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Reconversia ca demers artistic
Reconversion as Artistic Process

 REZUMAT 
 Reînnoirea programatică a discursului artistic în dorinţa de sincronizare cu problemele 
lumii actuale, dar şi de adaptare la dinamica limbajelor din artele vizuale este o necesitate a 
artistului contemporan. De la exploatarea valenţelor conceptuale şi de expresie vizuală a ne-
grului la aprofundarea tematicii corporalităţii umane sau la testarea potenţialităţilor artistice ale 
redefinirii unor obiecte şi revalorizării lor în contexte socio-culturale şi politice noi, consider 
că proiectele mele artistice individuale de până acum se circumscriu firesc temei generice a 
reconversiei de sensuri, simbolistici, materiale, obiecte, experienţe. Este vorba de o reconver-
sie permanentă a mea ca artist datorată schimbărilor permanente din mine şi din jurul meu. O 
reconversie asumată în care cred.
 CUVINTE CHEIE: reconversie, negru, caracterul de lucru al obiectelor

 ABSTRACT
 The programmatic renewal of the artistic discourse for sincronizing it with the world-
wide problems and for its adaptation to the dynamics of the artistic languages is a necessity for 
the contemporary artist. In my case, from exploring the conceptual and artistic potentialities of 
the colour black to deepening of the knowledge connected with the multi meanings of the body 
or testing the artistic potentials of redefining the objects and reevaluation of their meanings in 
different socio-cultural and political contexts, I consider that my projects up to now could be 
circumscribed to the generic theme of the reconversion of meanings, symbolistics, materials, 
objects, experiences. It is a permanent reconversion of me as an artist due to the continuous  
changes in me and around me. An assumed reconversion in which I believe. 
 KEYWORDS: reconversion, black, body, thingness of objects
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 Introducere

 Generația ’80 din care fac parte a revendicat, poate mai mult ca alte generații, nevoia 
de schimbare în arta romanească, de înnoire, de sincronizare cu spațiul internațional, de racor-
dare la fluxul de informații din epocă, chiar dacă ele au putut fi accesate într-o formă destul 
de restricționată. Artiştii acestei generaţii sunt primii care au apelat la noile medii în discursul 
vizual, au încercat să se integreze mai mult în mișcarea internațională, au riscat mai mult. 
În acest context de formare am înțeles că artistul trebuie să fie expresia epocii, iar imprevizibili-
tatea poate fi un atribut de bază. Până la urmă, dinamica schimbării în societatea contemporană 
impune și o schimbare în mentalitatea artistului, pentru că este nevoie de o pliere pe exigențele 
momentului. Nu cred că mai poate fi conceput un artist care să-și fixeze la un moment dat o 
direcție și poate să rămână constant pe ea, din grija de a o proteja, din frica de schimbare sau 
chiar din convingerea că trebuie să ai mai multe constante decât variabile în opera artistică. 
Cred că schimbarea este o virtute și trebuie să urmăm într-un fel sau altul dinamica schimbării 
din societate.  
 Mi-am asumat în acest sens condiția de  artist  care lucrează pe mai multe fronturi și 
dezvoltă proiecte simultane. Desigur nu toate au avut șansa să se individualizeze radical. De 
multe ori mi-a fost util transferul de conținut, idei, mijloace de exprimare de la un proiect  
la altul. Dar, în aceeași măsură, am încercat o radicalizare a schimbării, o RECONVERSIE 
permanentă, o regândire atât la nivelul limbajului cât și al semnificațiilor și mesajului. 
Consider astfel că proiectele mele se înscriu în acest demers al schimbării nu de dragul im-
previzibilităţii ci de dragul căutării. Periplul sumativ ce urmează sper să aducă argumente în 
favoarea acestei asumări a căutării permanente. 

 Reconversie: tema negrului 

 Noctumbre, 2000, Galeria Simeza, Bucureşti; Alb/Negru, 2002, Galeria ArTei, Bucu-
reşti; Night shadows, 2003, Galeria Assamblage, București; Noctumbre II, 2003, Galeria Oc-
cident, Bucureşti; Clarobscur I, 2003, Institutul Cultural Roman Paris, Franța; Et nous seron 
collage, Galeria Nicaise, 2008, Paris, Franța; Black-based cocktail, 2014, Muzeul de Artă, 
Cluj-Napoca.

 Tema negrului a fost o preocupare constantă în proiectele mele artistice. O bună pe-
rioadă de timp, de la debutul meu expoziţional şi până în anul 2000, negrul a fost culoarea 
dominantă a lucrărilor mele. Din anul 2000 a devenit culoarea exclusivă. Alături de proiectele 
expoziţionale a fost vorba şi de un proiect de cercetare teoretică asupra acestei culori (Lucaci, 
2008). Simţeam  nevoia unei evaluări ale antecedentelor artistice pe această temă şi o susţinere 
teoretică mai  amplă şi la zi a căutărilor mele artistice. A fost o încercare de a inventaria, co-
menta şi determina rolul negrului în metabolismul imaginii, de a investiga istoria folosirii lui în 
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artă de la pigmentul natural utilizat în preistorie şi până la negrul “virtual” implicat în limbajul 
noilor medii.
 În urma cercetărilor şi documentării efectuate pe această temă am continuat experi-
mentele de atelier ce s-au concretizat de exemplu în proiectul Clarobscur, proiect determinat 
în mare măsură de acumulările acestor ani pe tema negrului ce analizează modul în care două 
antonime unite desemnează o altă calitate distinctă. Clarobscurul ca experienţă vizuală a în-
semnat o călătorie în străfundurile conştiinţei noastre umane ca actori în spaţiul social. Un 
jurnal în care sunt marcate cu alb şi negru lumina şi întunericul, speranţa şi deznădejdea, zona 
iradiantă a fiinţei noastre, angoasele şi tenebrele ei. Pe de o parte, este o analiză focalizată pe 
interesul pentru acest tip de contrast valoric, o modelare nuanţată sau clară a umbrelor şi a lu-
minii, degradarea perspectivei atmosferice, diverse tipuri de ecleraje pe obiect sau spaţializări 
formale şi informale, crearea misterului umbrelor şi a tainei întunericului, iluminarea arbitrară 
ca opusă acceptării luminii aşa cum cade ea în mod natural etc. Pe de altă parte, dincolo de 
exerciţiul de limbaj grafic şi pictural în sine, clarobscurul este astăzi mai ofertant ca oricând 
la nivel de semnificaţii în exprimarea realităţilor contemporane „clare” şi „obscure”. Este şi 
o încercare de abordare semiotică deoarece semnificaţiile lui chiaroscuro depăşesc graniţele 
stricte ale artei. Încărcătura metaforică, mistică, socială a termenilor transcende graniţele artei 
relevând umbrele şi luminile vieţii noastre. O lume fără „linii” de contur, o lume doar a con-
trastelor… Oare nu aceasta este lumea în care trăim? Translatată în spaţiul cotidianului, tehnica 
clarobscurului – sugerarea constrastantă a luminii, umbrelor şi întunericului, trece pe planul 
doi, potenţialul de semnificaţii oferit de ea fiind de maximă actualitate. Clarobscurul devine 
o modalitate de (re)definire artistică a unei lumi incerte, nedecise, mereu în căutare de ceva şi 
cineva, o lume a celor de la margine, de la periferie, a celor în căutare de „lumină” sau fugind 
dinspre „lumină”. Clarobscurul secolului XXI devine astfel pentru artist, mai mult ca oricând, 
un mod de a participa la discursul public, de a fi prezent, de a lua atitudine, de a protesta, de a 
se revolta şi nu doar de a-şi demonstra veleităţi şi abilităţi artistice.
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Petru Lucaci, Clarobscur, 100x100 cm, ulei / pânză
Credit foto: autorul

 Un alt proiect, Noctumbre (2000), a plecat de la necesitatea de înnoire a limbajului 
picturii prin utilizarea unor materiale capabile să genereze un alt câmp de expresie. Materialul 
folosit a fost cărbunele de lemn obţinut prin tehnologia tradiţională de ardere incompletă a di-
verselor esenţe de lemn în recipiente metalice. Am încercat  să exploatez  materia  în sine, pe  
relaţia structură-textură, urmărind efectul traumatizării materiei, a deformării, dezmembrării, 
incizării, utilizarea prafului obținut din șlefuire, etc. Corpul material al cărbunelui a constituit, 
alături de ceară – folosită pentru aglutinarea și fixarea materiei –, singurul element în configu-
rarea limbajului unui alt tip de pictură. În general, am încercat să fructific experiența de pictor, 
utilizând un set de mijloace de expresie ce vin din repertoriul picturii. Intervenţii gestuale, 
efecte liniare desenate, zgâriate, incizate, suprapuneri, transparențe, forme modelate, etc. sunt 
o parte din elementele de limbaj specifice picturii de care am uzat în configurarea unor lucrări 
pe relația figurativ-abstract. Mi s-a părut că această relaţie potenţează misterul asupra formelor, 
ele configurându-se ca niște umbre într-un univers în care se amestecă neliniștea şi suferinţa, 
plăcerea şi voluptatea, lumina şi întunericul. Tot acest proces mi-a oferit şansa să depăşesc aria 
preocupărilor strict plastice şi să implic în lucrări concepte de natură filozofică, socială, sim-
bolică, legate de ardere, cenuşă, penitenţă, doliu, infern, etc. M-a determinat să mă gândesc la 
„Focul lui Satan”, la infern şi la suferinţă, dar şi la „sexualitatea focului” amintite de Bachelard 
în Psihanaliza focului. M-am gândit la viziunea creştină asupra infernului purificator al răului, 
dar şi la cenuşă, ca semn de penitenţă şi doliu în Biblie. Toate aceste reflexii am încercat să 
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le transfer lucrărilor din proiectul Noctumbre în intenţia de a îmbogății paleta semnificaţiilor 
încorporate în opera plastică.

Petru Lucaci, Noctumbre, 100x70 cm, cărbune / ceară / pânză
Credit foto: autorul

 Reconversie: tema corpului 

 Corp-artă-societate, 2009, Galeria Centrul Artelor Vizuale, Bucureşti; Celălalt corp/
The other Body, 2010, Galeria Victoria Art Center, Bucureşti; Corpul supravegheat/Body un-
der survaillance, 2011, Galeria Victoria Art Center, Bucureşti; Body World, 2012, Galeria Vic-
toria Art Center, Bucureşti; Black-based cocktail, 2013, Muzeul de Arta Cluj Napoca; Dressing 
The Body, 2015, Muzeul de Artă Constanța. 

 Corpul a fost de asemenea o temă constantă a căutărilor mele ca artist. Corpul este 
cea mai palpabilă dovadă a prezenței noastre în lume. Locuim în corpurile noastre înainte de 
a locui în diverse case. Este o locuire activă, în care intervenim permanent, conștient sau nu, 
asupra trupurilor noastre pentru a ne integra mai bine sau, din contră, pentru a ne diferenția 
mai clar de ceilalți. Corpul fizic, material a fost și este azi, mai mult ca oricând, suportul ideal 
pentru fel de fel de intervenții sociale, economice, politice, culturale, dar și artistice prin care 
ne comunicăm identitatea. Relația noastră cu corpul este una complexă: îl ignorăm, protejăm, 
tratăm, înfrumusețăm, îl mascăm sau, dimpotrivă, îl etalăm ostentativ. Îl simțim doar atunci 
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când ne doare, când ne e frig sau cald sau când ni se face pielea de găină în fața unei opere 
de artă. Atitudinea față de corpurile noastre este una dual ambiguă: suntem pasivi/receptivi la 
cerințele societății față de ce trebuie să facă, cum trebuie să arate și ce trebuie să simtă corpu-
rile noastre, sau, din contră, avem o atitudine reflexivă, critică, intervenim activ asupra corpu-
rilor, afirmând sau infirmând cu bună știință, asumat, convenții și norme sociale și culturale. 
Fie că sunt intervenții din lumea reală asupra corpului – straturi de haine protectoare sau împa-
chetări terapeutice în nămol –, fie că este vorba de intervenții strict artistice – tușe, pete. 
În acest context teoretic, proiectul Dressing the body vorbește de exemplu despre învelirea cor-
pului pentru/întru dezvelirea lui, pentru relevarea acestuia dincolo de straturile concrete și sim-
bolice sub care îl prezentăm și trăim de când lumea, cum altfel decât întrupat. Corpul a devenit 
pe rând: corpul absent, configurarea acestuia realizându-se prin suprapunerea unor straturi de 
haine, care să-i camufleze prezenţa; luând doar învelişul exterior, corpul devine  virtual; corpul 
suport, reconstituit din imagini proiectate pe corp, suport pentru un exerciţiu de limbaj plastic 
dar şi corpul îmbrăcat în nămol – terapia prin negru, unde negrul are conotaţii benefice, este 
benefic, schimbând radical registrul de semnificaţii.

Petru Lucaci, Black-based cocktail, 260x200 cm, tehnică mixtă / pânză 
Credit foto: autorul
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Petru Lucaci, Dressing the body, 100x140 cm, ulei / pânză
Credit foto: autorul

 Corpul supravegheat (Body under surveillance) a fost un alt mod de a investiga pro-
blematicile contemporane cu privire la corp. Azi mai mult ca oricând, în societatea postmo-
dernă, globală în  care trăim, corpurile noastre sunt sub un control permanent. Monitoare, 
ecografii, scanere, markere, analize ADN, camere de supraveghere, amprente digitale, haine 
inteligente, sateliţi, nanotehnologii, etc. detectează, urmăresc,  monitorizează din exterior şi 
din interior ce se întamplă cu corpul uman. Tânar şi bătrân, sănătos sau bolnav corpul este tot 
mai  privit, analizat, comparat pe dinafară şi pe dinăuntru cu voia sau fară voia noastră. Unele 
corpuri sunt mai supravegheate decât altele. Unele corpuri/părţi din corpuri sunt mai privite 
decât altele. Unele corpuri sunt etalon pentru evaluat altele. Corpurile sunt tot mai minuţios 
supravegheate înainte de a se naşte şi urmărite discret sau agresiv pe tot parcursul vieții. Di-
viziunea dintre aspectele publice şi private ale activităților corpurilor noastre se estompează. 
Societatea de azi este cu adevărat o societate a supravegherii, o societate în care tehnocentris-
mul, pe masură ce știinţa şi tehnologia dictează modul de cunoaștere, frica de boală sau de 
terorism, dorinţa de frumuseţe, nemurire, putere, duce controlul corporal la paroxism. Supra-
vegherea din ce în ce mai subtilă a corpurilor noastre de către noi şi de către alţii este pe de altă 
parte motiv de profunde dileme etice şi morale. Ce fac corpurile noastre în acest context? Se 
supun necondiţionat sau dau şi semne de rezistenţă faţă de abuzurile la care sunt supuse? Iată 
punctul de plecare pentru reflecţie pe care l-am propus pentru cercetarea de atelier transformată 
într-o serie de evenimente expoziţionale.
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 Reconversie: tema materialităţii lucrurilor 
 The thingness of objects, instalaţie-performance, MNAC, Bucureşti, 2014.

 În acelaşi spirit al nevoii de înnoire, de găsire a unor registre artistice diverse, m-am 
angajat şi în proiectul numit The thingness of objects. Este de fapt un proiect legat de  reevalu-
area materialităţii şi simbolisticii lucrurilor şi obiectelor din jurul nostru. Este un proiect care 
porneşte, pe de o parte, de la tematica reconversiei unor obiecte (în cazul meu a furnalelor em-
blemă pentru economia noastră comunistă) prin scoaterea lor din contextul originar şi redefini-
rea lor în alte dimensiuni, atribuirea prin reconfigurări artistice de semnificaţii contemporane. 
Dar este vorba în acelaşi timp şi de o reflecţie artistică ce a pornit de la o reflecţie teoretică. 
M-a inspirat distincția lui Heidegger între obiecte și lucruri. M-au incitat formulări de tipul 
‘confortul lucrurilor’ (Adorno, 2012), ‘sensul lucrurilor’ (Brown, 2001), ‘viaţa lucrurilor’ (Ap-
padurai, 2011) sau ‘sexul lucrurilor’ (Grazia, 1996). Am demarat proiectul Reconversie în pre-
lungirea unor lecturi din zona teoriei lucrurilor (theory of things). În cadrul acestor abordări se  
analizează relația complexă a oamenilor cu lucrurile, modul în care oamenii dau semnificație 
lucrurilor dar și modul în care lucrurile ajung să vorbească la un moment dat despre ele însele, 
să aibă propria lor viaţă, caracterul agentic al lucrurilor cum ar spune sociologii. Un obiect 
devine lucru atunci când nu mai are funcționalitatea pentru care a fost creat, spune Heidegger 
(1996), atunci când liftul nu mai merge, pixul nu mai are rezervă, robinetul sau furnalul nu mai 
au utilitatea gândită de ingineri.  În fiecare lucru coexistă o pluralitate de lumi trecute, prezente 
și viitoare. Nimic nu rămâne ceea ce a fost. Totul se transformă. Vremurile trec peste obiecte 
care devin lucruri care pot discrimina, iubi, revendica. 
 Am revizitat puțin traseul de experimente artistice pe relația Dada și Arte Povera, cu 
artiști preocupați de relația dintre artă și viață, creatori ce au plasat privitorul în centrul discuției 
despre experiență și înțeles. Ambele direcții probează un proces de experimentare cu final des-
chis. Marcel Duchamp, care a influențat în mod decisiv grupul artiștilor italieni, a fost primul 
care a imprimat lucrărilor lui o putere subversivă. Dacă e să amintim măcar lucrarea Fântâna, 
argumentată de un discurs conceptual surprinzător („Art is something you piss on”), realizăm 
că avem de-a face cu un cu totul alt tip de discurs vizual. Jannis Kounellis face, de exemplu, 
apel la simboluri ale civilizației industriale și le juxtapune unora legate de civilizația urbană. 
Creează în acest fel scene în care viața reală și ficțiunea coexistă cu înțelesuri contradictorii, 
mizând pe antiteze culturale. 
 Nu în ultimul rând consider că proiectul se înscrie în prelungirea unor demersuri si-
milare din zona Noului Realism unde artiști precum Bertrand Lavier apelează la un vocabular  
vizual bizar, punând lucruri, de obicei obiecte folosite, în starea lor ready-made într-o ecuație 
conceptuală complexă, subliniind de cele mai multe ori o relație ironică sau o atitudine socio-
critică amuzantă. M-am gândit de asemenea la „psiho-obiectele” lui Jean-Pierre Raynaud care, 
la nivel conceptual, articulează un univers terifiant prin inversarea  semnificațiilor, creând o 
ambigiutate și identitate falsă. Prin construcția incintelor de ceramică albă pe post de arhitec-
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tură mortuară în „Noaptea albă a unui cavou” este, de fapt, invocată moartea. Spațiul alb, un 
spațiu inert, gol, încremenit, este echivalat cu vidul, non-existența, non-identitatea. Memoria 
nimicului evocă de fapt obsesia morții (Fabre / Duby, 1986).  
 Astfel, în cazul proiectului meu Reconversie, ceea ce ieri era un simbol al prosperității, 
industrializării devine astăzi o relicvă a istoriei. Ceea ce ieri era un spațiu urban al siguranței 
zilei de mâine devine o reflectare a nesiguranței zilei de azi. În pântecele înfierbântat al coșului, 
emblematic pentru România comunistă, înfierbântat la peste 1800 de grade Celsius, se produ-
ceau cândva reacții chimice complexe. Era un simbol al marilor realizări  ale societății socia-
liste multilateral dezvoltate. Azi în paragină, coșurile care altădată duduiau zi și noapte scoțând 
fum negru și gros pe cerul patriei, zac abandonate pe câmpuri pustii, la marginea orașelor. 
Postmodernismul ca și capitalismul sunt în esență epoci ale reconversiilor în care teoria lucru-
rilor, reflecția despre „the thingness of objects” este foarte utilă. Totul se reinterpretează, se 
detronează, se fragmentează, semnifică. Înțelesurile se multiplică, verdictele se împuținează. 
Totul se rebranduiește. Simboluri de ieri ale prosperității devin astăzi simboluri ale poluăriii 
și ale unei epoci de tristă amintire. Reconversiile ca procese de resemnificare sunt de fapt sin-
gura soluție pentru supraviețuirea de la o epocă la alta. Impunătorul COȘ de furnal devine din 
obiect lucru, din emblemă a localismului sau regionalismului se transformă în însemn al lumii 
globale: supus unor detonări spectaculoase, așteptând fonduri europene și studii de fezabilitate 
pentru a fi salvat drept patrimoniu național, rampă de lansare pentru salturi cu parașuta sau, de 
ce nu,  pentru o seară, COȘ de baschet. 

Petru Lucaci, Reconversie, 700x350 cm, instalație / performance 
Credit foto: autorul 

 Bifat la „exotisme” pe traseul Bienalei Mobile organizate de Club Electroputere Cra-
iova, în zona Olteniei (Turului Olteniei în 7 zile), Rovinariul mi-a oferit ocazia de a medita la 
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această nouă stare a lucrurilor care devin obiecte și a determina reconfigurarea semnificației 
acestora. În acest context teoretic mi-am conturat un demers artistic prezentat în cadrul expozi-
ției Dispoziții în Timp și Spațiu, deschisă la Muzeul Național de Artă Contemporană București  
în 2014. Lucrarea este transferul în operă a ceea ce se  enunțase în programul curatorial al 
Bienalei Mobile și anume  „...poziționarea discursului artei în raport cu cele două coordonate 
universale Timp și Spațiu, dar și cu propriul prezent, creând un context speculativ...”. Este vor-
ba despre o instalație de 700/310 metri și un performance integrat în situl industrial reconstituit. 
COȘ-ul de fabrică a vestitei zone energetice a României  devine, prin transfer de semnificație, 
obiect  în  scena unei partide de baschet în care jucători profesioniști implică publicul într-un 
joc de baschet.
 Aparent diferite, consider că, la o analiză mai detaliată a discursului artistic, se vede 
firul roşu al reconversiilor mele ca demersuri artistice monocolore, întrupate şi ancorate în 
realităţile artistice şi nu numai ale lumii de azi. Aşa cum menţionam la început, cred în obliga-
tivitatea schimbării permanente a limbajului şi expresiei artistice a artistului contemporan.   
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