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REZUMAT
Includerea receptorului/publicului ca și coautor de diferite grade în lucrarea de artă este 

una din temele de acută actualitate ale artei contemporane. Arta asistată de instrumentarul și 
tehnologia digitală se oferă ca un teren optim pentru acest deziderat. Această direcție a artei 
contemporane am asumat-o ca proiect de cercetare și aplicație. Rezultatele sunt deja prezente 
în trei proiecte cu aplicațiile și prezentările lor în spații și evenimente expoziționale, respectiv 
Time Square, video-performance interactiv, Iluzia prezentului, instalație și video-performance 
interactiv și W/o/a/nder, instalație de fotografie.

Cele trei proiecte artistice sunt realizate pe suportul temei de cercetare a relației între 
sine și tehnologie, între experiența lumii tangibile și lumea virtuală, între documentarul istoric 
și imaginarul arheologic în artă. O foarte mare parte a experienței noastre cotidiene are loc în 
lumea tehnologiei, a digitalului, astfel o „de-materializare” a realității, o „de-corporalizare” a 
conștiinței de sine a devenit tot mai accentuată. Acest fenomen m-a condus la realizarea unor 
lucrări în care invit spectatorul să investigheze noțiunile de spațiu, timp, identitate, moștenire 
istorică, dându-i acces atât la memoria proprie, cât și la cea colectivă cu ajutorul tehnologiei. 
Astfel, lucrările interoghează dacă lumea virtuală marchează sfârșitul experimentării reale sau 
îi conferă o nouă dimensiune fizică și metafizică.

CUVINTE CHEIE: artă digitală, artă interactivă, instalație, video-performance, 
realitate, virtualitate

ABSTRACT
Inviting the audience to co-author the artwork is one of the major topics of contemporary 

art, while the field of art aided by the digital technology offers the most examples in this 
direction. Consequently, I decided to research this field with the means of my artistic practice. 
The results of my research took the form of three artistic projects that I completed in the last 
years: ‘Time Square, interactive video-performance’; ‘Illusions of the Presence, installation 
and interactive video- performance’ and ‘W/o/a/nder, photography installation’.
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The three projects investigate the relationship between oneself and the technology, 
between the experimentation of the tangible world and the virtual world, between the historical 
documentary and the archaeological imagery in art. A very large part of our daily experience 
occurs in the world of technology, in the digital space, thus a de-materialization of the reality, 
a de-bodyment of the self becomes more pronounced. It is this phenomenon that led me to 
undertake artistic projects in which I invite the viewers to investigate the notions of space, time, 
identity, history heritage, giving them access to both their own memories and the collective 
ones with the aid of technology. Thus, my artworks question whether the virtual world marks 
the end of the experimentation of reality or it just gives it a new physical and metaphysical 
dimension.

KEYWORDS: digital art, interactive art, installation, video-performance, reality, 
virtuality

Introducere
De o vreme, în activitatea mea artistică este prezentă prioritar investigarea și identificarea 

noilor schimbări de paradigmă propuse artelor vizuale atât de inserțiile și impactul noilor 
tehnologii dedicate virtualului, cât și de provocările datorate modificărilor relației dintre artistul 
vizual și publicul său. Aplicațiile acestor preocupări personale au generat trei proiecte realizate 
și prezentate în cadrul unor evenimente expoziționale între anii 2013-2015, Time Square, Iluzia 
prezentului și W/o/a/nder.

Am ales ca prezentarea celor trei proiecte să fie însoțită în articolul de față de o sinteză 
a cercetării proprii asupra reperelor de constituire și evoluție a direcțiilor artelor vizuale 
contemporane ce apelează la conceptele, tehnologiile și mijloacele de expresie oferite de 
mediile digitalului și virtualului. Astfel, prima parte a prezentului articol este dedicat trecerii în 
revistă a celor mai importante teorii asupra noilor medii și tehnologii, ca cea de a doua parte să 
fie dedicată prezentării celor trei proiecte.  

Arta și noile medii / tehnologii: evoluții și direcții
Cel care a teoretizat primul transformarea mediilor a fost Marshall McLuhan în anii 

1960. El a anticipat marele impact care avea să fie produs de noile medii de comunicare asupra 
reflexelor psihofizice şi ale comportamentului intelectual. Calculatorul avea să devină noul 
mediu, după epuizarea impactului televiziunii, iar prin integrarea calculatoarelor în reţea, 
funcţia lor de comunicare devine prevalentă faţă de prelucrarea datelor. „Toate mediile ne 
transformă complet. Ele sunt atât de omniprezente în viaţa personală, politică, economică, 
estetică, psihologică, morală, etică, socială, încât nu lasă nici o parte a noastră neatinsă, 
neafectată, nealterată. Mediul este mesajul. Orice înţelegere a schimbărilor sociale şi culturale 
este imposibilă fără cunoaşterea modului în care mediile ne transformă ambientul”(McLuhan 
& Fiore, 1967).
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În anii [19]90 dezvoltarea tehnologică s-a produs cu o mare repeziciune, ducând la o 
„revoluţie digitală” (Christiane, 2003). Chiar dacă apariţia multor tehnologii digitale a fost 
inițiată înainte cu vreo 50-60 de ani, aceste tehnologii au devenit omniprezente de abia în 
ultimul deceniu al secolului al XX-lea. Încă de la primele apariții ale noilor tehnologii, artistul 
a purces la explorarea proprietăţilor acestora. De aici apariţia unei forme de metalimbaj, un 
discurs care asumă un alt discurs, înglobând un alt limbaj: „[h]ibridarea sau întâlnirea a două 
medii este un moment al adevărului şi al revelaţiei, care generează forme noi” spunea Marshall 
McLuhan citat de Florence de Mèredieu (Mèredieu, 2005).

La început, rezultatele experimentării artistice cu aceste tehnologii au fost expuse doar 
la conferinţe, festivaluri, simpozioane dedicate noilor medii, fiind considerate periferice ca 
expresii artistice. La sfârşitul secolului, însă, acestea şi-au dobândit adevărata importanţă, 
astfel că multe muzee, galerii au început să colecționeze lucrări şi să organizeze mari expoziţii 
dedicate artei digitale. Abia astăzi – dată fiind faima recentă a instalaţiilor video şi introducerea 
lor în toate marile evenimente ale artei contemporane cum ar fi Târgul de la Basel, Documenta, 
FIAC-Paris, EMAF (European Media Art Festival, Osnabruck), Ars Electronica de la Linz, 
Bienala de la Veneţia şi multe altele – putem măsura impactul acestei tehnici. Arta pe computer 
care a debutat pe la sfârşitul anilor 1950 a avut nevoie de timp pentru a se impune. Arta digitală 
a reuşit să aibă un impact esenţialmente prin ceea ce numim „instalaţie”. Şi a reuşit, în special 
datorită ultimelor două caracteristici ale sale: interactivitatea şi virtualitatea. 

Sub denumirea de artă digitală se reunesc o multitudine de practici și expresii artistice. 
Prima şi cea mai importantă diferenţă este între domeniile care folosesc tehnologia digitală ca 
instrument artistic pentru crearea obiectului artistic tradiţional – cum este fotografia, printul 
(afişul), sculptura sau muzica, şi formele artistice care folosesc tehnologia ca mediu, obiectul 
artistic fiind produs, stocat şi prezentat exclusiv în format digital, folosindu-se de proprietăţile 
ei interactive. Aceste două tipuri de artă, deşi au în comun unele proprietăţi ale tehnologiei, 
sunt foarte distincte în manifestare şi estetică.

Posibilităţile simulării digitale computerizate au creat o ruptură în paradigma 
reprezentării de după Renaştere. Descins, prin extensie, din instrumentarul tehnic generat de 
apariția fotografiei, computerul are capabilitatea de a combina sunet, text şi imagine. Iar această 
imagine are o structură informaţională care nu are prezenţă fizică în lumea reală. Nu numai că 
este o imagine dematerializată, dar se oferă și pentru o constantă transformare, manipulare de 
către privitor prin comenzi software. Această posibilitate a intervenţiei şi interacţiunii schimbă 
noţiunea de lucrare de artă, cea creată de un singur autor. 

Observația lui Jean Baudrillard conform căreia lumea este redusă astăzi la propriul ei 
simulacru, iar lumile virtuale se impun ca fiind mai „adevărate” decât realitatea, se constituie în 
paradigmă a contemporaneității umane, în general, și a universului artelor vizuale contemporane, 
în particular. Astfel, atelierul personal de creaţie al artistului se constituie în centru de cercetare 
polivalentă în care instrumentele tehnice, informarea şi documentarea pe mai multe niveluri se 
îmbină cu emoţiile, trăirile, viziunile proprii artistului. Elementele folosite de artist, acum mult 
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mai variate și complexe decât în alte perioade, generează și obligă, de multe ori, alăturarea dintre 
rezultatul unor procese individuale cu inserţii de experienţe de grup şi de rezumări colective. 

Omul zilelor noastre este moştenitorul unei evoluţii a culturii vizuale, având repere 
de memorie, experienţă şi evaluare care o fac, mai mult sau mai puţin expertă. Desigur, se 
poate pune în discuţie în ce măsură cultura vizuală actuală occidentală a reuşit să înglobeze 
vechile experienţe sau a fost nevoită să renunțe la performanţele culturii vizuale arhaice pentru 
a-şi putea forma un corpus fără o prea mare încărcare de repere. Rămâne, totuşi, datoria unor 
secvenţe specializate, precum cea a artelor vizuale, să-şi asume o supraîncărcare pentru a 
păstra arhivele arhaice şi pentru a le prezenta. În această direcție, Marcel Gherman afirmă: 
„[i]nstalaţiile multimedia interactive, conectate la Internet, integrând elemente de realitate 
virtuală, artă video, muzică conceptuală, robotică şi performance, au condus spre noi orizonturi 
de expresie artistică, provocând mutaţii sistemice în paradigma culturală a lumii. Ne întrebăm 
astfel dacă asistăm la o deconstrucţie a modelelor tradiţionale sau la abolirea lor. Dacă scopul 
artei constă în a-l influenţa pe om şi a schimba lumea, atunci impactul noilor realităţi mediatice 
s-ar putea traduce printr-o întoarcere la origini. Se dezvoltă o relaţie sincretică între discipline, 
frontierele se dizolvă şi intuim o acumulare a trecutului cultural” (Gherman, 2007).

De la reprezentare bidimensională digitală s-a ajuns treptat la spațiul virtual 
tridimensional: un teritoriu foarte vast, nelimitat – „[...] putem zbura prin văzduh, putem 
cădea sau putem străbate peisaje întregi, încercând în acest timp toate senzaţiile cinestezice 
corespunzătoare” (Mèredieu, 2005). Totul este caracterizat prin transparenţă, totul se poate 
vedea, se poate trece prin orice. Este un spaţiu, pe cât de bine construit, pe atât de fluid. Dacă la 
această super-realitate mai adăugăm şi reprezentarea mişcării, se ajunge la un mod total diferit 
de percepere a spaţiului, față de reprezentările, stereotipurile și clișeele anterioare.

Începuturile artei interactive o putem data încă din anii [19]20 într-o lucrare al lui 
Marcel Duchamp, Rotary Glass Plates („Plăci de sticlă rotative”). În anii [19]60 grupul 
Fluxus şi primele lucrări ale lui Nam June Paik apelează frecvent la participarea spectatorului. 
Dar adevărata dezvoltare a artei interactive apare după anii [19]80, determinată de evoluţia 
imagisticii digitale şi de perifericele ei (senzori, programe de interpretare şi tansformare a 
datelor). Odată cu aceasta a venit un nou tip de experienţă a artei. Privitorul şi creatorul, 
utilizând tehnologia, au acum posibilitatea de a dialoga mai uşor, producând o operă de artă 
unică pentru fiecare public. 
 Elementul de interactivitate din film şi video a fost deja folosit de artiştii care experimentau 
cu lumina şi umbra în proiecţiile lor prin încorporarea audienţei în lucrarea artistică prin jocul de 
umbre sau prin capturi video live, proces ce a făcut din privitor „conţinutul” imaginii şi a operei. 
Jim Campbell, artist din Statele Unite, deseori a încorporat interactivitatea, atât cea analogică, 
cât şi cea digitală, în lucrările sale video. Rafael Lozano-Hemmer, câştigătorul secţiunii de Artă 
Interactivă la Festivalul Ars Electronica, 2002, Linz, Austria, a realizat o instalaţie video, Body 
Movies, în care transformă spaţiul public în proiecţii interactive. Mii de fotografii de portrete 
înregistrate în tumultul mediul urban (străzile din marile oraşe) sunt prezentate, în spațiul 
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expozițional, prin proiecții efectuate cu ajutorul unor proiectoare controlate robotic. Imaginea 
portretelor apare numai în interiorul umbrelor proiectate, cele ale pubicului ce trece / parcurge 
spațiul de desfășurare al proiectului, umbre a căror siluete măsoară între 2 şi 25 de metri, în 
funcţie de depărtarea la care se află faţă de sursele de lumină plasate pe sol. În această linie, 
Pipilotti Rist – una dintre cele mai importante artiste video – afirma: „Instalaţiile video pot 
conţine de toate, ca o geantă: pictură, tehnică, cuvânt, muzică, mişcare, imagini dezagreabile şi 
fluide, poezie, viteză, presimţire a morţii, sexualitate şi tandreţe” (Mèredieu, 2005).

Artistul şi teoreticianul de artă Ilya Kabakov menţionează acest fenomen esenţial în 
introducerea la prelegerea sa Despre instalaţia „totală”: „[cineva] este simultan atât o victimă, 
cât şi un spectator care, pe de o parte, anchetează şi evaluează instalaţia, iar pe de altă parte, 
urmează aceste asociaţii, amintiri care apar în el [;] el este copleşit de atmosfera intensă, de 
iluzia totală” (Kabakov, 1995). Conform lui Stefan Kamph de la Universitatea din Chicago, 
ceea ce este prezent în aproape toată arta instalaţiei este luarea în considerare a experienţei 
acumulate în totalitate şi problemele pe care le poate prezenta, şi anume conflictul constant 
între critica dezinteresată şi implicarea emoţională. Siguranţa spectatorului când se confruntă 
cu instalaţia multimedia este dată doar de gândurile sale proprii, ideile preconcepute şi regulile 
de bază, în sensul de „a instala” privitorul într-un sistem artificial, având ca scop final apelul la 
percepţia sa subiectivă.

Aplicațiile investigărilor și cercetărilor mele asupra schimbărilor de paradigmă din 
câmpul artelor vizuale provocate de noile medii și mijloace digitale – cele dedicate virtualității 
– și-au găsit locul în trei lucrări/proiecte de artă proprii care se află sub genericul „Time Square” 
–  un loc virtual în care se întâlnesc istorii, memorii, trăiri din diferite spații temporale. Aceste 
lucrări includ receptorul  /publicul ca și coautor de diferite grade în finalizarea lucrării, asistat 
de instrumentarul și tehnologia digitală. Unul dintre artiștii reprezentativi ai artei intermediale, 
Bill Viola, spunea: „Tehnologia constituie una dintre cheile […] oricărei activităţi artistice. 
Este deopotrivă un mijloc şi o piedică în exprimarea ideilor noastre. Această tensiune este întru 
totul vitală pentru orice operă de artă” (Tribe & Reena, 2007).
 
 Proiectele Time Square, Iluzia prezentului și W/o/a/nder

Prima prezență expozițională din seria celor trei proiecte se află sub genericul Time 
Square și este un video-performance interactiv prezentat în clădirea fostului Hotel Continental, 
în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj în 2013. Fostul Hotel New York, ulterior denumit 
Cotinental, a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea în stil eclectic. Din 2005 hotelul este 
părăsit și se află într-o continuă stare de degradare. În cadrul evenimentului Zilele Culturale 
Maghiare se organizează, începând din anul 2013, expoziții și evenimente de artă vizuală, 
desfășurate în acest hotel, la care sunt invitați artiști să expună lucrări/proiecte în relație directă 
cu spațiul ce se oferă și în memoria hotelului care înainte de perioada comunistă a funcționat și 
ca o cafenea literară, respectiv ca un adevărat centru de presă al orașului Cluj-Napoca.
 Pentru Time Square am realizat o instalație interactivă, desfășurată ca video-performance 
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în care un montaj din filme vechi, din perioada interbelică, este proiectat pe fereastra unei 
camere (de hotel), acoperită cu o suprafață cu rol de ecran, iar un dispozitiv, un senzor de 
mișcare capta imaginea vizitatorilor prezenți în spațiul expozițional, montând-o și proiectând-o 
în format digital în suprapunere directă peste proiecția filmului vechi ce rula pe fereastră. Astfel, 
vizitatorul intra direct și indirect în acel spațiu temporal al perioadei de glorie a hotelului, 
retrăind, participând la viața cotidiană al anilor 1930-1940. Doar cu participarea vizitatorului 
este atins obiectivul final al lucrării, acela de a readuce în prezent memoria trecutului. Cu 
ajutorul artei digitale se continuă istoria clădirii, a personajelor care-l trăiesc. Nu este doar 
o alegere a omului prezent de a vizita, de a retrăi acele momente din istorie, este vorba și de 
continuitatea istoriei, un fel post-istorie prezentă.

Imagini din expoție, foto: Diana Drăgan-Chirilă
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Într-un articol apărut în revista de artă contemporană e-flux journal, Dieter Roelstraete 

vorbea despre memoria arhivă a artei: „În momentul de față, se pare că unii artiști încearcă 
să definească arta în primul rând prin densitatea relației sale cu istoria. Tot mai mult arta 
privește înapoi, atât la propriul său trecut, cât și la trecut, în general. Un număr tot mai mare al 
practicilor artei contemporane se angajează nu numai în povestire, ci mai precis în povestirea 
istoriei. Retrospectiva, modul istoriografic este o metodă complexă care include contul istoric, 
arhiva, documentul, actul de excavare și descoperirea, memorialul, arta de reconstrucție și 
punere în scenă, mărturia a devenit atât mandatul („conținutul”), cât și tonul („forma”) preferat 
de un număr tot mai mare de artiști (precum și critici și curatori) de diferite vârste și lucrând cu 
diferite medii” (Roelstraete, 2016). Astfel, acești artiști crescuți într-o cultură pusă sub semnul 
uitării accelerate rejoacă, reconstruiesc și recuperează istoria.
 În această linie, și în susținerea propriului demers artistic, voi invoca în cele ce urmează 
proiectul de creație artistică al artistei poloneze Agnieszka Polska prezentat în cadrul expoziției 
de artă contemporană Suspended Animation de la Muzeul Hirshhorn din Washington, SUA, 
deschisă în februarie 2016 și curatoriată de Gianni Jetzer. Ca o observație generală, toți cei șase 
artiști prezenți în expoziție – Ed Atkins, Antoine Catala, Ian Cheng, Josh Kline, Helen Marten, 
și Agnieszka Polska – folosesc mediul animației virtuale pentru a provoca re-considerarea 
percepției privitorului asupra realității; lucrările lor explorează realitățile erei informaționale 
cum ar fi impactul lumii virtuale asupra experienței fizice tangibile sau digitalizarea identității. 
În ceea ce o privește pe Agnieszka Polska, video-ul ei explorează timpul și memoria. Născută 
în Polonia, în 1985, în timp ce țara era încă un stat comunist, ea este interesată de istorii uitate 
și mituri culturale, în special cele ale artiștilor dispăruți. Munca ei este influențată de cercetarea 
în arhivele istorice. Ea vede în arhiva istorică un organism viu supus schimbării neîncetate. 
Acest lucru înseamnă că istoria în sine este în mod constant rememorată greșit. Se înregistrează 
imperfect sau se reinterpretează după schimbarea politică. Există și motive psihologice pentru 
a uita precum cele analizate de Sigmund Freud. Videoclipurile ei halucinatorii umplu golurile, 
accidentale sau deliberate, din istoria artei est-europene.
 Al doilea proiect personal, realizat în cadrul aceluiași eveniment cultural din Cluj, 
dar în 2014, se numește Iluzia prezentului, fiind o instalație de sunet și de imagine video 
interactivă prezentată tot în clădirea fostului Hotel Continental. Instalația Iluzia prezentului 
a mai fost prezentată și în cadrul expoziției de grup Soul of Elements / Elements of Soul, 
expoziție internațională de artă contemporană găzduită de Galeria Latarka, Institutul Polonez, 
Budapesta, Ungaria, 2014. De această dată proiecția filmului, conținând elemente filmate în 
natură, în care arborii se mișcă puternic în bătaia vântului, este realizată de sus în jos, pe 
planul orizontal al camerei și este redată cu un timp mult încetinit. Cu un senzor de imagine 
este înregistrată mișcarea vizitatorilor care este montată peste filmul cu imaginile din natură, 
accelerând puternic viteza de redare a imaginilor, precum și sunetul vântului. Vizitatorul, astfel, 
intră în cadru, având impresia de putere, de influență asupra elementelor naturii.
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Imagini din expoție, foto: Diana Drăgan-Chirilă

Prin combinarea sincronizată a sunetelor şi a imaginilor în mişcare (oamenii au mai fost 
expuşi unor astfel de ambiente stimulative pentru toate simţurile – a se vedea cinematograful, 
teatrul) ambientul multimedia pe care îl prezint oferă o anumită stabilitate a secvențelor 
temporale constitutive, putând fi explorat în voie, iar dinamismul lui poate fi reglat după bunul 
plac al publicului participant. Astfel, interactivitatea este consubstanţială multimedia. „Găsim 
în multimedia mecanismul potrivit să ne exalte beţiile spiritului şi ale simţurilor”(Mihalache, 
2004).

Ceea ce am urmărit prin proiectul Iluzia prezentului a fost să evidențiez o altă schimbare 
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de paradigmă provocată de arta digitală şi de cea virtuală, o schimbare ce se referă la relaţia artei 
cu materia, atitudine conceptuală, tehnică și expresivă experimentată, de altfel, și în orizontul 
general al artelor vizuale contemporane, cel în care artistul utilizează instrumentarul tehnic 
pentru a-și extinde investigația conceptuală și modelarea și prezentarea aplicațiilor artistice ale 
acestor investigații. Exemplific această atitudine printr-un citat dintr-un statement al artistei 
video contemporane, Pippilotti Rist legat de lucrarea sa Selbstlos im Lavabad/Selfless in the 
Bath of Lava, 1994: „Opera devine uşoară, se eliberează de acele suporturi „grele” care sunt 
lemnul, marmura, şevaletul, rama tabloului, etc. Ceea ce constituie acum suportul tabloului este 
din ce în ce mai mult imaginea imaterială, imponderabilă, imaginea lipsită de carne a noilor 
medii. Instalaţie care îl ancorează pe spectator în plin centrul imaginii. El se vede cufundat în 
ea, străbătut corporal şi senzorial ca de baia de lavă în care pluteşte corpul lui Pipilotti Rist” 
(Mèredieu, 2005).
 Al treilea proiect se numește W/o/a/nder și este o instalație de fotografie prezentată în 
cadrul expoziției de grup „Ringli. Spil. Carusel”, în cadrul aceluiași eveniment, Zilele Culturale 
Maghiare din Cluj, din 2015, cât și în cadrul Expoziţiei judeţene de artă plastică şi decorativă, 
organizată de Uniunea Artiştilor Plastici la Muzeul de Artă din Cluj în 2015. 

Imagini din expoție, foto: Diana Drăgan-Chirilă

 Mai multe imagini cu personaje forografiate de sus sunt printate pe mai multe folii 
transparente care sunt suprapuse grupat, asigurându-se o distanțare a fiecărei folii una față de 
alta. Aceaste imagini bidimensionale dau impresia de tridimensional datorită distanțării dintre 
suprafețele printate, continuând astfel discursul primelor două proiecte în care relația dintre 
experiența lumii tangibile și lumea virtuală este pusă sub semnul îmbinării, contopirii.

Lumea mea vizuală nu mai este limitată doar la „obiect”. Aceasta trebuie să cuprindă 
universul în continuă schimbare şi lumea nouă facilitată de computer: o lume de artă interactivă, 
şi dependentă în integrarea „privitorului” în finalizarea operei de artă. Nu era departe de adevăr 
Duchamp când a sugerat că opera de artă depinde de privitor pentru a-şi finaliza conceptul, 
ţinând cont că până la sfârşitul secolului au apărut lucrări de artă (cum ar fi filmele interactive) 
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care depind literalmente de privitor, nu numai pentru a le completa, dar şi pentru a le iniţia 
realizarea specifică şi pentru a le da un conţinut.

Obiectul artistic este transformat într-un proces deschis, care este supus unui flux constant 
de informaţii şi unei participări din partea privitorului. Astfel, eu joc doar rolul de mediator, 
nefiind singurul creator. Chiar procesul creativ al lucrării artistice digitale, deseori presupune o 
strânsă colaborare între artist şi o echipă întreagă de programatori, ingineri, designeri. La rându-
mi, în realizarea primelor două proiecte am fost susținută și asistată de către un programator. 
Arta digitală a produs lucrări ce au ştres graniţele dintre discipline – artă, ştiinţă, tehnologie, 
design – şi îşi are originile în domenii diferite, incluzând laboratoare de cercetare şi academii. 
„Ca şi în orice mediu aflat sub tutela tehnologiei, cele mai dinamice lucrări apar atunci când 
tehnologia folosită găseşte corespondenţă în viziunile artistului, sau invers, artistul se poate 
folosi de tehnologie pentru a-şi exprima cel mai bine ideile. În pictură sau sculptură, conceptul 
şi folosirea materialului este cea care se schimbă în artă. În arta bazată pe tehnologie, însuşi 
mediul se schimbă radical atunci când se schimbă tehnologia. Emoţia simţită de Muybridge 
în a fi capabil de a capta mişcarea cu a sa cronofotografie este acum înlocuită de entuziasmul 
modificării realităţii, de posibilitatea de a face din realitate iluzie”(Rush, 1999).
 Cele trei instalații, aferente proiectelor multimedia Time Square, Iluzia prezentului și 
W/o/a/nder, analizează stările de incertitudinea şi dislocarea lumii moderne. Utilizarea sunetelor 
intense, al imaginilor proiectate, a mişcării, viteza şi liniştea, natura şi iluzia, ne conduc la 
întrebarea unde suntem şi unde ne-am putea duce. Prin aceste instalații invit spectatorii să 
aibă, într-un mod similar mie, o atitudine meditativă, deodată pasivă și activă, față de memoria 
personală și cea colectivă. Așa cum fiecare dintre noi avem o memorie subiectivă asupra 
evenimentelor trecute, așa și experiența privitorului acestor instalații intermediale este unică.
 Prin întrebările pe care mi le pun prin aceste lucrări deschid calea spre alte proiecte 
personale sau atitudini, ce includ creator și dialogul cu vizitatorii și utilizatorii instalațiilor cu 
provocare interactivă, cât și cugetările vizitatorilor: ce înseamnă absența creativă și cum putem 
noi, cei vii, construi și perpetua mitologiile despre oameni și evenimente din trecut? 
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