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Metamorfozele artei performace-ului între atelier 
(teorie) şi spaţiul public (practică).

Aspecte ale unui proces didactic dinamic

Metamorphoses of the Performing Art between 
Studio (Theory) and Public Space (Practice). Aspects 

of a Dynamic Pedagogical Process

REZUMAT
În contextul în care tendinţa europeană a învăţământul superior este aceea de a plasa 

centrul de greutate al procesului didactic pe elaborarea unui sistem complex şi cât mai funcţional 
axat pe student, este indispensabilă racordarea tuturor elementelor constitutive ale acestui 
proces la realitate, la spaţiul şi timpul curent. Acest proces devine, astfel, unul dinamic tocmai 
datorită deschiderii sale şi predispoziţiei de a primi, asimila sau reacţiona la tot ce înseamnă 
actual şi, totodată, nou. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, prin programul său 
didactic complex, asigură un cadru optim pentru dezvoltarea unui astfel de sistem deschis, 
pragmatic, racordat la parametrii valorici contemporani.

Artiştii, se ştie, sunt printre primii care reacţionează ca şi „oglinzi” la tot ce se întâmplă 
în jur. Din punct de vedere pedagogic, acest aspect trebuie luat în considerare atât în momentul 
elaborării tematicii, dar mai cu seamă în faza de finalizare a proiectelor şcolare. În cazul 
disciplinelor Arta performance-ului şi Arta instalaţiilor, „scoaterea” lucrărilor de artă din 
perimetrul atelierului şi plasarea lor în spaţiul public este vitală. Astfel, spaţiul public devine 
extensia atelierului de lucru, devine, de fapt, un atelier de lucru deschis, un open-space în 
care publicul, componentă indispensabilă în cazul acestor modalităţi de expresie artistică, este 
menit să facă parte, involuntar, din procesul de învăţământ. Reacţiile „la cald” ale publicului 
sunt cele mai bune repere didactice pentru student şi, nu în ultimul rând, pentru cadru didactic. 
Procesul de predare-învăţare-evaluare devine, astfel, o experienţă reală în care termenii de 
specialitate devin reacţii, gesturi, interacţiuni, contemplări, expresie.
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Design din Cluj-Napoca. Angela Kallo, PhD, is a senior lecturer within the Photo-video Department of the 
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ABSTRACT
Taking into account the European trend in higher education to shift the core of the 

educational process on the elaboration of a most intricate and functional system focused on 
students, it is indispensable to connect all the constitutive elements of this process to reality, to 
the current space and time. Thus this process becomes dynamic precisely due to its openness 
and its predisposition to receive, assimilate or react to everything which means up-to-date and 
new. Through its complex curricula, The University of Art and Design in Cluj-Napoca ensures 
an optimal framework for the development of such open, pragmatic system adjusted to present-
day parametric values. 

As we know, artists are among the first who react as “mirrors” to everything happening 
around them. From a pedagogical point of view, this aspect has to be taken into account both 
when working out the curricula, but especially in the concluding phase of the educational 
projects. In the case of disciplines such as Performance Art and Installation Art, the „taking 
out” of artworks from the studio and their placement into public space are essential. Thus 
the public space becomes the extension of the studio, it becomes in fact an open atelier / 
studio, an open space in which the public, an indispensable constituent of such modalities 
of artistic expression, is meant to be, even unwillingly, part of the educational process. The 
instant reactions of the public are the best indicators for a student but also for the teacher. Thus 
the teaching, learning and evaluation process becomes a real experience in which the specific 
expressions become reactions, gestures, interactions, reflections, expression.

KEYWORDS: dynamic educational system, performance art, public space, open atelier 
/ studio

Introducere

Cu mai mult de o jumătate de secol în urmă, arta trecea prin ceea ce numim schimbarea 
de paradigmă. Au fost spulberate granițe – cea dintre viață/realitate și artă, lucru ce a adăugat 
operei de artă dimensiunea timpului și spațiului real, s-au anulat limitările cadrului/ramei, iar 
centrul de interes s-a deplasat dinspre lucrare către procesul de creare a acesteia. Poate unul 
din cele mai importante aspecte ale schimbării a fost acela de a implica publicul în lucrare, de 
a-l face parte a acesteia, de a transforma rolul lui de privitor în rolul de componentă activă a 
lucrării. 

„Trăim, în continuare, în trupul nostru (şi nu altundeva)”, afirma Hans Belting în cartea 
sa Antropologia imaginii (Belting, 2003, p.107). Oricât de „virtuală” a devenit existenţa umană 
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în ultimele decenii, cu oricâte „proteze” tehnice/digitale ne-am upgrada, nu ne putem desprinde 
total de acei paramentri de ordin fizic cu care am fost lăsaţi pe Pământ. Existenţa umană, în 
ciuda tuturor soluţiilor ştiinţifice ingenioase menite să transpună individul într-o nouă realitate, 
una virtuală, rămâne, totuşi, captivă în acea carcasă numită corp.

Pentru artele vizuale, corpul uman reprezintă o sursă de inspiraţie continuă, inepuizabilă. 
Chiar şi atunci când s-a prezis moartea artei, aceasta şi-a găsit resursele necesare pentru a 
renaşte, printre altele prin reconsiderarea potenţialului corpului uman. Artiştii au găsit calea de 
a ieşi din „impas” utilizându-şi propriul trup pentru a capta atenţia publicului şi pentru a crea 
noi forme de „imagini”, generând noi genuri artistice cum ar fi happening-ul sau performance-
ul, cu ale lor forme derivate. În aceste noi formulări actul artistic nu este o interpretare de roluri 
„externe”, „străine” autorului, ci este o etalare de aspecte, gânduri, trăiri profunde, deseori 
intime ale artistului. Trupul artistului, îmbibat fiind cu experinţele şi semnele timpului, este 
utilizat ca mediu pentru a transmite mesajul acestuia.

Publicul devine, în acest nou context, o componentă vitală, indispensabilă a lucrării, 
mizându-se pe interacţiunea şi intrarea în rol a acestuia. Publicul nu mai este un simplu privitor, 
un contemplator al actului artistic, ci devine parte a acestuia. În aceasta nouă compoziţie, 
rolurile consolidate de artist-operă de artă-receptor îşi pierd contururile. Nicolas de Oliviera 
menţiona în Arta Instalaţiei în Noul Mileniu că „reflectarea dintre privitor şi obiectul privit 
devine fără sfârşit”. (Nicolas de Oliveira, 2003, p. 167).

Acest aspect este valabil şi în cazul artelor performative. Expunerea vizuală generată 
de artist este una multi-strat. Bagajul personal este completat atât de „spititul vremii”, cât şi 
de temele, subiectele „evergreen” ale umanităţii. S-ar putea spune că această formulă este una 
veche, că aceasta e formula magică a unei creaţii în general. Corect, doar că prin schimbarea 
mediului de transmitere a mesajului, prin metamorfoza la care a fost supus receptorul, prin 
reconceptualizarea timpului şi spaţiului s-a ajuns la o nouă formulă, la o nouă sensibilitate 
artistică, una cu tentă colectivă.

Umberto Eco concludea în Istoria frumuseţii că „există multe curente ale artei 
contemporane (...) în care, sub semnul artei, par să se desfăşoare mai degrabă ceremonii 
de tip ritualic, nu foarte diferite de vechile rituri ale mistrelor antice, care nu au drept scop 
contemplarea a ceva frumos, ci o experienţă aproape religioasă, dar de o religiozitate primitivă 
şi carnală, de la care zeii sunt absenţi”. (Eco, 2012, p. 417).

Performance-ul este autentic doar în măsura în măsura în care artistul, dând dovadă de 
altruism, se dedică în totalitate fizic, spiritual şi mental operei sale. Este un fel de sacrificiu pe 
care artistul îl aduce cu fiecare performance pus în act. Dar, metaforic vorbind, artistul, la fel 
ca şi o lumânare care în timp ce arde, luminează, prin faptul că „se împarte” pe sine sub forma 
unui produs artistic, este în măsură să aducă în mişcare un mecanism amplu care vine să pună 
întrebări şi să formuleze posibile răspunsuri colective.
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Practica pedagogică proprie

Aceste principii stau la baza discursului şi practicii pedagogice pe care le conturez în 
cadrul disciplinei Performance aferentă programului de studii universitare de licență Foto-
Video-PCI oferit de Departamentul Foto-video din cadrul Universităţii de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca. Aspectele teoretice legate de arta performance-ului sunt completate de experienţe 
concrete, de exersare practică a acestora. Am subliniat importanţa publicului în acest tip de 
discurs artistic, iar acest aspect determină deschiderea porţilor atelierului către spaţiul public, 
către expunerea on air a lucrărilor. Confruntarea directă este cea mai autentică „lecţie” în care 
studenții pot experimenta şi exersa arta performance-ului în adevăratul sens al cuvântului. 
Publicul devine, involuntar, parte a procesului didactic. 

Cifra patru primeşte, în cazul disciplinei Performance, o extensie simbolică. Denumesc 
acest proces „cele patru trepte ale didacticii performance-ului”. Prima treaptă este cea teoretică, 
de documentare, o trecere în revistă a ce înseamnă arta performance-ului din punct de vedere 
istoric şi tematic. A doua treaptă este cea de formulare de către cadrul didactic a unei tematici 
provocatoare, care să ofere posibilitatea studenţilor de a trece dinspre dialogul interior către 
unul exterior. Aceste două faze de lucru se conturează cu precădere în ateliere, respectiv în 
timpul şi spaţiul individual.

Următoarele două etape sunt cele care fac deschiderea către exterior. Prima dintre ele 
este cea de elaborare a unui răspuns la temă. În funcţie de conceptele creionate de către studenţi, 
aceştia sunt supuşi la un set de exerciţii, în fapt exersări ale unor stări şi situaţii. Ca şi reper de 
lucru avem exercițiile făcute de artista Marina Abramović cu discipolii ei. Acestea sunt primele 
încercări de inside-out. Este momentul în care sunt făcute primele contacte cu spaţiul public, 
respectiv cu un public distant, care în aceasta fază este aproape în totalitate pasiv, nu participă 
în mod direct la acţiuni. Deschiderea, dezinhibarea, încrederea în sine dublată de introspecţie, 
căutarea modalităţilor de exprimare sunt scopul acestor prime evadări. Văd acest moment ca 
acela în care pruncul face primii lui paşi nesiguri încă, dinspre un punct sigur către lume. 
Instabilitatea, dezechilibrul sunt detronate de bucuria reuşitei individuale şi de acea forţă de 
atracţie pe care o emană noua deschidere şi perspectivă.

A patra treaptă, şi cea mai importantă din punct de vedere istoric al unei pedagogii 
dinamice, este faza de concretizare a lucrărilor în spaţiul public cu tot ceea ce înseamnă acest 
lucru: organizarea logistică a evenimentului, interacţiunea cu un public real, iar ulterior, 
dezvoltarea unor discuţii-analiză atât cu publicul, la faţa locului, cât şi în atelier, cu colegii şi 
cadrul didactic. Documentarea fotografică şi video a unui astfel de eveniment, pe lângă faptul 
că se constituie ca şi memorie veridică, plauzibilă, serveşte şi ca material didactic de analiză 
şi de reper valoric pentru îndrumătorul disciplinei şi pentru următoarele generaţii de studenți.

Aceste aspecte ale procesului didactic dinamic se consolidează cu fiecare nouă 
experienţă trăită de fiecare din cei implicaţi – cadru didactic, studenţi, gazdele evenimentului, 
publicul – şi devine o practică curentă ce permite aprofundarea şi experimentarea unor noi 
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tehnici didactice. Fiecare experienţă trăită cu adevărat devine memorie, o memorie ce va sta la 
baza noilor experienţe, aşa cum spunea şi Luc Benoist în volumul Semne, simboluri şi mituri, 
în capitolul generic intitulat ,De la senzaţie la cunoaştere’: „nu putem înţelege nimic din ceea ce 
nu evocă vreuna din amintirile noastre”, parafrazându-l pe Platon care afirmă că „cunoaşterea 
noastră depinde de o reminiscenţă”.  (Benoist, 1995, p. 11).

Proiectul QUADU+

Aş exemplifica această schemă didactică prezentând una din cele mai complexe 
experienţe dezvoltate şi trăite în acest context: proiectul QUADU+, performance de grup în 
patru acte. Premise: invitaţia lansată de către Galeria Şoimii Patriei din Cluj-Napoca prin 
curatorul galeriei, Mădălina Surducan, de a participa la un eveniment cu durata de o lună 
care are ca punct central performance-ul. Pe parcursul dezvoltării acestui proiect, studenților 
din anul III licență li s-au alăturat studenţi care nu aveau asumată disciplina Performance, 
studenţi de la alte programe de studii, respectiv studenţi străini sosiţi prin programul Erasmus+, 
creându-se un grup de lucru heterogen, multidisciplinar şi multicultural, o adevărată provocare 
pentru un cadru didactic.

Ideea ce a stat la baza QUADU+ -  patru stări de spirit de la AGONIE la EXTAZ - a 
prins contur pe hârtie cu o rapiditate nesperată, sclipirile de idei succedându-se sub forma unei 
adevărate furtuni în cadrul unui continuu brainstorming. În vâltoarea acestei avalanşe se simţea 
nevoia unei structuri, a unei armături capabile să asimileze încărcătura conceptuală. Încă de 
la primele faze ale discuţiei a fost stabilită de comun acord structura orizontală a construcţiei. 
În mare parte cifra patru a fost ca un dat, ca o premiză de ordin tehnic, de luat în considerare. 
Cele patru săptămâni, mai precis ziua de joi a fiecărei săptămâni în care ne-a fost pusă la 
dispoziţie galeria, a determinat structurarea performance-ului în patru unităţi de sine stătătoare. 
Având în vedere și arhitectura spaţiului în care urma să să se desfăşoare performance-ul şi, 
nu în ultimul rând, numărul mare de studenţi (19) care au dorit să răspundă provocării, a fost 
necesară formarea a patru grupe de lucru.

Pe măsură ce se contura pe hârtie structura orizontală a lucrării, încolţeau ideile legate 
de aspectele de conţinut ale performance-ului. În prima fază s-au stabilit cele două staţii 
intermediare între cei doi poli, cel al AGONIEI şi cel al EXTAZULUI, şi anume INDIFERENŢA 
şi SATISFACŢIA. Afinitatea faţă de una sau alta din teme, pura curiozitate sau provocarea 
uneia sau alteia dintre stări a determinat, în final, apartenenţa studenţilor la un grup sau altul:

AGONIE – Sandor Francisc, Maxim Alexandru, Timicer Bogdan, Varga Angel;
INDIFERENŢĂ – Tuchlei Laura, Ghenghea Manuela, Dradici Renata, Hidoş Nora-

Ligia, Şanta Iulia;
SATISFACŢIE – Leila Olivereau (Franţa) – Munteanu Adrian, Popa Mihaela Emilia, 

Petruţ Vlad;
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EXTAZ – Boros Norbert, Lisnic Simion, Lisnic Manuela, Dobránszky Roland, Kilyén 
Eszter (programul de studii Arte plastice- Pictură din cadrul UAD), Eneko Marfagon (Spania).

Construcţia verticală, cea de concept, ancorată în structura orizontală a fost dezvoltată 
în trei etape. Prima etapă s-a desfăşurat în laboratoriul propriu al fiecărui student. În funcţie 
de tema aleasă ei au dezvoltat idei şi viziuni proprii pe care le-au prezentat în faţa celor din 
propriul grup. Rând pe rând, ideile individuale se aşterneau pe o coală de hârtie comună. În 
mod surprinzător au fost multe similitudini, intersectări şi puncte comune. Tocmai acestea 
au devenit baza fazei a doua de lucru şi anume, transpunerea elementelor individuale într-
un concept unic, colectiv, coerent pentru fiecare grup de lucru în parte. José Ortega y Gasset 
spunea în Tema vremii noastre că „fiecare individ este un punct de vedere esenţial. Juxtapunând 
viziunile parţiale ale tuturora s-ar putea ajunge să ţesem adevărul omnimorf şi absolut” (Gasset, 
1997, p. 142).

Acesta este momentul în care cadrul didactic îşi asumă rolul de moderator al discuţiilor. 
În această fază, cele patru grupuri au lucrat simultan şi separat, pe baza aceluiaşi algoritm. A 
treia fază a fost cea de întâlnire a celor patru grupuri şi de confruntare a celor patru registre 
tematice. S-au efectuat ultimele retuşuri de idee astfel încât suita celor patru acte să poată da 
naştere la o unitate în diversitate. 

Actul 1: AGONIE
Primul act al seriei a fost poate cea mai grea provocare dintre cele patru, deoarece 

aborda o temă cu o puternică încărcătură negativă, aproape de atmosfera surprinsă în scrierile 
lui Cioran şi Bacovia. Ideea iniţială a pornit de la temerile individuale ale fiecăruia într-un 
eventual moment ultim. Unul dintre studenţi afirma că cea mai mare temere a lui e să se afle 
într-o încăpere în flăcări, fără posibilitatea scăpării de acolo şi să realizeze că acelea sunt 
ultimele lui momente în viaţă. Discuţiile au fost pline de emoţie, o emoţie creatoare, totuşi. 
Această discuţie se întâmpla undeva la mijlocul lunii octombrie a anului 2015, iar la sfârşitul 
lunii avea să se întâmple un lucru tragic care a schimbat multe lucuri, soarta multor oameni, 
guvernul, legile şamd.: incendiul de la Clubul Colectiv din Bucureşti. Discuţia anterioară venea 
ca o prezicere pentru ce avea să vină. 

Artiştii sunt printre primii care reacţionează la evenimentele şi schimbările intervenite în 
realitate, astfel acest tragic eveniment a ridicat şi pentru noi multe întrebări şi a dat naştere unei 
profunde empatii. Astfel, se cerea reorientarea şi transformarea primului act al performance-ului 
într-o comemorare a victimelor din Colectiv: murmurele şi lacrimile individuale s-au contopit 
într-o rugă comună pe data de 5 noiembrie în Galeria Şoimii Patriei. Pe culmile disperării a lui 
Emil Cioran descrie parcă infernul de pe 30 octombrie 2015: „Cunoaşteţi senzaţia groaznică 
de topire când simţi că te iroseşti ca pentru a curge asemenea unui râu, când îţi simţi anulată 
propria prezenţă într-o lichidare organică? [...] Şi în acest sentiment de sfârşeală se va revela 
sensul adevărat al agoniei, care nu este luptă din fantezie sau pasiune gratuită, ci zbaterea vieţii 
în ghearele morţii cu puţine probabilităţi pentru viaţă. [...] În fond, agonia înseamnă frământare 
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între viaţă şi moarte” (Cioran, 1990, p. 23).
Racordarea la realitate, la timpul şi spaţiul actual este una din premisele dinamizării 

procesului didactic. Performance-ul oferă posibilitatea de a reacţiona imediat la pulsul lumii, 
de a experimenta noi trăiri, de a pune întrebări şi de a formula posibile răspunsuri. Cioran afirma 
că „fiecare stare sufletească tinde să se adapteze unui exterior corespondent felului ei specific 
sau să transforme acest exterior într-o viziune potrivită naturii ei. Căci există o corespondenţă 
intimă între toate stările mari şi adânci, între planul subiectiv şi planul obiectiv. (...) Ochii 
omului văd în exterior ceea ce îl frământă în interior” (Cioran, 1990, p. 45).

Performance-ul a început pe o lumină crepusculară prin trasarea cu vopsea albă a 
unui cerc pe podeaua galeriei şi aprinderea unei lumânări în mijlocul acestui cerc. Cercul 
simbolizează cerul şi, totodată un spaţiu ce conferă siguranţă. „[Î]n magia ceremonială, trasarea 
unui cerc maxim stabileşte o limită de protecţie împotriva influenţelor nefaste” spunea Benoist 
(Benoist, 1995, p. 61). Mi-am asumat  rolul greu de a trasa aceste semne, şi totodată, de a marca 
începutul cântului. A fost, de fapt un murmur individual, în prima fază, căruia i s-au alăturat 
murmurele celor pe care, încet, încet, unul câte unul i-am ademenit în interiorul cercului cu 
chemarea „Haideţi în cerc!”. Chemarea s-a transformat într-o repetare nesfârşită a cuvintelor 
„încerc” şi „în cerc”, apoi s-a transformat într-o rugă şi o strigare în şoaptă, o interogare a 
destinului şi, în final, o acceptare a acestuia. 

Pe peretele din fundal am bătut cuie pe care am atârnat, rând pe rând, câte un veşmânt 
sau obiect lepădat de către cei aflaţi în cerc. Primul veşmânt atârnat a fost unul simbolic, un 
tricou albastru cu însemnul crucii „anh” – simbolul vieţii. Acesta a rămas atârnat pe perete o 
lună de zile şi şi-a îndeplinit soarta în ultimul performance, cel al extazului, când, îmbrăcându-l 
din nou, am închis cercul.

Credit foto: Boros Norbert
Fotografie documentară a primului act - AGONIE - al performance-ului de grup QUADRU+

5 noiembrie 2015



112

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

Dramatismul acestui performance a atins cote impresionante, experienţa trăită de fiecare 
participant a fost foarte profundă şi pentru mulţi, unică. Dacă, iniţial, fiecărei victime decedate 
până la momentul respectiv am dorit să-i acordăm un minut de reculegere, acest performance 
a pierdut noţiunea de timp, a devenit atemporal. Totul a devenit o trăire subiectivă colectivă. 
Cioran afirma că „experienţele subiective cele mai adânci sunt şi cele mai universale, fiindcă 
în ele se ajunge până la fondul originar al vieţii. Adevărata interiorizare duce la universalitate, 
inaccesibilă acelora care rămân într-o zonă periferică” (Cioran, 1990, p. 7). Cu ocazia acestui 
performance graniţa dintre performer şi public a dispărut, totul a devenit o masă umană comună.

Credit foto: Boros Norbert
Fotografie documentară a primului act - AGONIE - al  

performance-ului de grup QUADRU+
5 noiembrie 2015

Actul 2: INDIFERENŢĂ
Algoritmul de lucru al celui de-al doilea grup a fost identic cu primul: studenţii au 

sosit din laboratorul propriu cu o suită de idei, viziuni şi propuneri de reprezentare vizuală a 
temei. Suprapuse, acestea au creionat cu uşurinţă conceptul unic al grupului. Discuţiile au fost 
efervescente şi, deseori, sub imboldul temei, s-au născut situaţii comice de genul „nu-mi pasă”.

Ideea de bază a acestui performance a fost acela de a ilustra relaţia fragilă şi deseori 
imprevizibilă pe care o are individul cu societatea. S-au făcut auzite concepte de genul „big 
brother”, „prins în reţea”, „eşti singur cu soarta ta” etc. Acest performance a demonstrat cât de 
fragile sunt lucrurile, chiar şi cele care sunt bine consolidate. Pornit ca şi performance, acest 
act artistic a devenit, prin schimbarea raportului de putere, un happening în care publicul a 
preluat controlul. A fost o lecţie foarte importantă pentru toţi cei implicaţi în acest eveniment: 
coordonator, studenţi creatori, public. S-au formulat noi întrebări referitoare la balanţa dintre 
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părţi, la rolul fiecăruia într-un act artistic. Acestea au fost dezbătute atât la faţa locului, „la 
cald”, imediat după încheierea evenimentului, cât şi la atelier, într-un cadru mai restrâns şi mai 
„intim”.

Indiferenţa a fost ilustrată prin părăsirea într-o reţea generată în, prin şi pentru public 
cu ajutorul unor fire. Contactul cu publicul a fost în prima fază unul vizual, studenţii fixând cu 
privirea fiecare persoană în parte, de la o distanţă mică, chiar deranjantă, care agresa uşor sfera 
personală a privitorului. În momentul în care „victima” reacţiona în orice fel, era „marcat”, era 
legat cu firul într-o reţea din ce în ce mai mare şi mai haotică şi, în final, părăsit.

Prezenţa coordonatorului în acest performance a fost una subtilă, dar totuşi hotărâtoare 
în desfăşurarea evenimentelor: cu spatele la public, cu o totală indiferenţă faţă de ceea ce se 
întâmpla în sală, cufundat într-o lume virtuală a telefonului conectat la reţeaua de internet, 
ţinând, totuşi capetele firelor ce îşi făceau jocul cu publicul. O alegorie a destinului exersată în 
parametri cotidieni.

Credit foto: Boros Norbert
Fotografie documentară a celui de-al doilea act - INDIFERENŢĂ - al  

performance-ului de grup QUADRU+
12 noiembrie 2015

În momentul în care publicul, în totalitatea lui, a fost părăsit, captiv fiind într-o reţea 
impusă şi haotică, a început să-şi creeze propriile legi şi un nou statut, a devenit un organism 
de sine stătător şi a început să se deplaseze, ca masă compactă, către „sursă”. În acest amalgam 
uman s-au conturat câteva figuri de „lider” care au împânzit celula ce ţinea şi deţinea capetele 
originale ale firelor care au creat plasa. Vânătorul a devenit vânat. Şi, pentru a nu contrazice 
exact metafora ce constituia esenţa performance-ului - indiferenţa - acesta nu a reacţionat în 
niciun fel, a rămas conectat la lumea virtuală ca şi cum nu ar exista realitatea cu toate noile sale 
sisteme şi relaţionări. 
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Credit foto: Boros Norbert
Fotografie documentară a celui de-al doilea act - INDIFERENŢĂ - al  

performance-ului de grup QUADRU+
12 noiembrie 2015

Momentul crucial al, de acum, happening-ului a fost acela în care unul din noii lideri 
a oprit „tortura” aplicată fostului lider, eliberându-l din strângerea deja dureroasă a firelor prin 
tăierea acestora. Conform lui Hannes Böhringer, „istoria se bazează pe natura surprinzătoare 
a evenimentelor” (Böhringer, 2006, p. 18). Din perspectiva lui Benoist, „firul este un simbol 
învecinat cu frânghia, dar sub o formă mult mai complexă, deoarece a fost utilizat la ţesut, 
reprezentând în Antichitate urzeala Universului. Furca şi fusul, pe care firu se înfăşoară şi se 
desfăşoară, erau semnele destinului aşezate în mâinile marilor zeiţe [...]” (Benoist, 1995, p. 
66). Întâmplător sau nu, acest performance metamorfozat în happening a avut ca şi autori, în 
exclusivitate, femei.

Actul 3: SATISFACŢIE
Cu fiecare performance efectuat se simţea în rândul studenţilor o tot mai mare încredere 

în sine şi o tot mai mare efervescenţă. Bineînţeles, aceasta venea şi din înclinarea balanţei spre 
tematici mult mai pozitive, dar în primul rând, datorită experienţei acumulate până atunci.

Grupul de lucru în acest al treilea caz s-a nimerit să fie cel mai variat, iar conjugările 
comune greu de conturat, viziunile personale fiind foarte bine elaborate şi uşor diferite. Fiind 
un subiect cu diverse conotaţii şi posibile abordări, a fost nevoie de găsirea unei soluţii de 
unificare a principiilor individuale într-unul colectiv. Cu toate diferenţele de viziune asupra 
temei, mesajul ce deriva din fiecare era similar. Aceasta a fost şi cheia soluţionării impasului: 
echilibrul. Oricât de diferiţi am fi ca şi oameni, ca şi gândire, tot avem puncte comune.

În scrierea ,De ce tocmai echilibrul?’, apărută în volumul 1. al culegerii de texte 
redactate de către Farkas András şi Gyebnár Viktória, Psihologia artelor vizuale, Rudolf 
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Arnheim considera că „în starea de echilibru toate forţele/acţiunile ajung în stare de repaus 
[...]. Echilibrul nu necesită, în mod natural, simetria”.  (Farkas & Gyebnár, 1998, p. 105). 
Pornind de la aceste premise, s-a trecut la căutarea acelor forme de expresie care sunt în stare să 
redea cu exactitate acest mesaj, cel mai       la-ndemână dovedindu-se limbajul verbal. În acest 
grup şi-a găsit locul o studentă venită din Franţa prin programul Erasmus+. Și în cazul acestui 
performance s-a făcut racordarea la realitate, o realitate istorică cruntă: atentatele teroriste de 
la Paris din 13 noiembrie 2015. Studenta a scris un text ce oglindea viziunea ei asupra stării 
de echilibru din perspectiva evenimentelor istorice tocmai întâmplate, text ce a fost împărţit 
publicului la un moment dat al performance-ului. Textul a fost dublat cu culoarea roşie în 
punctele unde, din punct de vedere al limbii române şi franceze existau similitudini de formă, 
nu puţine, de altfel.

Pornind de la texte individuale ale fiecărui performer, s-a ajuns la cuvântul cheie: 
echilibru. Textele fiecăruia au fost astfel concepute încât primul şi totodată ultimul cuvânt al 
acestora să fie „echilibru”, respectiv textele să poată fi citite la infinit. Acestea au fost caligrafiate 
pe peretele galeriei.

Credit foto: Cristi Mecheş
Fotografie documentară a celui de-al treilea act - SATISFACŢIE - al  

performance-ului de grup QUADRU+ 1 
9 noiembrie 2015
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Credit foto: Cristi Mecheş
Fotografie documentară a celui de-al treilea act - SATISFACŢIE - al  

performance-ului de grup QUADRU+
19 noiembrie 2015

Pentru ca satisfacţia publicului să fie completă, laturii filosofice a performance-ului i-a 
fost alăturată una cu conotaţii gustative şi/sau sexuale, fiecare privitor-cititor primind câte o 
acadea. Ca şi în cazurile anterioare, performance-ul s-a finalizat cu discuţii de analiză „la cald” 
a celor prezentate. 

Actul 4: EXTAZ
Era destul de evident că ultimul performance va trebui să fie încununarea seriei, o 

explozie de pozitivism, de bucurie. Şi, din nou, formula 1 +  a fost cea care a determinat forma 
acestui ultim performance. Căile prin care s-a ajuns la atragerea publicului într-o comuniune 
exaltată a fost cea a sunetului/ritmului dublat de o atmosferă psihedelică de culoare proiectată 
pe întreaga încăpere. Substratul vizual a fost asigurat de detaliile unei picturi proiectate sub 
forma unei explozii de culoare.

Muzica, ritmul ne leagă pe noi toţi, oamenii, indiferent din ce medii socio-culturale 
provenim. Ritmul este în fiecare din noi, doar că nu toţi deţinem capacitatea de a-l aduce la 
suprafaţă. Mizând pe psihologia grupurilor în care un anumit ritm este preluat în scurt timp de 
tot grupul, am plasat un singur instrument muzical, o chitară electrică, într-un mediu pregătit 
spre a produce sunete: obiecte uzuale sau componente nefuncţionale din diferite materiale.

Dacă în prima fază publicul şi-a găsit cu greu drumul către ritmul impus de chitara 
electrică, la următoarea schimbare de ritm impusă în mod voit, acesta şi-a asumat aproape 
instant noua linie melodică. Benoist spunea că „ritmul condiţionează continuitatea necesară 
oricărei acţiuni, transformării ei ulterioare, propagării sale în zona psihică şi în cea spirituală 
a fiinţei” (Benoist, 1995, p.14). Vibraţiile sincrone se propagau cu o intensitate de nedescris, 
extazul a fost asigurat. Din nou, timpul s-a spulberat în ritm şi vibraţie, indivizii au devenit o 
masă compactă care producea şi consuma în acelaşi timp lumina/culoarea şi sunetul.
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Credit foto: Galeria Şoimii Patriei
Fotografie documentară a celui de-al patrulea act - EXTAZ - al  

performance-ului de grup QUADRU+
26 noiembrie 2015

Credit foto: Alexandru Maxim
Fotografie documentară a celui de-al patrulea act - EXTAZ - al  

performance-ului de grup QUADRU+
26 noiembrie 2015

Ultimul gest al seriei de performance-uri a fost îmbrăcarea tricoului cu simbolul vieţii 
şi, astfel, închiderea metaforică a cercului cu patru colţuri QUADRU+.

Ca şi concluzie aş cita o afirmaţie a lui Allan Kaprow, pionier al happening-ului şi al 
artei perfomance-ului, care spunea că „linia/graniţa dintre artă şi viaţă ar trebui păstrată cât mai 
fluidă şi indistinctă posibil”, principiul după care mă ghidez şi eu în munca didactică. 
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