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Rezumat al tezei de doctorat cu titlul 

DE LA ARHIVĂ LA MEMORIAL  

ANALIZA UNOR CONTINUITĂȚI CUMULATIVE 

 

Rezumatul tezei de doctorat cu titlul De la Arhivă la Memorial – analiza unor continuități 

cumulative îl începem prin a cita din introducerea acestei teze textul ce ilustrează parabola mitică 

a cutiei pandorei. Asemenea lui Zeus care a decis să pedepsească omenirea căreia binefăcătorul 

Prometeu îi dăruise din cer focul, Pandora înzestrată cu a sa cutie, este trimisă pământenilor 

pentru a oferi darul zeilor. Dar nu răzbunarea constituie interesul cercetării noastre, ci forma 

cadoului. Cutia ca suport al ingrădirii, al stocării, a punerii de oparte a ceea ce dorim a fi păstrat, 

reprezintă pentru noi motivația reală pentru care am făcut apel la această considerație. Arhivele  

și memorialele, precum și totalitatea formelor și constructelor cumulative se constituie pornind  

de la elementul comun al dorinței și nevoii de conservare precum și a formei cutiei sau 

declinărilor acesteia ca mod arhetipal al asamblajelor arhivale. Dintre fricile cele mai mari ale 

omului cu siguranță uitarea ocupă un loc fruntaș, urmărind și înspăimântând cu prezența sa 

generații la rând. Lipsa unor coduri ale comunicării sau posibilități de conservare a acestora prin 

scriere, a avut drept rezultat apelul la constructe cumulative, cu rol cert de rememorare, evocare, 

cultică sau profană, a bagajului informațional pe care omul nu îl mai putea purta doar cu ajutorul 

mnemonicului personal. 

Astfel, direcția investigației și cercetării teoretice precum și a modelărilor aplicative, trece de la 

enciclopedicul statistic la secvențele ce prezintă și elucidează, prin ceremonii interogative și 

reflexive, legătura dintre fizicul și metafizicul gestionării și implicării lor, în forme și materialități 

culturale îndeosebi a celor specifice artelor vizuale. Pentru bunul mers al sintezei acestor cercetări, 

teza de doctorat este structurată pe baza a șapte capitole, ce conțin subcapitolele necesare la care 

se adaugă introducerea generală , concluziile generale, o bibliografie, lista surselor de ilustrații și 

lista cuvintelor cheie. În Introducerea generală se trec în revistă motivațiile personale, 

argumentele științifice, atât cele reflexive cât și direcțiile de construct ale cercetării și ale sintezei 

rezultatelor acestei cercetări, menționându-se importanța pe care o acordăm transferului cercetării 

în câmpul cultural general și în teritoriul ilustrativ și moderator, reprezentat de parteneriatul dintre 

arhive și declinările acestora și artele vizuale.  

De la acumulările destinate alimentării ecuațiilor de supraviețuire și a celor destinate 

portofoliului informativ, până la arhivele cumulative ce validează individul, grupul, societatea  
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și la celor care confirmă extensia gândirii profane către aflarea, imaginarea, trăirea epifanică, 

asistăm în diacronicul general și prin particularitățile punctuale, la însoțirea umanului  

de reperele, secvențele și instanțele de continuitate cumulativă: depozitul, arhiva, colecția, 

memorialul, portofoliul, muzeul.  

Din vastul teritoriu al parteneriatului uman cu constructele cumulative, desigur, din perspectiva 

mea ca artist vizual, am ales în punctualitatea și extensia interesului legat de această materializare 

a comportamentului uman, un subiect analizat și dezvoltat în teza de doctorat De la arhivă la 

memorial – analiza unor continuități cumulative. Cu siguranță, cercetarea teoretică, aspectele 

documentării ilustrative și științifice însoțite de exemplificări și experimente aplicative dinspre 

creația artistică personală, nu poate rămâne doar într-o segmentare de demers discursiv dedicat 

teritoriilor artelor vizuale ca receptoare, generatoare și gestionare de continuități cumulative.  

Astfel axa principală a cercetării, dedicată artelor vizuale, este însoțită de diferite trimiteri  

și asocieri, parteneriate, conjugări ale cercetării teoretice, documentări ilustrative și teoretice 

legate de abordarea spațiului socio-cultural care gestionează continuitățile cumulative. 

De asemenea, am acordat o atenție deosebită disjuncției dintre ceea ce înțelegem și este înțeles 

prin arhiva culturală și prin arhiva profană. Chiar dacă, o delimitare clară nu poate fi făcută, 

considerăm că ea este utilă pentru calificarea rezultatelor cercetării. O certitudine a investigației 

noastre o reprezintă acel aspect legat de relația de dialog între mediile culturale și profane.  

O delimitare clară între cele două aspecte nu poate fi formulată, având în vedere faptul că există 

un schimb și un dialog permanent și continuu între acestea. Prin statutul obiectului sau al modului 

în care își face acesta simțită prezența, arhiva a funcționat în strânsă legătură cu percepția 

publicului cu valorile și reprele culturale ale diferitelor perioade istorice. Acceptul publicului  

nu s-a putut face fără existența unui raport comparativ sau de asociere cu mediul instituțional,  

fie el muzeu, biserică, academie sau alte forme instituționale de validare.  

Dacă aceste repere prin rolul și caracterul lor oficial, ce îndeplineau funcția de validare,  

au funcționat dintotdeauna prin asumarea noului în câmpul lărgit al sferei culturale, în contrast, 

avangardele istorice impun o extindere a acestui accept și o asimilare mult mai accelerată  

a noului. Introducerea generală se încheie cu o prezentare a rolului și rostului prezenței artelor 

vizuale, ca partenere elective pentru existarea și evoluția arhivelor și a declinărilor acestora. 

Astfel, starea și nevoia de arhivă generică și delimitările acesteia, alimentează, pe lânga variatele 

teritorii sociale și culturale, universul de creativitate al artistului. La rândul său artistul întoarce 

acest „dar” prin contribuții de referințe directe și extins indirecte arhivei și declinărilor sale.  
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Dacă proporția de materialitate domină constituirea arhivelor în secvențele de existențial și social 

în spațiul cultural, punctual, în spațiul artelor vizuale jocul de proporții devine unul elastic, supus 

unor paradoxale geometrii variabile unde fizicul este transgresat adesea de la elementarele repere 

și nevoi existențiale în delegări ce îmbină metafizicul cu reprezentări, simulări și simulacre.” 

Capitolul I este intitulat Perspective teoretice asupra constructelor cumulative și rolul lor în 

cadrul socio-cultural și angajează investigarea teoretică asupra influențelor reciproce dintre 

continuumurile și constructele cumulative, generalitățile și nuanțele social-culturale. Se trec astfel 

în revistă conceptele culturale ce interferează cu cele legate de raportarea și percepția spațiului,  

în legăturile lor cu generarea și gestionarea de continuumuri arhivare ca și constructe cumulative 

întemeietoare de dimensiuni identitate de comportamente, stări și înființări arhivare, împreună cu 

modul în care structurile instituționale confiscă și patrimonizează elementul valoric pe parcursul 

diacronic al evoluției socio-culturale umane.  

Un alt aspect cercetat, sub genericul antropologiei generale și al celei culturale, este legat  

de individualitatea comportamentală (nevoia de compensare, aspecte ale asumării și tranferului 

față de obiect, acumularea compulsivă) și relațiile acestora în raporturile socio-economice.  

Studiul de caz inserat ca exemplu în acest capitol, este însoțit de detalieri ale fenomenelor, 

funcțiilor și aspectelor, ce se constituie și contribuie la dezvoltări ale comportamentelor periferice, 

ce au drept rezultantă excluziunea socială, și prezențe arhivare ce îmbracă rezultatul lipsei  

de control a individului raportat la sieși și la spațiul locativ.  

Cercetarea fenomenului cultural, implică abordarea unei imagini de ansamblu asupra totalității 

formelor de relaționare între individ și grup, și a formelor organizatorice ce îi condiționează sau 

gestionează statutul social precum și relațiile sau particularitățile generate de acesta.  

Ulterior am analizat modalitățile de percepție și raportare a a individului la spațiu, analiză  

în care distingem două categorii. Prima, identificată ca fiind un proces cognitiv aflat sub auspiciile 

logicii și matematicii. În cea de-a doua, trăirea estetică, experiența frumosului și bucuria întâlnirii 

constituie modul de înțelegere și raportare.  

Logica unui construct cumulativ se ghidează pe principiul raportării, incluzând și selectând 

doar acele elemente care, dincolo de valoarea lor estetică, conduc spre posibilitatea construirii 

unei imagini de ansamblu și evaluare a întregului.  
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Capitolul II se intitulează Despre arhivă și declinările sale și este dedicat cercetării 

motivațiilor generării, existării și gestionării de forme identitare ale arhivei și de declinări  

ale acesteia. Se reperează și se relevă secvențele și instanțele care au transformat informația  

de semn și sens existențial în provocare și generare de conservare utilitară a memoriei, cât și 

evoluția diacronică a acestora determinată de existențial, de mediul socio-economic și de cel 

cultural. În acest capitol se punctează secvențele identitare ce delimitează și definesc o formă sau 

alta a constructului arhivei îmreună cu succesiunea de momente în care gestionarea arhivei trece 

gradual sub auspiciile multiplelor forme instituționale.  

O importanță deosebită se acordă transformărilor specifice unui interval situat între transfer  

și transgresare, care conduce, de la depozitul fizic la substituiri ale acestuia prin reprezentări, 

simulări, simulacre, sinteze și rezumate, care conduc la depozitul virtual.  

Am urmărit deasemenea modul în care, omul, prin depășirea condiției de primată realizată  

de abordarea unei poziții bipede, începe să se raporteze la spațiu. Într-un mediu atât de vast, 

nevoia de a fixa repere și de a identifica puncte de referință devine stringentă, atât pentru 

actualitatea acută a acțiunilor sale cât și pentru necesarele repere informaționale ulterioare, ceea ce 

conduce la premisele de proto-arhivă.  

De la această nevoie primară se dezvoltă și uluitoarea capacitate a omului de a da naștere  

și gestiona un spațiu familiar și de a ajunge până într-acolo încât să modifice întreg peisajul în care 

își desfașoară activitatea. O astfel de evidență a arhivării o deducem din faptul că în numeroasele 

imagini rupestre de pe pereții grotelor sunt ilustrate doar capete de animal, partea cea mai 

importantă, ce păstrează și atestă trofeul și memento-ul actului vânătorii. Prin deducție și urmărind 

același principiu găsit la depozitele de oase, omul păstrează doar părțile cele mai sacre pentru a le 

avea drept mărturie fizică sau în scop ritualic. Ulterior, prin apariția scrierii, semnul și simbolul 

preiau parte din încărcătura proto-religioasă purtată până atunci de obiect sau suprafața desenată  

a peretelui și conferă o nouă formă de mobilitate actului mistic. 

Arhiva, ca formă depozitară a unei anumite cantități de informație, a dobândit începând  

cu perioada antichității un comportament unitar, păstrat și dezvoltat în permanență până în zilele 

noastre. De la trezorerii, la biblioteci, mausolee, monumente de utilitate publică, temple ori case 

particular și morminte, aceste constructe cumulative ale antichității constituie baza de plecare 

pentru toate formele de dezvoltare uletrioară din domeniul arhivelor. Am putea afirma  

că bibliotecile antice au fost instituțiile predecesoare erei digitale, precum și a fenomenelor  

de acumulare și ierarhizare a informației de astăzi.  
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Odată cu începuturile Renașterii în Italia, și colecțiile au început să crească atât în dimensiuni 

cât și în importanță și notorietate. Interesul sporit pentru arta antică precum și posibilitățile 

financiare în creștere ale burgheziei și bancherilor renascentiști, au făcut ca patrimoniul material 

să se dezvolte considerabil.  

Cabinetul de curiozități așa cum îl cunoaștem astăzi, apare în Renașterea Europeană având un 

caracter enciclopedic. Diferitele nume sub care este menționat, în limba engleză Cabinet of 

curiosities, Wonder Cabinet, în limba germană Kunstkammer (cameră de artă) și Wunderkammer 

(camera minunilor), arată încă o dată diferitele scopuri și varietatea acestor acumulări. 

Wunderkammer reunea obiecte, sau mai bine spus artefacte, din varii domenii precum științele 

naturii, artă, etnografie, arheologie, geologie sau relicve sacre. Apelul la înșiruire ori enumerare, 

reprezintă o formă de reflectare a dimensiunii, cu caracteristici universale. Nu există un început 

sau sfârșit a acestor descrieri, ele fiind folosite doar ca instrument de operare al înțelegerii 

universale.  

Dintre reperele analizei noastre un punct de referință l-a constituit constructul cumulativ 

caracteristic secolului al XVl-lea cunoscut sub denumirea de cabinet de curiozități sau 

wunderkammer ce devine o adevărată modă printre membri înaltei societăți a acelor vremuri. 

Astfel că numai în Italia acestui secol sunt înregistrate peste 250 de astfel de arhive.  

Interesul pentru alchimie, mister, ștințele naturii precum și față de diferite artefacte exotice, 

aduse de negustori din diferite colțuri ale lumii, conduce la o dezvoltare rapidă și dinamică a 

cabinetului de curiozități și a colecților private. Dintre acestea amintim pe cele ale lui Luca Ghini 

din Padova cu o importantă colecție de ierbare, sau colecția eclectică a lui Ulisse Aldrovandi  

din Bolognia. De asemenea importante colecții au fost și cele ale lui Conrad Gesner, Félix Platter, 

iar ceva mai târziu, cea a lui John Tradescants, sau colecția de artefacte arheologice a familiei 

Grimani din Veneția, precum și cea a manuscriselor recuperate din mănăstirile închise în timpul 

reformei, aparținând lui Sir Robert Cotton sau cea a lui Ferrante Imperato din Napoli.  

Pornind de la culturile paleolitice si cele primitive, trecând prin antichitate și Renaștere  

și ajungând pâna în secolul al XXl-lea, listele, arhivele și colecțiile au rămas alături de om în toate 

manifestările și preocupările sale.  

Prin diferitele caracteristici ale funcției sale, opera de artă a beneficiat de enumerarea utilizată 

de artist pentru îndeplinirea multiplelor scopuri. O calificare performativă este adusă de secvențele 

artei goticului în care rezumările și simulările listelor sub aspectul surogatului realității,  

a cunoscut, atât prin aspirație și realizare, evoluții semnificative ce pregătesc și anunță schimbările 



8 

de paradigmă aduse de Renaștere și perioadele următoare. Reprezentarea spațiului sub auspiciile 

enumerării și arhivării, rezolvă pentru artiștii perioadei medievale, slabele performanțe dinspre 

reprezentările vizuale mimetice ce solicită ceremonii complicate ale iluziei și sugestiei, rezolvate 

mai târziu de știința și arta reprezentării perspectivale angajată salutar de perioada renascentistă.  

Dealtfel, redarea spațiului și a elementelor sale a reprezentat pentru artiști un deziderat,  

o preocupare și o încercare permanentă de măiestrie întru știința și arta redării. Arhivele  

și enumerările pe care acestea implicit le includeau, erau mijloace operaționale la îndemâna 

diferitelor clase sociale și implicit a artistului și artizanului în efortul său de reprezentare și 

satisfacere a comanditarului. 

Capitolul al-III-lea, pe care l-am intitulat Arhiva și colecția, ca modalități de stocare,  

și aspectele lor instituționale, este dedicat trecerii în revistă a specificului arhivelor culturale  

în reperele lor de identitate instituțională, precum și în formele sale de devenire, existare  

și reformare, sub auspiciile atât ale formelor de patronaj independent sau contestatar, cât și ale 

derogărilor generate și raportate la aceste forme. Prin caracteristica lor publică, aceste constructe 

sunt reflectarea sub aspect organizatoric și manifestațional al culturii.  

Muzee, galerii sau biblioteci, se constituie drept repere în cadrul mediului social ce le 

determină și menține existența, având totodată și un aspect de construct cumulativ. Acest detaliu 

este important, reflectând instituțional imaginea publică și materială a nevoilor grupului  

de conservare directă a unei anumite zone reprezentative a bagajului cultural. 

Așa cum am descris în alte capitole, numim cultură, totalitatea proceselor ce definesc  

un grup social. Formele instituționale analizate în acest capitol, iau naștere ca circumstanțe 

materializate din acceptul general pentru conservarea tuturor elementelor ce reprezintă  

din perspectivă obiectuală, un reper al patrimoniului cultural. Ele reunesc în cadrul constructelor 

proprii artefacte ce sunt instaurate cu valoare nominală. De asemenea ilustrează repere  

ale asumărilor socio-economice, fiind implicate în mod direct în menținerea valorilor culturale  

din cadrul societății. Prin intermediul lor, societatea dispune de pârghiile instaurării unor anumite 

cantități de artefacte, drept repere și reprezentări, înconjurate de unicitate și valoare referențială.  

Pornind de la structurile de arhivare reprezentate de colecția privată (cabinetul de curiozități), 

în secolele următoare, arhivele, colecțiile private sau publice au suferit dezvoltări prin diferitele 

forme de clasificare sau încercări de delimitare pe arii de interes cultural și valoric. Ele joacă  

un rol deosebit de important pentru comportamentul social raportat la materialul cultural 
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european, reprezentând astfel formele incipiente, premergătoare, ale instituțiilor ce guvernează 

astăzi patrimoniul cultural. 

Prin aceste schimburi, transferuri și delegări de proprietate apărute începând cu secolul al XVl-

lea și continuate până în secolul al XlX-lea se produce o importantă transformare asupra modului 

de raportare socială la aceste structuri cumulative. Prin trecerea lor din spațiul privat în cel public 

se înregistrează o transformare treptată a procesului de asimilare și asumare de către mediul 

social. Dacă inițial aceste constructe se revelau drept o caracteristică a comportamentelor 

excentrice precum și o formă de epatare a claselor sociale înstărite, ele devin treptat un reper  

al modului de conservare a diferitelor aspecte ce țin de patrimoniului cultural general.  

Prin organizarea de societăți științifice ce încep treptat să preia rolul colecționarului, 

ansamblurile arhivare dezvoltă noi dimensiuni și restructurări. Prin accesul la spații mult mai 

mari, arhivele încep să înglobeze cantități din ce în ce mai importante de artefacte. Totodată  

se observă o separare și stratificare a diferitelor domenii de interes, proces care va conduce treptat 

la specializarea și supraspecializarea colecților. În decursul ultimelor două secole, imaginea  

cât și dimensiunea acestor constructe suferă transformări radicale.  

Oficializarea colecțiilor a avut ca rezultat accesul neângrădit al publicului, începând treptat  

să fie asumate de marea masă a populației, devenind puncte de atracție, surse de cunoaștere, 

instrumente educaționale și de divertisment. Dintr-o altă perspectivă, raportându-ne la momentul 

apariției lor, aceste colecții, odată devenite publice, oferă vizitatorilor un acces la informație mult 

mai facil, de neimaginat anterior.Noile descoperiri geografice, precum și industrializarea, oferă  

un climat economic ce contribuie la dezvoltarea vizibilă atât a științelor cât și a centrelor urbane.  

Se înființează pentru prima dată în Anglia și respectiv în Franța, ceea ce poate fi identificat azi 

cu imaginea incipientă a instituției muzeale. Astfel apar British Museum, în Londra, în 1759  

și Musée du Louvre, la Paris, în 1793. Încă din secolul al XlX-lea acestea devin unele dintre cele 

mai importante repere culturale, proiectându-se asupra lor statutul de identitate regională sau 

națională. Schimbările sociale s-au proiectat într-un mod decisiv asupra modului de constituire,  

a numărului acestora precum si a perspectivelor de dezvoltare ale instituțiilor cu caracter public  

ce patronau arhive materiale. Apariția de conflicte militare majore, au avut drept rezultantă 

schimbări remarcabile în mediul socio-cultural și implicit și asupra gestionarilor de arhivă.  

Dacă o arhivă se construiește pe principii universal valabile ce îi conferă posibilitatea 

mobilității, memorialul în schimb, nu beneficiază de date similare în pornirea constructului său. 
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Prin modificarea statutului de acumulare cu caracter socio-cultural și convertirea în memorial, 

acest construct cumulativ capătă un caracter hieratic în cadrul instituțional, nemaifiind necesar  

un accept unanim al societății ca formă de influență asupra înființării sale. La baza alcătuirii 

memorialului se află obligatoriu diverse structuri cumlative formate din arhive.  

O arhivă odată instaurată sub premisele acestor forme statutare, se degrevează de orice 

dependență și nevoie de validare. Un interes aparte îl reprezintă faptul că acestă formă cumulativă 

nu se formează în același fel ca toate celelalte, ci pornește de la considerațiile valorice impuse  

de sistemul socio-economic. În cadrul unui memorial putem regăsi obiecte ce nu dețin în mod 

direct o valoare economică sau culturală. Urmărind această trăsătură caracteristică memorialului, 

care împreună cu alte constructe cumulative exercită în plan social și un caracter economic,  

ca particularitate, îl putem înscrie în categoria arhivelor obiectuale cumulative formate s 

au gestionate de instituții oficiale. Foarte rar se întâmplă ca un memorial să fie exclusiv rezultatul 

unui demers privat. El se poate înființa în urma unui aport din mediul privat, aport ce este ulterior 

preluat și continuat de către stat, dobândind astfel un statut oficial și bucurându-se de suportul 

instituțional al acestuia. 

Capitolul IV intitulat Medii și instrumente de arhivare, cercetează și relevă apariția  

și evoluția mediilor și instrumentelor de substituire a materialității cantitative și statistice specifică 

arhivelor depozitare, prin secvențele și instanțele virtualității legate de mijloacele și metodele  

de reprezentare, de simulări, precum și de sinteză. Atenția noastră se îndreaptă astfel către: scriere, 

tipar, fotografie și declinările acestora în mediul informației digitale și a suportului virtual.  

În acest context se identifică și paradoxurile legate de modul în care aceste instanțe ale mediului 

virtual amplifică sau deteriorează accesarea și utilizarea arhivelor. Apariția primei tehnologii  

de tipărire a continuat și dezvoltat într-un mod novator variantele anterioare de propagare  

a informație reprezentate anterior de suportul mobil, lemn, os, piatră, ceramică, papirus, hârtie  

și pergament. Prima tehnologie de tipărire, și în consecință de multiplicare a documentelor,  

a apărut și s-a dezvoltat tot în China, unde tiparul pe un relief în negativ s-a folosit încă din 

secolul I e.n. În perioada anilor 1041 și 1048, tipograful chinez Bi Sheng inventează litera mobilă 

și dezvoltă o metodă tehnologică care îi permite rearanjarea acesteia pe suportul unei matrițe  

de lemn, metodă folosită și perfecționată ulterior în Europa, pentru a eficientiza procesul  

de tipărire. În secolul al XV-lea, Johannes Gutenberg adaptează presa de tipar cu șurub,  

o tehnologie ce utilizează un procedeu preluat la rândul său din metoda presării teascurilor  

de vinificație folosite în perioada Imperiului Roman, pentru a realiza un nou tip de presă folosită 

ulterior în procesul de tipărire.  
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Din acest moment, dezvoltarea tiparului și a tehnologiilor conexe a căpătat amploare într-o 

asemenea măsură încât în doar câteva secole întreaga Europă a fost martora unei emancipări  

a informației prin prisma noilor medii și instrumente de difuzare, fapt ce a condus la o explozie  

în secolul XX a propagării informației și apariția fenomenului de mass-media.  

Astfel informația a căpătat prin prisma evoluțiilor tehnologice un volum ce cu greu mai putea 

fi verificat, controlat și monitorizat. Noi instituții cu rol de reglementare au fost înființate pentru  

a manageria fluxul informațional creat de abundența și rapiditatea cu care această informație  

era propagată în mediul social și cultural. 

Dezvoltarea artelor vizuale a beneficiat din plin de aceste evoluții tehnologice și a  

nou apărutelor modalități de promovare și propagare a informației realizate prin intermediul 

instituțiilor care aveau de acum nevoie de o nouă metodă de promovare a artefactului  

sau evenimentului cultural. Astfel au luat naștere albumele de artă, revistele culturale, afișe  

și pliante destinate informării și promovării acțiunilor și activităților artistice. Cataloagele 

expoziționale și listele caselor de licitații reprezintă de asemenea arhivări și documentări  

ale momentelor consumate, oferind posterității posibilitatea accesului la o informație de arhivă, 

constituindu-se astfel în elemente ale memoriei culturale. 

Secolul al XlX-lea aduce în peisajul cultural un nou mediu de conservare al imaginii: 

fotografia. Contribuția adusă de această nouă tehnologie în câmpul arhivelor este uriașă, 

schimbând radical percepția legată de spațiu și aducând noi elemente legate de percepție  

și imagine. Mecanismele nou apărute pot să dezvolte apropieri sau depărtări de subiectul 

fotografiat, relevând noi imagini ale realității. Contribuția adusă de fotografie mediului ștințific 

este uriașă, dar și întregului mediu ce se ocupă de arhivare și documentare. Alături de alte 

modalități de conservare, fotografia își găsește loc în cadrul constructelor cumulative, câștigând 

cu repeziciune un loc favorizat. 

Putem concluziona faptul că apariția fotografiei și includerea ei imediată în câmpul arhivelor, 

duce la o dezvoltare exponențială a acestora, precum și o mobilitate nemaiîntâlnită a informației 

Se adaugă la schimbările de paradigmă ale statutului și tipului de arhivă, pe lângă noutățile aduse 

de fotografie și pe cele la fel de revoluționare ale arhivării și arhivelor, având la bază extensiile 

fotografiei, respectiv arhivările pe suport cinematografic, cele pe suport video și cele pe suport 

foto-numeric. 
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Transpunerea imaginii de pe suportul clasic al peliculei fotografice pe suport digital, atrage 

după sine și utilizarea mediilor de stocare și arhivare, precum și noi modalități de raportare  

și relaționare cu imaginea digitală. Odată copiată din aparatul foto digital în calculator, pe suportul 

electromagnetic al discului dur (Hard-Disk Drive-ului), imaginea poate fi modificată în asemenea 

fel, cu ajutorul programelor specializate, încât ideea de la care s-a pornit în realizarea acesteia să 

nu mai corespundă cu rezultatul sau scopul în care a fost creată, prin urmare devine o creație nouă, 

prin reinterpretarea unei idei creative având un alt scop și o altă destinație. Informația, de orice 

natură, trecută prin filtrul digital poate fi comprimată și arhivată cu ușurință, transpusă  

pe suporturi de înmagazinare compacte (CD, DVD) ce substituie nevoia de existență fizică  

a obiectului transpus. Aceste suporturi digitale pot înmagazina documente cu caracter personal, 

biblioteci, pinacoteci, reprezentând informație digitală. 

În această eră digitală, obiectul fizic nu dispare, ci este folosit ca matriță pentru multiplicare  

și redistribuit în mediul online, fapt ce creează o abundență informațională cu caracter redundant. 

Comprimarea informației și transpunerea acesteia pe suporturi materiale de dimensiuni reduse are 

legătură cu volumul imens de documente existente în formă fizică sau de datele puse la dispoziție 

de internet.  

Capitolul V cu titlul Avangardele secolului XX în raport cu colecționarea obiectuală,  

în continuarea tezei, abordează spațiul artelor vizuale și tratează subiectul unei secvențializări 

particularizante a gestionării și locuirii arhivelor de către, și prin direcțiile contemporane  

ale practicilor artistice ce au ca subiect reevaluarea și reconsiderarea comunului, privit de regulă, 

ca anexă, reziduu, surogat în compunerea arhivelor aflate sub semnul socialului și culturalului.  

De la avangardele secolului XX și până la noile medii ale actualității contemporane, sunt 

identificate secvențe și instanțe ce pun în discuție, de la contestare la proiecte regeneratoare, 

conținutul cantitativ și calitativ al arhivelor de semn și sens cultural.  

Noile curente artistice impun un fenomen de incluziune a noului prin modalitățile de exprimare 

artistică, aducând noutatea în sfera culturală. Prin inovația și rezultatul demersului lor, 

avangardele și avangardiștii, au definit condiția obiectului de artă în modernitate, condiție,  

ce nu mai era limitată la un anumit domeniu și cu atât mai puțin la formele de materializare. 

Indiferent de natura materialelor ori a mecanismelor de producere a artefactului, acesta, va fi 

analizat din perspectiva estetică și nu din cea a datelor valorice de alcătuire a formei sale. Datorită 

importanței și rolului jucat atât pe scena culturală cât și pe cea socială, mișcarea DADA, a devenit 

subiectul nenumăratelor studii academice cu ramificații în lingvistică, literatură, artă, muzică, 
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teatru, sociologie, reprezentând de fapt o istorie a ideilor. Pentru toate avangardele ce au urmat  

pe parcursul secolului al XX-lea, această mișcare artistică, precum și obiectele cu caracter  

ready-made; au reușit să influențeze producția a numeroși artiști precum: Max Ernst, Jean H. Arp, 

Man Ray si Francis Picabia. 

 De loc de neglijat este rolul jucat de avangardele istorice, în momentele de criză, în constructul 

vizual ce a atras odată cu apariția lor, o producție culturală ce îngloba cu mare ușurință elemente 

obiectuale din zone periferice.  

Deși imaginea creată în rândul elitelor este clar una negativă, aspect întâlnit până în ziua de azi, 

obiectul kitsch, indiferent de mărime, material sau calitatea reprezentării sale, se integrează 

definitiv, atât în mediul instituțional cât și în cadrul operelor de artă.  

Artiștii ce reprezintă mișcarea Arte Povera, operează cu obiecte preluate din spațiul profan, 

obiecte pe care le introduc în spațiul galeriilor sau muzeelor și le utilizează în constructe vizuale 

ce îmbracă adesea aspectul unor instalații vizuale. Cu origini în mișcarea DADA, acest grup  

de artiști reușește să impună o formă săracă a artei din perspectiva valorică a materialelor folosite, 

urmărind a aduce în fața publicului o imagine contrară realității; părți din aceasta sunt preluate 

pentru ca publicul să redescopere o realitate a naturii de care omul contemporan s-a îndepărtat.  

Dintre reprezentanții acestei mișcări îi amintim pe: Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti,  

Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, 

Pino Pascali, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, și Gilberto Zorio.  

Arta Brută precum și alte mișcări avangardiste democratizează elitismul arhivelor anterioare 

impunând declinări ce duc de la alter-elitism la contra-elitism. Abordarea unor acumulări spațiale 

cu un pregnant caracter patrimonial în formele culturii înalte (aici referindu-ne în mod direct  

la acele aspecte ale artelor ce înglobează totalitatea formelor și abordărilor din zone precum artele 

vizuale, medii tradiționale, arhitectură, arte decorative, arte scenice și performative), aduc  

în actualitatea contemporaneității utilizarea instalației și a artelor instalaționiste ca un punct de 

referință al discursului artistic vizual. De la prezențe ceremoniale publice sau private,  

la încununarea statutului social și susținerea prin prezență materială ca dovadă a cunoașterii 

dobândite, sau uneori fiind alături în drumul omului în călătoria sa de după moarte, servind  

în mod direct drept avataruri ceremoniale și parteneriale în proiecția culturală a timpului și culturii 

carora aparțin sau au aparținut.  
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Cu timpul, se apelează la utilizarea noilor tehnologii prin elementele lor (obiecte electrice  

și electronice, televizoare, sisteme de sunet, lumini și medii digitale ori performative), ce reușesc  

să aducă un aport considerabil la multitudinea de forme pe care instalația le înbracă în ultimele 

decenii. De asemenea nu mai rămâne o formă de artă tributară doar spaților închise, ocupând încet 

și diferite spații exterioare, unde se pot crea structuri cu desfășurare amplă. 

Multitudinea curentelor avangardiste apărute și succedate cu o mare rapiditate duc la abordări 

dintre cele mai diverse. Obiectul prefabricat, manufacturat ori de serie, câștigă acceptul intrării 

sale ca material, suport de lucru, în câmpurile culturii înalte, conducând la mijlocul secolului 

trecut să fie integrate de asemenea și forme ale kitsh-ului, sau obiecte cu calitate și prezență 

îndoielnică.  

Totodată am subliniat, ca repere culturale relevante pentru analiza de față, proiectele  

unor artiști ce au avut o importantă contribuție in cadrul arhivelor, artiști precum: Joseph Beuys 

Mario Merz ,Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis și Gilberto Zorio, Rebecca Horn, Christian 

Boltanski Damien Hirst, Tracey Emin, Do-Ho Suh si Sarah Sze sau alți artiști, repere ai ultimelor 

decade, precum Daniel Spoerri și Robert Rauschenberg, care au reușit să impună o traiectorie 

decisivă asupra percepției și aceptului asamblajului ca modalitate de lucru, în acceptul general  

și în cadrul dezvoltărilor cumulative. Prin opera lor, Louise Nevelson, Jeff Wassmann, Vladimir 

Yevgraphovich Tatlin, Janice Lowry, Arman și mulți alții au impus în câmpul accepțiunii artei  

noi modalități de lucru, de conservare și redare a unor realități. 

Astfel am considerat necesar, ca în Capitolul VI intitulat Studii de autori și fișe de proiecte 

artistice, să relevăm cu ajutorul fișelor de artist și studiilor de proiect artistic, prezentările  

de centricitate și excentricitate dedicate parteneriatului dintre arhivă, in dimensiunile sale 

materiale și virtuale, și reflectarea lor în concept și proiect artistic rezultat din artele vizuale 

contemporane. Am ales, un număr de 27 de artiști în a căror operă vom regăsi preocuparea directă 

sau indirectă pentru arhivă, de la celebrare la contestare, și de la ilustrare la reformare. 

Capitolul VII intitulat Aplicații personale, este dedicat prezentării și ilustrării rezultatelor 

aplicative din creația artistică personală, generate de investigațiile și demersurile teoretice,  

cu precădere cele din parcursul doctoral, dar la care se alătură și cele de anterioritate acestui 

parcurs, întrucât, așa cum menționam în introducere, arhivele, în toate aspectele lor, de la material 

la virtual și de la fizic la metafizic, sunt un subiect preferat al activității mele artistice pornind  

de la instanțele de reflexivitate și ajungând la actele și proiectele artistice propriu-zise. 
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Dacă aceste continuități cumulative, după cum rezultă din sinteza cercetării teoretice, 

documentară, ilustrativă și științifică, se dovedesc a fi o obligată interdependență atribuită existării 

umane în formă socială, iată că, ajunși la capătul cercetării doctorale, putem spune cum că 

teritoriul artelor vizuale se prezintă ca un atelier permisiv la derogări, experimente și inovări 

asupra gestionării relației de natură culturală, legate de continuități cumulative alăturate ombilical 

societății umane și rezultatelor materiale ale acestora.  

Artele vizuale se dovedesc a fi un generos câmp pentru generarea sau testarea de substituiri ale 

materialității arhivelor, atelierele artiștilor fiind un loc propice atât pentru reușita cât și pentru 

eșecul experimentelor, fără ca acestea să afecteze în vreun mod continuumul parteneriatului 

tradițional dintre arhiva materială și cea virtuală, atunci când atașarea rezultatelor la obișnuințe  

și la tradiție, ameliorează și nu erodează.  

Cercetarea teoretică, științifică și documentar-ilustrativă, a relevat rolul punctualității surselor 

și resurselor, a nuanțelor și detaliilor, legate de datele biologice ale omului, ca individ, grup,  

și societate, în aportul transformărilor de mare finețe și în același timp de o atitudine incisivă 

asupra a tot ce înseamnă generare și gestionare de arhivă. De accea, inventarierea acestor influențe  

ocupă un spațiu extins în corpusul tezei doctorale și reprezintă o preocupare aparte în subiectul 

analizei fenomenelor generate de continuitățile cumulative.  

La polul opus, artele vizuale, în aspectul lor de dialog, de receptor și emițător, de exersare, 

modelare și extensie de arhive și de declinări ale acestora, întrețin o altă relație privind rolul lor  

de agent modificator. Ele mai întâi adună, selectează, filtrează și ierarhizează sintetic secvențele 

de diacronie și de contemporaneitate ale arhivei, le reprezintă, de la „arătare” la „relatare” și abia 

apoi, manifest sau circumstanțial, devin factori ce influențează, modifică sau transformă cutumele 

fizice sau metafizice ale stărilor și rezultatelor cu aspect de arhivă. 
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