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 Tema prezentei teze de doctorat este arta generației ´80, mai exact, neo-expresionismul 

internațional și postmodernismul în România. Consider că zona pe care o studiez nu a fost 

îndeajuns aprofundată și opera artiștilor studiați este mai puțin cunoscută publicului larg, în 

special publicului tânăr. Am încercat să fac o paralelă între două curente antitetice care de multe 

ori sunt plasate la polul opus, uneori geografic, alteori discursiv. Istoria artei, păstrând doar 

vârfurile unei generații, a conturat în timp grupuri de artiști, pe care acum îi stim ca generația 

optzeciștilor, care acum sunt ușor recognoscibili. 

În ultimii ani, ceramica a fost în centrul atenției sistemului artistic la nivel internațional. 

Acest interes s-a materializat și prin recenta publicație a celor de la Phaidon Press, albumul 

Vitamin C - Clay and Ceramics (Vitamina C - Lut și ceramică, 2017), dedicat ceramicii 

contemporane. Albumul analizează și în același timp promovează ceramica practicată de artiști, 

distinctă de ceramica meșteșugărească. Curatorii care au contribuit la albumul Vitamina C fac o 

distincție clară între breasla ceramiștilor și artiști care lucrează în material ceramic. 

Delimitarea este foarte clar articulată, lucru pe care îl consider benefic deoarece clarifică 

anumite neînțelegeri sau negocieri tensionate ale acestor granițe, din trecut. În străinătate 

există muzee, Kunstverein-uri sau galerii private, care sunt specializate numai pe obiectele 

realizate de meșteșugarii ceramiști și nu pe artiști care folosesc materialul ceramic pentru a-și 

exprima ideile. În prezenta teză de doctorat, mă refer și eu doar la artiști care folosesc diverse 

materiale pentru exprimarea lor artistică, nu la măiestria meșteșugarilor care excelează într-

un material. Lansarea albumului Vitamin C - Clay + Ceramic (Vitamina C - Lut + Ceramică, 2017) 

denotă faptul că ceramica s-a aflat în centrul atenției artei globale în ultimii ani. În paralel, în 
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ultimii ani, numeroase galerii au expus ceramică la târgurile de artă sau au vernisat multe 

expoziții în care artiștii au preferat să arate lucrări de ceramică. Cred că este în continuare o 

perioadă de sinergie internațională care are în centru ceramica.  

 Teza este structurată în trei mari capitole, cu secțiuni aferente, după cum urmează. În 

primul capitol, Neo-expresionismul în arta internațională, prezint scena artistică mai largă de 

peste hotare. Neo-expresionismul nu s-a raportat niciodată la postmodernismul din România, 

dar scena artistică de aici, fiind avidă de informație din exterior, sigur era într-o continuă 

redefinire și raportare la ceea ce se întâmpla în afara țării, lucru reliefat și prin interviurile 

realizate în cursul cercetării doctorale. 

 Neo-expresionismul este un curent care a păstrat puțini reprezentanți, cu toate că au 

existat foarte mulți pictori pe care istoria i-a păstrat prea puțin în memoria colecțiilor din 

muzeele de artă. Acești puțini reprezentanți, în anii optzeci, cu toate că au atras critici din partea 

multor curatori pentru suprasaturarea pieții și pentru conturarea unor personalități 

extravagante au reușit să închege o mișcare artistică. Însă scopul lor nu a fost acela de forma o 

mișcare artistică, fiecare artist în parte lucrând independent și având cu o personalitate bine 

conturată. 

 Neo-expresionismul internațional poate fi plasat și catalogat în antiteză cu 

postmodermismul din România. Se poate face o paralelă între galeriile private și uniunea 

artiștilor plastici din anii optzeci. Cred că este superficial să trasăm granițe foarte clare între 

postmodernismul din țară și cel vestic, pentru că artiștii români au început destul de timpuriu 

să experimenteze, dar nu au numit practica lor direct, în sensul că nu au fost promotori în teorie. 

Neo-expresionismul din străinătate a apărut pe la mijlocul anilor 1960 când încă în România se 

practica un tip de conceptualism ce nu privea postmodernismul. Granițele foarte clare apar 

prea puțin în arta românească optzecistă, mai ales pentru că și practica artiștilor pendula de la 

o perioadă la alta. 

Reprezentanții neo-expresionismului nu au fost nevoiți să se raporteze la un sistem 

autoritar, ei s-au raportat numai la scena artistică și la istoria artei. Fiind artiști liberi, au 

colaborat cu galerii de artă private și au luat parte la un sistem artistic mai așezat, ceea ce în 

România nu s-a întâmplat. În România, scena artistică era construită în jurul Uniunii Artiștilor 

Plastici (UAP-ului), cu mici excepții dizidente sau cu artiștii care lucrau mai underground. Din 

acest motiv, pictura neo-expresionistă nu a fost prezentă pe scena artistică din România. 

Deseori, neo-expresioniștii produceau un tip de pictură căutată de galeriile de artă comerciale 

și expusă la târgurile de artă. Acestea fiind inexistente în România, câmpul artistic al perioadei 

respective s-a conturat altfel. Desigur, artiștii puteau vinde lucrările lor, în mod informal sau, 

cel mai adesea, prin Uniunea Artiștilor Plastici (UAP), după cum reiese din sursele de 

docmentare pentru prezenta teză de doctorat. Așadar, pentru artiștii optzeciști, totul se 

construia în jurul uniunii precum lâna pe fus (Ion Grigoresc în Kiraly, 2012). Spre deosebire de 

artiștii români din perioada analizată, artiștilor neo-expresioniști nu le-au fost atribuite spații 
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de lucru de către stat și nici nu au fost susținuți de unitățile economice (fabricile) din domeniu. 

Totuși, o parte dintre ei au fost susținuți de galeria Michael Werner, o galerie existentă din anul 

1963 și încă activă. Rolul ei a fost determinant în conturarea neo-expresionismului, așa cum îl 

știm noi astăzi. Desigur, există numeroase diferențe structurale și instituționale între contextele 

în care au acționat și lucrat artiștii neo-expresioniști, respectiv artiștii români, una majoră fiind 

cea între o galerie privată și o uniune de stat. Cu toate aceastea, a fost realitatea în care au lucrat 

artiștii, o realitate care încă marchează situația neo-expresioniștilor.    

 Capitolul al doilea, Postmodernism și experiment în arta optzecistă din România, este 

structurat în trei secțiuni distincte. Prima dintre ele tratează arta anilor 1980 în contextul său 

social și instituțional pornind de la relatările artiștilor care au fost activi în perioada respectivă, 

având ca surse de documentare articole din Revista Arta (numere publicate în anii 1980), 

inteviuri realizate în cadrul proiectului Mărturii XXI - Revizitând trecutul (coordonat de Aurora 

Kiraly, 2012), cât și interviuri cu artiștii care trăiesc și lucrează în Cluj, realizate de mine în 

cursul cercetării doctorale. Din experiențele artiștilor reiese că în anii 1980 se dezvolta o nouă 

strategie culturală într-o direcție defensivă, direcție care nu voia să combată formațiunile 

culturale existente, ci care încerca să construiască o alternativă cu reguli diferite. Este o 

alternativă cu caracter modest, marginal și tocmai de aceea era greu de localizat de către sistem. 

Similar, putem trasa o paralelă între optzecismul internațional și optzecismul din Romania. 

Sunt mulți artiști care declară în interviuri, că a existat material la zi în bibliotecile din țară și 

că au avut informație la zi despre ceea ce se întâmpla peste hotare. Tot din interviuri putem să 

ne conturăm o imagine despre ceea ce a însemnat postmodernismul în Romania, în paralel cu 

cel din afara țării. Dintr-un interviu întelegem că deși bibliotecile erau abonate la revistele 

internaționale, puțini aveau curajul și chiar mergeau să le consulte sau să le împrumute. Cred 

că o trăsătură destul de importantă în conturarea postmodernismului din anii 1980 este faptul 

că mulți artiști, în interviuri, își amintesc de alți colegi și astfel curentul este într-o continuă 

redefinire. Criticul Magda Cârneci (2012) relatează despre expoziții imposibil de realizat la ora 

actuală, descriind un timp trecut pe care încearcă să-l reconstruiască. Într-un alt interviu, Mihai 

Oroveanu (2016) descrie distrugerea aproape completă a arhivelor de artă ale României, care 

în mare parte au dispărut în perioada comunistă, și, totodată, expune caracterul extrem de activ 

al criticilor perioadei respective.  

 În același capitol al doilea, bricolez și reinterpretez o serie de relatări despre anii 1980 

din Revista Arta. Prin acest bricolaj am încercat să subliniez realitatea în care trăiau artiștii în 

perioada respectivă, această publicație fiind singura lor modalitate de a scrie într-o revistă de 

specialitate. Cu toate că revista era controlată și cenzurată de o comisie, în ea au fost publicate 

articole despre expoziții de calitate. De exemplu, Geta Brătescu, care a și lucrat pentru revistă, 

era foarte prezentă în numerele Revistei Arta. De asemenea, Wanda Mihuleac publica adesea în 

Revista Arta, uneori chiar și recenzii ale unor expoziții din strainătate la care participase. La o 

primă vedere am putea crede că în România nu a existat artă dizidentă, asta pentru că mulți 

artiști au preferat să rămână în anonimat, pentru că știau că există ocenzură și arta lor ar fi 
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putut fi refuzată la saloanele de artă. Multe expoziții au fost închise, chiar înainte de deschidere 

pentru că nu corespundeau cu ideologia vremii. La fel cum mulți scriitori și-au păstrat textele 

în sertar tot așa, artiști plastici și-au arătat lucrările în cercuri restrânse în ateliere. 

 Având în vedere importanța jucată de Uniunea Artiștilor Plastici în viața artiștilor, 

introduc în teza de doctorat și o analiză a raporturilor între artiști și Uniune, relații care 

implicau și asigurarea unui spațiu de lucru pentru artiști, de către stat. Atelierul este foarte 

important pentru un artist, deci în egală măsură pentru neo-expresioniști, dar și pentru 

optzeciștii din România. Spațiul de lucru este diferit față de casă, este un spațiu ales, distinct de 

spațiul plebeu (Geta Brătescu în Kiraly 2012). În teza de doctorat prezint mai multe rețetare de 

practică artistică de atelier ale unor artiști optzeciști din România. Am fost în special interesat 

de atelierele ceramiștilor optzeciști, care, fiind susținuți de fabricile de specialitate, transformă 

conceptul de atelier într-un spațiu mai deschis și mai social. Acest fenomen nu mai există în 

prezent decât la facultățile care colaborează cu anumite fabrici de profil. În perioada comunistă, 

artiștii primeau un spațiu de lucru prin intermediul UAP-ului. Chiar dacă acest lucru era adesea 

dificil, odată obținute atelierele rămâneau în folosința unui artist pe viață, în schimbul unei 

chirii lunare modice. 

 A doua secțiune a capitolului al doilea, Postmodernism și tonurile experimentalismului în 

ceramica optzecistă, tratează valențele diferite ale abordărilor artistice din arta ceramică, cât și 

discută elementele postmoderniste ale artei românești din perioada anilor 1980. De la 

postmodernism la experimentalism și de la un iz dizident la ceramica de atelier, Generația ´80 

a dezvoltat un limbaj plastic ce stă la baza cunoașterii obiectului artistic din actualitate. 

Consider că parcursul meu artistic a fost puternic influențat și că am învățat de la această 

generație un tip de limbaj ce constă într-un rețetar de unelte de gândit (Drișcu, 1987; Toncian 

2008a) fără de care astăzi nu aș fi putut să practic ceramica de atelier. La fel cum se poate face 

o paralelă între generația anilor 1970 și cea de începutul anilor 2000, există elemente de 

corespondență între Generația ´80 și timpul prezent. Artiștii anilor 1980 au avut o bogată 

practică de atelier, fiind susținuți și de fabricile de specialitate, astfel că ei puteau să-și dezvolte 

proiectele cu sprijinul material al instituțiilor statului. Spiritul dizident era foarte bine mascat, 

fiind exprimat mai mult printr-un limbaj criptat în tehnică și în simboluri. Față de artiștii 

contemporani, Generația ´80 a avut un caracter transcendental dezvoltat printr-o verticalitate 

ce gresa estetica într-o etică aparte. Transcendental în sensul că fiecare artist își crea o 

personalitate proprie. Generația de acum se raportează la piața de artă, iar Generația ´80 crea 

personalități bine conturate, independente, ce puteau să se dezvolte după bunul plac atât timp 

cât nu se angajau în criticarea explicită a regimului.  

 Opțiunea mea pentru investigarea artei optzeciste vine dintr-o nevoie de a clarifica 

influența pe care o are un vocabular construit, paradoxal, în strânsă legătură cu UAP-ul și fiind 

în același timp dizident, asupra practicii mele de lucru. Este un melanj antitetic care mai există 

și în prezent, care funcționează în cadrul societății capitaliste. Tonuri ale experimentalismului 

este o secțiune care se referă la puținele cazuri de dizidență antedecembristă în România și la 
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implicațiile pe care munca acestor artiști le-a avut în configurarea artei recente românești. 

Mulți artiști au lucrat oarecum duplicitar, în sensul că realizau obiecte pe comandă pentru 

uniune și, în același timp, își faceau și arta lor independent de condițiile impuse de UAP. 

 Din punct de vedere metodologic, prezenta teză are la bază materiale strânse trei ani de 

zile, interval în care am luat interviuri de la artiști, am consultat revistele de specialitate și 

diverse texte publicate în cărți. După alegerea temei de doctorat, am început să caut materiale 

și, inițial, am constatat că s-a scris relativ puțin despre optzecismul în arta românească. După 

ce am consultat cărțile Magdei Cârneci și a lui Adrian Guță, am găsit accidental câteva numere 

mai vechi ale Revistei Arta și interviurile cuprinse în complexul proiect Mărturii XXI - Revizitând 

trecutul (Kiraly, 2012), din care se conturează foarte bine perioada anilor optzeci. Procesul de 

documentare a fost facilitat și de faptul că perioada studiată este destul de apropiată în timp 

față de actualitate, lucru care mi-a facilitat accesul la artiști care au fost și sunt încă activi. 

Aceștia au povestit cu plăcere despre perioada anilor optzeci. Desigur, neo-expresionismul 

internațional este mai bine documentat, existând semnificativ mai multe surse decât despre 

arta anilor 1980 în România. Pe de altă parte, singurul reprezentant al neo-expresionismului 

căruia i-am luat interviu a fost Markus Lüpertz caruia îi multumesc pe aceasta cale. De 

asemenea am avut și un dialog scurt cu Enzo Cucchi. Aș fi vrut să-i iau un interviu lui Georg 

Baselitz, dar probabil că așteptarea unei întâlniri ar fi depășit perioada doctoratului.  

 Al treilea capitol, numit Arta Generației Optzeciste adusă în prezent, abordează, pe de-o 

parte, modalitățile în care arta optzeciștilor este recuperată în diverse demersuri expoziționale 

și documentare actuale, iar pe de alta, felul în care artiștii optzeciști, în mod particular 

ceramiștii, au influențat practica artistică personală din ultimii ani. Putem observa că în ultimii 

ani recuperarea artei anilor 1980 din România este mai nuanțată, mai complexă și, poate, mai 

puțin ideologizată, decât încercările anterioare, iar asemenea exemple sunt Bienala de Artă de 

la Timișoara - Art Encounters, Pavilionul României în cadrul Bienalei de la Veneția, 2019, plus 

alte proiecte anterioare mai mici, care anunțau schimbarea de paradigmă în analiza artei anilor 

1980. 

 În prima secțiune a celui de-al treilea capitol analizez expoziția prezentată la pavilionul 

României din cadrul Bienalei de la Veneția din anul 2019. Prezint și discut această bienală 

pentru că, în acest an, pavilionul Romăniei este reprezentat de trei artiști din generația 

optzeciștilor. Mai exact, artiștii Dan Mihălțianu, Miklos Onucșan și Belu Simion Făinaru, 

respectiv curatorul Cristian Nae, reprezintă pavilionul României la cea de-a 58-a ediție a 

Bienalei. Proiectul cu care aceștia au câștigat concursul se numește Unfinished Conversations on 

the Weight of Absence. Parcă din nume reiese condiția lor de artiști descoperiți târziu, greutatea 

fiind aceea a absenței lor de pe scena artistică în perioada comunistă. Cristian Nae (2019) 

observă că atât Miclos Onucșan, cât și Belu Simion Făinaru lucrează diferit, dar complementar, 

cu noțiuni ca: absența, golul, vidul, care devin teme importante pentru acești artiști.  
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 Pe lângă faptul că absența se regăsește tematic în lucrările celor trei artiști, ei fac parte 

dintr-o generație, denumită generația anilor 1980, fără alte categorisiri. O generație 

postmodernă care a practicat și neo-expresionismul, o generație extrem de complexă. Ar fi fost 

mulți artiști pentru a face o expoziție retrospectivă - ar fi trebuit ca expoziția să includă cel puțin 

20, 30 de nume. Însă au fost aleși acei reprezentanți care pot dialoga împreună într-un anumit 

context, după cum susține Cristian Nae (2019), curatorul expoziței.  

 Spre sfârșitul tezei reflectez asupra și analizez influența artei optzeciștilor asupra 

practicii artistice personale. După absolvirea Universității de Arte Vizuale din Cluj, am luat o 

pauză de lucru cu lutul și m-am concentrat mai mult pe obiecte conceptuale. Această perioadă 

m-a ajutat sa-mi construiesc o perspectivă în regândirea ceramicii în contemporaneitate. În 

ultimii trei ani am început să lucrez din nou ceramică, după o pauză de șapte ani de la absolvirea 

facultății. Opțiunea pentru ceramică a venit dintr-o nevoie acută de a mă reconecta cu 

materialul în care mă simt cel mai bine, lutul. Din fericire, întoarcerea mea s-a sincronizat și cu 

o revenire a ceramicii în arta contemporană internațională, dovadă fiind și publicația Vitamin C 

- Clay and Ceramic (2017) a editurii Phaidon Press  2017, album care aduce împreună o mare 

parte a artiștilor care lucrează în ceramică.  

 Fenomenul revenirii în atenție a ceramicii a fost posibil dintr-o nevoie de reconectare cu 

o materie primă, cum este lutul, într-o societate care este încet absorbită de tehnologie și de 

consumerism. Acestă nevoie a determinat mulți artiști să-și regândească parcursul artistic și să 

înglobeze ceramica în practica lor artistică. Este o sinergie care a pornit din inițiativa unor 

artiști care anterior nu mai lucraseră ceramică sau care nu aveau ceramica drept principal 

mediu sau primă tehnică în practica lor artistică. Acest fenomen a coincis cu noua traiectorie a 

practicii mele artistice. În anul 2016 am vernisat o expoziție la galeria Sabot în care am 

prezentat o serie de douăzeci de obiecte de ceramică, care stăteau așezate pe niște pânze pictate 

aleatoriu. Expoziția s-a numit Cashmere Thoughts și se referea la împletituri de gânduri despre 

condiția artei în România și în străinătate. Pe lângă faptul că ceramica era domeniul în care am 

absolvit facultatea, am ales să prezint lucrările realizate în acest mediu deoarece, de pe scena 

artistică din România, lipsea de o vreme ceramica și am am considerat că ar fi un gest de 

recuperare a ei.  

 Prin expoziția de la galeria Sabot am încercat să fac un transfer din breasla 

meșteșugarească în cea conceptuală. Astfel, obiectele lucrate în material ceramic formau un tot 

unitar care punea sub semnul întrebării și restabileau granița între meșteșug și artă 

conceptuală. Obiectele având o glazură cameleonică puteau fi plasate oriunde, astfel 

integrandu-se în orice context. În trecut, în anii 1980, ceramica artistică încerca să se 

poziționeze în raport cu  ceramica utilitară, luând o poziție fermă, total diferită. În prezent, 

ceramica artistică trebuie doar să apară pentru a dobândi o poziție, directă și de necontestat. 

Relația cu lutul este una fascinantă pentru sistemul artistic, ea implică imediata conexiune cu 

materia de bază, cu pământul. În deceniul în care trăim ceramica devine imediat antitetică în 

raport cu tehnologia și cu noile medii. Am putea spune că ceramica este din acest punct de 
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vedere, privilegiată, în acest moment.  Relația pe care o are artistul cu lutul în momentul în care 

lucrează este probabil cea mai directă conexiune. Prin această relație volumul prinde contur și 

se înalță pereți ce vor da forma finală construcției. Dacă pentru arhitectură, care este o 

sculptură locuită, este nevoie de intermediari pentru a se construi, de ingineri, constructori, 

muncitori, în ceramică artistul pune mâna direct pe materialul brut și dă formă unei construcții. 

Pentru artist cred că este importantă relația cu galeristul, care de multe ori, și cel mai de 

preferat este să fie constructivă. Galeristul poate funcționa pentru tinerii artiști și ca un 

antrenor, pe lângă rolul lui de promotor. 

 În ultimii ani, scena artistică din România s-a axat mai mult pe eforturile de a fi 

recunoscută internațional decât pe inovație. Pe lângă spiritul critic în artă, cred că latura 

inovativă este foarte importantă. Ea destabilizează și reorganizează ierarhii și hranește spiritul 

cu apariția noului. Noul trebuie ajutat, stimulat, chiar dacă apare dintr-o greșeală, el are nevoie 

de o platformă precedent stabilită, pentru a fi recunoscut și clasat. În România galeriile private 

au început să apară la începutul anilor 2000, mai întâi la București a apărut galeria H’art, după 

care la Cluj galeria Plan B, iar la București Galeriile Andreiana Mihail și Galeria Ivan. De la 

începutul anilor 2000 și până acum în 2019 galeriile din România au dobândit experiență, au 

participat la târguri de artă internaționale, deci deja se poate vorbi despre un sistem de artă 

național. La Cluj s-a închegat în anul 2008 un colectiv destul de strâns la Fabrica de Pensule, 

care ulterior s-a scindat în două parți, respectiv Fabrica de Pensule și colectivul de galerii și 

artiști de la Centrul de Interes. Dacă la început scena artistică din România a fost mai închegată, 

acum în 2019 ea devine din ce în ce mai fragmentată în galerii, instituții și grupuri separate.  

 Interesul de a explora diferențele între viața unui artist în anii 1980, așa cum o percep 

și o înțeleg eu, respectiv condițiile de posibilitate ale artistului în actualitate m-a motivat și în 

lucrarea prezentată în cadrul Bienalei de Artă de la Timișoara - Art Encounters 2017 – Viața – 

Mod de întrebuințare. Proiectul s-a numit Atelier 1980, iar în cadrul acestuia am imaginat și 

reconstruit un atelier de ceramist optzecist de la zero. În atelier se regăseau lucrări din 

ceramică, un raft, un șevalet și o selă de lucru. Lucrările din ceramică se confundau cu lucrări 

din perioada optzecistă. Ele au fost aranjate lejer în atelier, ca și cum ar fi fost de fapt depozitate. 

Printre ele era o placă din lut ars pe care am imprimat un cocean de porumb rotit, o cheie 

supradimensionată din lut glazurat, o replică după Brâncuși ce reprezenta o cană plină și alte 

obiecte. Instalația-atelier transmitea o starea de lucru. Pornind de la ideea de instalație am 

ajuns să fac o replică a unui atelier optzecist. Acesta nu era personalizat, ci ar fi putut aparține 

oricărui ceramist optzecist, având un aer neutru, și ar fi putut fi plasat în orice loc al lumii, 

singura latură recognoscibilă fiind una ancestrală. A avea un atelier era foarte important pentru 

optzeciști, cu toate că mulți dintre ei au optat pentru o latură mai conceptualistă ori au explorat 

și zona performance-ului. Atelierul era locul unde se stabileau întâlnirile, unde se prezentau 

lucrări și unde se lucra, îl definea pe artist ca făcând parte din lumea artistică. 

Un alt demers artistic la care am lucrat recent a fost o serializare inspirată din lucrările 

Eugeniei Pop. Pe niște plăcuțe din lut am scris cuvinte. Lutul este lăsat neglazurat, iar plăcile 
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amintesc de primele scrieri sumeriene. În acest an am început să lucrez la o serie de capete pe 

care le numesc cu hashtag newspaperhead, capete de știri. Aceste capete sunt goale pe 

dinauntru, fiind construite din pereți de lut și au în loc de ochi și gură niște găuri. Ele amintesc 

de figurile africane și implicit ne duc cu gândul la un manierism local. Cred că este foarte 

importantă o înțelegere cât mai bună a obiectului în contemporaneitate și o nevoie acută ca 

noul să apară. Ceramică actuală nu încearcă să salveze lumea și nici să demonstreze abilități 

extraordinare, dimpotrivă, ea urmărește să sublinieze localul, particularitatea și unicitatea 

fiecărui om. Se pune accent pe defectele oamenilor, pe perisabilitate și pe individualitate. Și da, 

este nevoie de ceramică într-o lume în care tehnologia avansează cu viteză. Este nevoie de 

ceramică pentru a ne aminti că suntem oameni. În perioada actuala hobby-ul este revalorizat și 

astfel se adeverește faimoasa intuiție a lui Andy Warhol, care susținea că „în viitor fiecare om o 

sa fie vedetă cinci minute”. Într-o perioadă în care tehnologia avansează pe zi ce trece este 

necesară o palpare directă cu lutul, pentru a rămâne ancorați în realitate, dar și pentru a 

întelege istoria. 

 Demersului de cercetare a temei propuse pentru doctorat, reconstituirea unei perioade 

din arta românească recentă, a pornit de la ideea unui obiect din casa părintească. În trecut, 

bunica mea a făcut un vas construit din cioburile adunate de la vesela spartă anterior în 

momente de turnură ale familiei. Vaza făcută de ea era ca un mozaic din cioburile unor foste 

vase ulterior lipite pe un vas existent. În Orient există chiar o tehnică ceramică în care cioburile 

sunt lipite cu aur pentru a reconstrui vasul spart. Precum bunica mea a reconstruit acel vas, am 

încercat și eu să recompun fragmente din perioada optzecistă, cu informații din cărți și din 

reviste de specialitate, din interviuri luate în alte proiecte sau realizate de mine pe parcursul 

cercetării doctorale. Prin relatările artiștilor, am urmărit să documentez viața și practica 

artiștilor într-o perioadă pe care am trăit-o doar spre sfârșitul ei, în copilăria mea. Interviurile 

în profunzime cu artiști optzeciști au urmărit să contureze viața lor dintr-o perioada trecută, 

atât în interiorul atelierului, cât și în exterior, prin rolul expozițiilor și al apartenenței la 

Uniunea Artiștilor Plastici asupra parcursului artiștilor Generației 1980. Am trăit abia ultimii 

ani ai comunismului, perioada cea mai grea prin austeritatea și „criza lui finală”. Dacă istoria 

familiei este mai greu de reconstruit, existând puține materiale scrise și fotografii ce pot fi 

reinterpretate și reimaginate, sper să fi reușit să conturez mai clar arta generației optzeciste, 

cât și să trasez în mod convingător câteva punți între practica unor artiști emblematici ai 

perioadei respective și direcțiile recente din practica mea artistică. 


