimental/

URLs in this post:

[1] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Antik.jpg
[2] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Control-in-Training-1.jpg
[3] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Macheta-unei-discutii-familiale-1.jpg
[4] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Memoria-actiunii.-Visul-nu-a-pierit-1.jpg
[5] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Recuzita-1.jpg
[6] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Ipoteze-de-obiecte-detaliu-1.jpg
[7] Image: https://www.observatorcultural.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Camera-supinelor-1.jpg

Copyright © 2015 Observator Cultural. All rights reserved.


