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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

Întroducere 

Alegerea tematicii 

 Tema tezei este cercetarea performativității creațiilor artistice realizate în natură. Am 

început să mă ocup cu această problemă teoretică atunci când am aprofundat cercetarea mea 

despre artiștii contemporani din Transilvania, cum ar fi activitatea grupului MAMŰ, festivalul 

AnnART sau alți artiști contemporani ca Pál Péter, Erőss István, Péter Alpár, Berze Imre și Éltes 

Barna. Ocupându-mă de lucrările artiștilor menționați, am ajuns la următoarea concluzie: Sunt 

prea puține cercetari teoretice legate de acești artiști. Despre MAMŰ de exemplu am găsit scrieri 

care generalizează1, dar nu și despre lucrări în particular. Despre AnnART a scris Ütő Gusztáv2, 

și a arhivat în mare parte activitatea lor fundația ETNA3, dar nici în cazul ăsta nu a rezultat o 

teoretizare detaliată a lucrărilor. În schimb despre artiștii contemporani, se găsesc articole în 

presa locală, dar astea tot așa, sunt și fără problematizări teoretice complexe. Aceste fapte au dus 

la începutul cercetării mele mai aprofundate.  

 Dealungul cercetării am comparat lucrările menționate mai sus cu cele ale artiștilor din 

vest. Ca rezultat, am găsit multe asemănări, dar și deosebiri. Am observat că arta locală, pe lângă 

faptul că se inspiră din cultura populară locală, are influențe și din orient și din occident. Am 

ajuns la concluzia, că nu pot vorbi despre arta contemporană transilvaneana, dacă nu mă ocup și 

cu unele aspecte ale artei în parametrii globali. Din acest motiv am cercetat și mediul în care s-a 

dezvoltat arta contemporană din vest, dar și acela din est, și felul în care arta abordează mediul 

natural înconjurător. Am scris despre arta peisageră europeană, chineză, și am studiat  arta 

grădinăritului european dar și cel japonez. 

 După aprofundarea mai adâncă în cercetarea creațiilor artistice realizate în natură, mi-am 

pus întrebarea: ce rol poate să îndeplinească natura în creația artistică? De exemplu, lucrările 

artiștilor, aparținute de gruparea MAMŰ, au fost realizate într-un mediu natural, dar cauza, 

motivul era complet diferit de exemplu, de cele ale artiștilor land art sau performance din 

America. Se poate pune întrebarea: Ce relație s-a nascut între mediu natural, artist, lucrarea de 

                                                           
1 Novotny Tihamér, Chikán Bálint etc. au scris eseuri legate de istoria grupării MAMŰ, care se pot găsi pe dite-ul 

lor. Adresa URL:  https://mamusociety.wordpress.com/about/, data descărcării: 2017.02.16. 
2 Ütő Gusztáv: Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön. DLA értekezés, Budapest, 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, 2012. 
3 Archiva fundației Etna. Adresa URL: http://www.c3.hu/~actio-ts/eng/annart.html, data descărcării: 2017.02.16. 
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artă și spectator? În ce diferă mediul natural în comparație cu o galerie sau un atelier? Dacă nu 

era spectator, atunci cine sau ce putea să ocupe acest loc (în cazul lucrărilor înainte de 90)? Ce 

fel de roluri de spectator se puteau manifesta? Se mai ivește și problematica rolului mediului 

natural în relația lui cu lucrarea de artă realizată înăuntrul lui. Care este diferența între arta în 

natură din vest și cea din Ardeal? 

 Ca și un rezultat al cercetării mele, am ajuns să mă ocup și cu problematizarea 

asemănătoare a artei în natură din vest. Aveam nevoie de un termen de comparație pentru o 

dezbatere adecvată. 

 Din punct de vedere teoretic, am ajuns la cercetarea performativității într-un mediu 

artistic, deoarece termenul este puțin conturat în discursul artistic, deși în domeniul teatrului este 

deseori folosit. Dorothea von Hantelmann, istoric de artă, a dezvoltat termenul performativității, 

spunând că la baza acestuia stă capacitatea lucrării de artă de a avea un efect asupra privitorului, 

deci se bazează pe relația dintre operă și public. Bazându-mă pe teoria ei, am dezvoltat acest 

termen, referitor la lucrările realizate într-un mediu natural. Am definit o unitate, care mi-a 

ușurat analiza: creator, creație, natură, spectator. În funcție de prezența sau lipsa unuia sau a mai 

multor elemente naște situații diferite, care rezultă și problematizări diferite. 

 În teză am folosit în mai mare parte termeni care aparțin domeniului teatrului, și le-am 

folosit, sau am dezvoltat noi sensuri care se pot aplica în domeniul artelor vizuale. Am considerat 

necesitatea acestui lucru deoarece am observat o lipsă în teoria artelor vizuale. Înțelesul a  multor 

termeni folosiți, se situeză la granița între cele două domenii de artă. Acești termeni ar fi: 

performativitate, performance, spațiu performativ, spectator, aura, atmosfera, site specific etc. 

 Ca și artist practicant, m-a preocupat întotdeauna efectul pe care îl poate produce o operă 

de artă. Este crucială în munca unui artist, ca opera lui nu doar să ofere o imagine, o experientă 

vizuală, ci și să capteze și să transmită starea artistului. De exemplu și pictorii chinezi au depus 

multă strădanie ca să poată să capteze energia universului în operele lor. În sec 20. arta a început 

să se focalizeze mai mult pe crearea experiențelor, a efectelor și a acțiunii artiștilor în artă. Pe 

mine mă inspiră natura, dar nu creez peisaje, ci mai mult peisaje interioare. Pentru că are o mare 

importanță pentru mine efectul, pe care îl poate transmite o operă de artă. Mă inspiră natura, și 

relația artei cu natura, era cumva firească alegerea tematicii tezei de doctorat. 
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Strucrutra tezei 

 Am împărțit studiul în două capitole mari. În primul capitol am dezvoltat partea teoretică 

a tezei, ca pe urmă în capitolul doi să exemplific cu lucrări de artă  cele definite anterior. 

  

 În capitolul performativitatea am definit în primul rând, care este diferența între termenii 

performativitate și performance. Definesc termenii ca să pot să le încadrez ori în domeniul 

artelor vizuale, ori în domeniul teatrului. Dorothea von Hantelmann le consideră a fi diferite, dar 

definește performativitatea în cadrul artelor vizuale, unde dealtfel se încadrează și perfromance-

ul. Erika Fischer-Lichte  consideră că cei doi termeni sunt înruditi, și le consideră a fi din 

domeniul teatrului, deoarece au la bază o acțiune și cuvântul provine din cuvântul spectacol 

(perform, perfromance). Deci dacă luăm în considerare prima abordare menționată, atunci 

asociem termenii cu artele vizuale, dar prin definiția a doua le apropiem de teatru. În concluzie 

putem deduce, că aparțin de amândouă domenii. 

 Într capitolul Arta experiențelor descriu și caracteristicile și definiția mai amănunțitpă a 

performance art-ului, dar la baza tezei se situează problematizare performativității. 

 În primul capitol îmi bazez definițiile pe teoria lui Dorothea von Hantelmann. Ea 

definește că orice operă de artă este performativă , pentru că crează o stare, are un efect asupra 

spectatorului, eventual schimbă realitatea lui. Bazându-mă pe această definiție, încerc să definesc 

ce fel de relatii se pot dezvolta între natură, artist, opera de artă ți spectator. Ce relații 

performative se pot defini în aceste relații? Abordez mai multe posibilități: Mediul natural poate 

să fie spațiu performativ? Opera de artă în relație cu mediul natural poate să aibă efect asupra 

privitorului? Ce relație se poate crea între opera de artă și natură? Se complectează sau se distrug 

reciproc? Mai departe, natura poate să devină co-creatorul lucrării, dacă presupune acest lucru 

deja intervenția artistului în natură? În următorul capitol dezvolt această propunere, unde mă 

ocup cu poziționarea spectatorului în secolul 20. bazându0mă pe teoriile lui Nicolas Bourriad și 

Jacques Rancière. Poate natura să devină privitor, sau spectator activ, cum se definește în secolul 

20, dacă opera de artă cere acest lucru? 

 Mai departe mă ocup cu termenii de aură, atmosferă și spiritul locului bazându-mă pe 

Walter Benjamin, Gernot Böhme și Mircea Eliade. Precondiția performativității este crearea unui 

efect, influența. Dar se poate pune întrebarea: oare ce crează acest efect, ce influențează 
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spectatorul? Ce este acel lucru invizibil, dar perceptibil ce rezultă această relație? Ce poate să fie 

acest lucru în natură? 

 Arta site specific este definită de Miwon Kwon, care susține că există mai multe tipuri, 

definiții cum o operă de artă poate avea legătură cu un loc sau o idee teoretică. 

 În capitolul în care mă ocup cu relația dintre om, natură și artă, dezbat problema în 

context occidental  dar și în context oriental. Cercetez subiectul în istorie, după care 

problematizez fenomenul și in sec 20. Este important de știut aceste date, deoarece în acest 

context cultural s-au născut curentele artistice care interacționează cu natura. După acestea 

prezint cum arta secolului 20. a început să se focalizeze pe crearea experiențelor, pe acțiunea 

inclusă în opera de artă, în loc de venerarea obiectului de artă în sine. Cum s-a dezvoltat o nouă 

relație, o nouă viziune asupra naturii, și ca și rezultat, cum s-au reflectat toate astea în arta 

contemporană din Ardeal. 

 În capitolul al doilea exemplific cele definite prin lucrări concrete. Subcapitolele le 

definesc prin prezența sau lipsa a unor sau mai multe componente din unitatea definită mai sus: 

creator, creație, natură, spectator. 

 În prima parte sunt prezente toate patru elemente: creator, creație, natură, spectator. Ca și 

exemplificare mă folosesc de acțiunile și performance-urile artiștilor de la festivalul AnnART. 

Dezbat pe baza lor problematica spațiului performativ, condiția artei site specific, și rolurile 

posibile ale spectatorilor.  

În a doua parte, din ecuație lipsește spectatorul. Exemplificarea se întâmplă prin lucrările 

grupării MAMŰ, deasemenea menționez land art-uri din vest și și lucrări de la artiști locali, tineri 

contemporani. Aici la fel dezbat problematica spațiului performativ, manifestarea spiritului 

locului în operele de artă și în creație, și nu în ultimul rând, cum se leagă de locul lor lucrările 

(site specific). 

 În cea de a treia parte dezbat acea situație când artistul nu este prezent. Analizez situații 

create de land art-uri. Dezbat situațiile posibile ale spectatorului. Ce efect poate să aibă asupra lui 

natura în relație cu opera de artă? Ce fel de relații performative se pot dezvolta în acest context? 

Cum poate spectatorul să devină participant activ în acele lucrări? 
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 În a patra parte analizez situația în care doar natura și opera de artă este prezentă. Ca și 

exemplificare folosesc atât lucrări locale cât și unele din vest. Întrebarea este, oare ce fel de 

relație performativă se poate forma între natură și intervenția umană? Cum poate natura să 

devină co-creatoarea lucrării de artă, dacă concepția artistică o îndeamnă la asta? 

  În ultima parte natura intră in galerie. În această  situație cum se manifestă spațiul 

performativ? Ce funcții îndeplinesc spectatorii? Cum sunt aceste lucrări legate de spațiul 

înconjurător?  

 Ca și concluzie, în prima parte dezvolt bazele teoretice ale tezei, după care exemplific în 

a doua parte cu lucrări din arta sec 20. din vest și din Ardeal. 

 

CAPITOLUL I. 

Performativitatea 

 Termenii performance și performativitate provin din cuvântul englez „to perform”, ceea 

ce înseamnă a face ceva, a prezenta ceva. Pentru că cei doi termeni se aseamănă între ele, de 

multe ori se folosesc cu sensuri asemănătoare, dar se pot defini și diferențe între ele. 

 Performance este un curent artistic apărută în a doua parte a secolul 20. Iar 

performativitatea este un termen care a fost întrodus in discursul teoretic de J.L.Austin, după 

care de John Searl  și Judith Butler au dezvoltat mai departe termenul. Dorothea von Hantelmann 

a definit aplicabilitatea lui in domeniul artelor vizuale. 

Lohn. L Austin a folosit pentru prima dată termenul de performativitate în 1955, în cartea 

lui intitulată How to do things with words.4 El a definit: cuvântul rostit poate fi constatativă sau 

performativă. Dupa rostirea unor cuvinte se poate schimba o situație, deci are puterea de a 

schimba realitatea, cum ar fi jurământul, condamnare etc. Dar dacă nu are un suport social sau 

instituțional, atunci poate fi considerat invalabil.5 În 2010 Dorothea von Hantelmanna scris o 

carte intitulată How to do things with art. Cum și titlul sugerează, și-a bazat susținerile pe teoria 

lui Austin. Ea a definit noi aspecte ale termenului performativitate, cum a influențat dezvoltarea 

                                                           
4 Austin, John L.: How to do things with words. 1955, Great Britain, Oxford University Press, 1962. 
5 Ibid., 28. 
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ei societatea de experientă. În artă asta a dus la orientarea spre crearea experiențelor, 

[experiential turn]6, adică nu mai era în centrul atenției crearea obiectelor de artă, ci mai degrabă 

oferirea unor experiențe prin artă. 

 Hantelmann susține că semnul, precum și cuvântul, pot defini, schimba realitatea, deci 

poate fi considerată performativă.7 Ea consideră că nu are rost să se vorbească despre arta 

performativă, deoarece fiecare operă de artă are capacitatea de a schimba ceva în spectator, 

pentru că are capacitatea de a schimba realitatea.8 Mai degrabă definește o strămutare a 

focalizării artei: aceia de a se focaliza pe efect și nu pe reprezentarea vizuală, adică citând pe 

Austine, de la „ce spune” la „ce face” 9. Deci este o schimbare metodologică în care uitându-ne 

la o opera de artă ne focalizăm pe înțelesul pe care îl generează.10 Hantelmann definește termenul 

de experiential turn, și acesta cum s-a manifestat în arta contemporană. Este firesc, că orice 

operă de artă crează un efect, dar în ultimele decenii arta s-a focusat în special pe crearea 

experiențelor. Nu mai are așa mare importantă exprimarea eului artistic, ci crearea unor spații cu 

care interacționeză publicul. 11 

 Hantelmann dezbate și definiția12 lui Butler. Pe baza acestuia ea susține că 

performativitatea nu are nimica de a face cu performance-ul. Butler susține că acțiunea 

performativ crează o realitate, dar nu prin intenție, ci prin niște convenții sociale, care sunt 

susținute de repetiție. Ca aceste fapte să fie inteligibile de alții, trebuie să se desfășoare într-un 

                                                           
6 Hantelmann a dat titlul eseului ei „The experiential turn” făcând referire la Gerhard Schulze sociolog, care a 

dezvoltat conceptul de  „experience society”. In:Schulze, Gerhard: A Német szövetségi Köztársaság kulturális 

átalakulása. 1992. In: Wessely Anna (ed.):  A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium, 

2003, 190. Titlu în germană: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 

bürgerlichen Gesellschaft 
7 7 Hantelmann, Dorothea von: The Experiential Turn. 2014. In: On performativity, Walker Living Collection 

Catalogue. Adresă URL: http://www.walkerart.org/collections/publications/performativity/experiential-turn/, a data 

descărcării: 2016.07.02. 
8 „It makes little sense to speak of a performative artwork because every artwork has a reality-producing 

dimension.” In: Hantelmann, Dorothea von: op.cit. 
9Austin, John L.: op.cit.  
10 „What the notion of the performative in relation to art actually points to is a shift from what an artwork depicts 

and represents to the effects and experiences that it produces—or, to follow Austin, from what it “says” to what it 

“does.” In principle, the performative triggers a methodological shift in how we look at any artwork and in the way 

in which it produces meaning. Understood in this way, it indeed offers a very interesting and challenging change of 

perspective. Used as a label to categorize a certain group of contemporary artworks, however, it makes little sense.” 

In: Hantelmann, Dorothea von: op.cit. 
11 Hantelmann, Dorothea von: op.cit. 
12 Butler consideră că identitatea sexuală este definită de societate, nu ne naștem așa, ci suntem educați în acest fel. 

https://bookline.ro/szerzo/wessely-anna--szerk--/113105
http://www.walkerart.org/collections/publications/performativity/experiential-turn/
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context definit de convenții. Performance-ul, pe de altă parte tocmai vrea să se rupă de convenții. 

Deci Hantelmann susține că nu sunt înrudite, dinpotrivă, sunt în antiteză. 

 Erika Fischer-Lichte susține contrarul . Ea consideră că cei doi termeni au aceleași 

rădăcini. Și ea se bazează pe teoria lui Butler, dar dezvoltă acel aspect, în care ea susține că omul 

acționează cu corpul lui, precum și actorii. 13 Dar această definiție nu se poate aplica în totalitate 

în domeniul curentelor artistice contemporane, cum ar fi performance-ul, pentru că nu se mai 

poate vorbi în acest caz despre punerea pe scenă a unui script, despre repetiție, ci avem de a face 

cu niște acțiuni artistice unice și irepetabile.14 Deci ea a redefinit termenul performativității, ca să 

fie utilizabilă și în arta contemporană. 

 Precum am văzut, cei doi termeni pot avea atât definiții opuse cât și similare. În definiția 

mea, cei doi termeni au mai multe similitudini decât deosebiri. Definesc această asemănare prin 

faptul că, în lucrările de artă realizate în natură (performance, land art, landscape intervention 

etc.) toate conțin într-un fel sau altul o acțiune sau o întâmplare. 

 Mediul natural, prin efectul său asupra omului (artist), îl poate îndemna la acțiune 

(creație). Când rezultă o lucrare bazată pe acțiune atunci putem vorbi despre performance. Dar 

atunci când avem de a face cu un land art, landscape intervention etc. și atunci acțiunea artistului 

poate să facă parte din lucrare. Mai departe, această lucrare poate să îndemne spectatorul la o 

acțiune. Deci putem deduce, că deși acest gen de lucrări (land art, landscape intervention) nu au 

în centrul lor o acțiune umană, totuși presupun o anumită formă de acțiune de la creator sau de la 

spectator.  

 Și pe lângă toate astea, dacă nu luăm în considerare prezența umană, atunci putem defini 

relație dintre opera de artă și natura ca fiind un fel de acțiune, întâmplare: pentru că schimbă 

realitatea  altuia. Toate procesele prin care trece o operă de artă realizată în natură, prin 

intervenția mediului natural, și invers, schimbările naturii rezultate prin efectul lucrării asupra 

mediului natural, toate pot fi privite ca acțiuni, deci aceste lucrări conțin acțiune,și fără prezență 

umană. 

                                                           
13 Fischer-Lichte, Erika: A performativitás esztétikája. Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 33.-34. Titlu în germană: 
Ästhetik des Performativen  
14 Ibid. 34. 
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 Tarnay László susține că tot, ceea ce este o acțiune comunicativă poate fi considerată a fi 

un performance. Deci toate lucrările analizate de mine, chiar dacă nu sunt performanceuri, pot fi 

considerate asemănătoare, deoarece presupun un fel de acțiune sau întâmplare. În continuare 

definesc termenul de performativitate conform lucrărilor analizate în teză.15 

Deci putem conclude că termenii de performance și performativitate sunt înrudite și se 

află la granița dintre artă vizuala și teatru. 

Performativitatea naturii 

 Dorothea von Hantelmann a definit că performativitatea artei secolului 20. poate fi 

definită că nu mai arată ceva, ci crează un efect, schimbă realitatea privitorului.16 Dacă ne 

gândim la lucrările realizate în mediu natural, putem constata că dacă opera de artă este plasată  

în natură (indiferent dacă este realizată din materiale care provin din natură, sau materiale străine 

este plasată în natură) mai devreme sau mai târziu se vor distruge prin procesele naturale. Natura 

schimbă realitatea lucrării, deci este o relație performativă. Și invers se poate susține, că creația 

artistică schimbă realitatea mediului natural, prin intervenția umană. Mai ales în cazul în care 

intervenția este de proporții mari, ca de exemplu primele  land art-uri din america. În aceste 

cazuri opera de artă, și nu mediul natural, este polul activ al performativității, ea produce 

schimbarea, efectul. Deci relațiile și situațiile performative se pot schimba după caz. Se mai 

poate defini o situație interesantă din acest punct de vedere: atunci când natura devine co-

creatorul lucrării, prin intenția artistului. El concepe lucrarea lui în așa fel ca natura să termine 

procesul creator. 

Performativitatea spațiului 

 Mediul natural de aceea poate să devină un spațiu performativ deoarece poate să aibă 

efect asupra artistului, prin acesta asupra operei de artă și nu în ultimul rân asupra publicului. 

Conform definiției lui Hantelmann, putem susține că mediul natural poate fi o sursă de inspirație 

pentru artist. Așa se naște opera de artă, și astfel performativitatea se manifestă înainte de actul 

creației. 

                                                           
15 Tarnay László: Performansz és az újmédia. In: Di Blasio Barbara (ed.): A performansz határain. Budapest, Kijárat 

Kiadó, 2012, 81. 
16Hantelmann, von Dorothea: How to Do Things with Art, What Performativity Means in Art. Zürich, JRP Ringier, 

2010. 13 – 14. 
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 Erika Fischer-Lichte definește spațiul performativ în context teatral. Ea susține că orice 

spațiu, care este folosit cu scopuri performative, la rândul lui devine spațiu performativ. Nu 

spațiul în sine este performativ, ci se manifestă prin ceea ce se petrece în el.17 Dacă ne gândim la 

un mediu natural, putem defini că orice spațiu natural, care este folosit ca și locație pentru orice 

fel de acțiune performativă, atunci la fel acest spațiu devine performativ. 

Publicul 

 Jacques Ranciére susține că în teatrul contemporan publicul trebuie să devină activă, să 

învețe prin interacționare, și să nu mai fie privitor pasiv. Definește două modalități prin care se 

poate schimba publicul. Prima ar fi, ca teatrul să arate ceva ce îl pune pe gânduri, îl scoate din 

zona lui de comfort. A doua modalitate ar fi ca acesta să fie inclus în acțiunea teatrului.18 Deși 

Ranciére susține acestea despre mediul teatral, putem folosi aceste concepte și în cadrul artelor 

vizuale. În ultimele decenii granițele între artă vizuală și teatru se șterg tot mai mult. Mai ales 

performance-urile nici nu se pot defini de multe ori, ca fiind aparținătoare de teatru sau artă 

vizuală. Deci tot ce susține Ranciére poate fi înțeles ca fiind valabil și pentru artele vizuale. 

Performance-urile includ publicul în acțiunile lor, îl îndeamnă la acțiune, îl șochează, îl pun pe 

gânduri, deci devine parte integrantă a creației artistice, devine participant. 

Publicul în Transilvania înainte de 1990 

 În Transilvania înainte de '90 arta neoficială nu prea avea public, doar artiștii, prietenii, 

familie etc. Era interzisă arta de acest gen, se organizau expoziții care durau o zi, și la care se mai 

prezenta câte un performance. De multe ori artiștii au evadat în natură, pentru că aici nu erau sub 

supravegherea autorităților. Deci acțiunile lor se desfâșurau în natură, dar nu erau neapărat land 

art-uri. Pot fi definite ca fiind între landscape intervention și performance. Mediul natural este 

spațiul în care se desfășoară, dar ceea ce au creat de multe ori erau bazate și pe acțiune. 

 Putem constatata că dorința artiștilor de a se exprima era mai mare ca aspirația lor petru 

orice fel de faimă. Orice fel de faimă ar fi putut să-i aducă mai mult rău decât bine în acele 

timpuri. Din acest motiv documentarea lucrărilor era neglijată în multe cazuri. Despre multe 

lucrări avem informații doar prin relatările celor prezenți la crearea lor, sau de la creatorii lor. 

                                                           
17 Fischer-Lichte, Erika: op.cit., 150. 
18 Rancière, Jacques: The emancipated Spectator. London, New Left Books, 2009, Gregory Elliott (trad.) 
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Natura ca participant 

 Se poate pune întrebarea: Dacă nu este prezență umană, atunci se poate vorbi despre 

operă de artă? Dacă opera de artă nu este văzută de om, atunci și-a atins scopul final? Cum am 

definit, în secolul 20. rolul publicului este crucială în artă, ori ca și co-creator, participant, dar cel 

puțin ca și privitor. Oare acest rol poate fi preluat de natură? 

 Prin următoarele cercetări poate fi înțeleasă cum natura este capabilă de reacție. Masaru 

Emoto a cercetat formarea cristalelor de apă în funcție de niște factori externi cum ar fi: efectul 

cuvintelor, a muzicii și a gândului pozitiv sau negativ se poate vedea în structura lor. Efectele 

pozitive au rezultat cristale simetrice, perfect geometrice, dar cele agresive, negative au rezultat 

cristale amorfe. Mai departe a făcut și experimente cu apă de la diferite surse: râu poluat, apă de 

izvor etc. unde tot așa a descoperit diferențieri enorme.19 

 Cleve Backster în anii ’60 cu un aparat folosit de CIA (detector de minciuni, poligraf) 

mâsurat reacția plantelor la stimulii externi. Reacționeau altfel la tăiere decât la udare de 

exemplu. Mai departe, dacă transmitea cu gândul acelașia acțiune, plantele reacționau la fel ca și 

la fapta comisă.20 

 Deci se poate constata, că natura este capabilă de reacție. Precum un om poate reacționa 

la o operă de artă, se poate presupune că natura la fel poate să aibă o reacție. Cu siguranță se 

produc schimbări în natură, când artistul intervine cu creația lui în mediul naturii, doar că această 

reacție nu se poate percepe cu atâta ușurință. 

 Cum am definit mai înainte, mediul natural și opera de artă plasată în el sunt în 

interacțiune. În arta contemporană concepția artistică presupune un public activ. În acest fel, 

artistul poate să conceapă opera lui în așa fel încât acesta să îndemne mediul natural la 

interacționare. Deci mediul natural poate să îndeplinească toate rolurile presupuse de publicul 

modern: poate să fie receptor pasiv, cum am văzut din capacitatea ei de reacționare, dar poate fi 

și  participant activ, dar astea trebuie să fie impuse de creator, de om. 

                                                           
19 Emoto, Masaru: Hidden messages in water. David A. Thayne (trad.), New York, Beyond words. Adresă URL: 

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html, data descărcării: 2016.05.23. 
20  Flatow, Ira: New research on plant intelligence may forever change how you think about plants. PRI,  

Adresă URL : http://www.pri.org/stories/2014-01-09/new-research-plant-intelligence-may-forever-change-how-you-

think-about-plants, data descărcării: 2016.01.10. 

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html
https://www.pri.org/people/ira-flatow
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Aură, atmosferă și spiritul locului în cercetarea efectului creat asupra 

publicului. 

 Condiția de bază a performativității este producerea unui efect. Dar se poate pune 

întrebarea, că oare ce este acea energia invizibilă dar perceptibilă care ajută la realizarea acestor 

relații între elementele actului creațional? 

Aură 

 Walter Benjamin a definit aura, referitor la opera de artă. El a scris prima dată despre 

acest termen. Susține că aura lucrării de artă constă în originalitatea ei, ceea ce nu poate fi 

reprodusă. 21 

 În curentele artistice, care se bazează pe efemeritate, originalitatea, irepetibilitatea lucrării 

are o importanță majoră. Este o dezbatere generale, dacă un happening, fluxus, performance 

poate fi reprodus. Aceste acțiuni, pot fi trăite doar în momentul în care se petrec. Are un rol 

decisiv întâmplarea. Impulsurile pe moment deschid infinit de multe feluri în care se poate 

finaliza o astfel de acțiune. Aura, precum a  definit Benjamin, nu poate fi înregistrată, și nu poate 

fi repetată, reprodusă după. Dacă avem de a face cu un re-make, nu poate fi considerată identică 

cu originalul: Dacă se repetă exact la fel acțiunea, atunci pierde din spontaneitate, iar dacă doar 

conceptul rămâne, și se lasă în voie întâmplării decursul evenimentelor, atunci nu necesită multă 

explicație de ce nu devine identică acțiunea cu originalul. Dar aceasta la rândul ei o să aibă o 

aură proprie unică. 

Atmosferă 

 Walter Benjamin a constatat că există aură, Gernot Böhme22 definește ceea ce este. El o 

numește atmosferă. Susține că nu aparține doar de obiectul de artă, și nici doar de privitor, ci 

constituie realitatea lor comună. Constată că există multe feluri de atmosfere, dar istoria artei 

încă nu le-a definit pe toate. Amândoi teoreticiani se ocupă cu un fenomen, dar nu detaliază prea 

                                                           
21 Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. Kurucz Andrea (trad.), 1936. Adresă 

URL: http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html, data descărcării: 2016.09.17. Titlu în Engleză: The Work of Art in the 

Age of Mechanical Reproduction 1935 
22Böhme, Gernot: Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetic. In: Thesis Eleven, no.36. SAGE 

Publications, 1993, 113. Adresa URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/072551369303600107, data 

descărcării: 2016.04.03. 

 

http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/072551369303600107
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mult caracteristicile și felurile lui. Aș adăuga, că mediul natural are propria lui energie, care își 

exercită efectul asupra celui care se află în el. Astfel are efect (inspiră) artistul, care sub efectul 

lui își crează opera de artă. Dar cum se produce aceată relație energetică? În actul creațional 

energia, care provine de la artist, sau trece prin el energia care vine din exterior, se imprimă în 

lucrarea lui. Cel care rezonează cu această energie emanată de opera de artă, poate să preia 

această energia, și acestă poate să o schimbe, să o transforme. Așa se produce o relație între 

artist, artă și receptor de când există creație. Acest proces a fost definit de pictura chineză, și 

teoria artelor secolului 20. incepe să se ocupe cu aceste definiții. Când vine vorba despre o 

lucrare care a fost realizată în natură, energia naturii contribuie și ea la acea lucrare. Locurile 

diferite au diferite energii, și pot rezulta lucrări diferite.  

Energie 

 Fiecare loc are o energie aparte caracteristică ei. Cunoaștem locuri, unde și azi ne simțim 

diferiti, care au o energie aparte. Pur și simplu ne schimbă starea, dacă stăm în acel loc. Mai 

demult aici, în astfel de locuri cu încărcătură aparte, s-au ridicat construcțiile sacre ale oamenilor 

care au trăit într-o perioadă a ritualurilor. 

 Următoarea cercetare demonstrează validitatea afirmațiilor mele anterioare. În 1983 

Charles Brooker23 a măsurat cu un magnetometru energia unui loc, considerat sacru încă din 

timpuri străvechi. Aici sunt amplasate pietre megalitice, care formeză un cerc. Este vorba despre 

cercurile Rollington, unde a măsurat câmpuri energetice de frecvență înaltă și joasă, care sunt 

legate de amplasarea pietrelor.  

Spațiul sacru 

 Mircea Eliade a definit că pentru omul religios spațiul nu este omogen: sunt locuri sacre, 

care reprezintă axul lumii pentru el. El definește două tipuri de spațiu: cel sacru și cel profan. 

                                                           
23 Brooker, Charles: Magnetism and Standing Stones. In: Kenward, Michael (ed.): New Scientist, London, New 

Science Publications, January 13, Vol. 97, no. 1340, 1983, 105.Adresa URL: 

https://books.google.ro/books?id=mUu6o7SiSZ8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Charles+Brooker.+Magnetism+a

nd+Standing+Stones,+New+Scientist&source=bl&ots=Sl1V2UxsYx&sig=iGKpbHCniBp2N4EZugOgYl1luJQ&hl

=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv0ejUudPPAhXMHJoKHe2ZBLgQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Charles%20Brooker.

%20Magnetism%20and%20Standing%20Stones%2C%20New%20Scientist&f=false, data descărcării: 2016.11.22. 

https://books.google.ro/books?id=mUu6o7SiSZ8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Charles+Brooker.+Magnetism+and+Standing+Stones,+New+Scientist&source=bl&ots=Sl1V2UxsYx&sig=iGKpbHCniBp2N4EZugOgYl1luJQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv0ejUudPPAhXMHJoKHe2ZBLgQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Charles%20Brooker.%20Magnetism%20and%20Standing%20Stones%2C%20New%20Scientist&f=false
https://books.google.ro/books?id=mUu6o7SiSZ8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Charles+Brooker.+Magnetism+and+Standing+Stones,+New+Scientist&source=bl&ots=Sl1V2UxsYx&sig=iGKpbHCniBp2N4EZugOgYl1luJQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv0ejUudPPAhXMHJoKHe2ZBLgQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Charles%20Brooker.%20Magnetism%20and%20Standing%20Stones%2C%20New%20Scientist&f=false
https://books.google.ro/books?id=mUu6o7SiSZ8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Charles+Brooker.+Magnetism+and+Standing+Stones,+New+Scientist&source=bl&ots=Sl1V2UxsYx&sig=iGKpbHCniBp2N4EZugOgYl1luJQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv0ejUudPPAhXMHJoKHe2ZBLgQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Charles%20Brooker.%20Magnetism%20and%20Standing%20Stones%2C%20New%20Scientist&f=false
https://books.google.ro/books?id=mUu6o7SiSZ8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=Charles+Brooker.+Magnetism+and+Standing+Stones,+New+Scientist&source=bl&ots=Sl1V2UxsYx&sig=iGKpbHCniBp2N4EZugOgYl1luJQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv0ejUudPPAhXMHJoKHe2ZBLgQ6AEIMjAD#v=onepage&q=Charles%20Brooker.%20Magnetism%20and%20Standing%20Stones%2C%20New%20Scientist&f=false
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Spațiul sacru reprezintă un punct de sprijin prin care realitatea poate fi trăită. Pe de altă parte 

spațiul profan nu oferă un punct fix, totul este omogen și confuz.24 

 Locurile sacre trebuiesc găsite, cum a definit Eliade. Dar oare artistul poate să creeze un 

spațiu sacru, definit de el? Aceste pot fi spații autodefinite în arta contemporană. Artistul poate 

avea mai multe motive pentru care caută sau crează un spațiu sacru în monotonia lumii: evadare 

din realitate (artiștii MAMŰ evadau din regim, la fel cum artiștii AnnART căutau un loc pentru 

exprimare liberă). Poate să fie un fel de autocăutare, sau dorința de a restabili o relație cu natura. 

Eliade susține că omul nu poate el să definească locurile sacre, doar are dreptul de a le găsi prin 

semne.25 După cum am zis, pentru artiștii MAMŰ spațiul sacru erau dealurile Vizeshalmok, 

lângă Târgu Mureș, iar pentru artiștii festivalului AnnART spațiul sacru era lacul Sfânta Ana. Se 

poate pune întrebarea dacă aceste spații au fost găsite de artiști, ca fiind sacre, sau au fost doar 

definite de ei? 

  Lacul Sfânta Ana este un loc religios în ziua de azi. Putem găsi acolo o capelă, unde 

anual se petrece ritualul catolic al sărbătoririi sfântei Ana. Dar și în timpurile străvechi se 

petreceau acolo ritualuri sacre. Deci se poate conclude că din cauză că este folosit ca loc sacru de 

mult timp, probabil este un loc sacru veridic, găsit, și nu doar definit recent. 

 Dealurile folosite de artiștii MAMŰ au o energie aparte. Aceasta este constatată de 

oricine care pășește acolo, dar nu se știe originea adevărată a dealurilor. Ütő Gusztáv susține că 

este un mormânt colectiv26, dar nu se poate nici susține nici nega aceasta. 

Site specific art 

 Creațiile artistice realizate în natură sunt legate de locul în care au fost create. Deci au o 

legătură fizică cu locul în care se află. dar pe lângă aceasta ele mai pot avea și legături cu 

dimensiunea simbolică a locului, sau pot avea legături conceptuale, precum a definit Miwon 

                                                           
24 Eliade, Mircea: Szent és profán. Berényi Gábor (trad.), Budapest, Európa Könyvkiadó, 1999. Titlu în româna: 

Sacru și Profan 
25 Eliade, Mircea: op.cit. 
26 Ütő Gusztáv: Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön. DLA értekezés, Budapest, 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, 2012, 34. 

https://moly.hu/alkotok/berenyi-gabor
https://moly.hu/kiadok/europa
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Kwon27. În unele cazuri, în arta contemporană devine mai importantă subănțelesul concepțional 

decât legătura lucrării cu un spațiu fizic, deoarece susține mesajul artistic. 

Mediul natural și arta în Orient și Occident 

 Dezvoltarea artei secolului 20. și relația ei cu mediul natural a fost influențată de mai 

mulți factori. În primul rând a fost influențată de cultura locală (religia, arta, tradițiile stc.), dar a 

asimilat influențe și din alte culturi. De exemplu arta din vest a fost influențată de cultura 

orientală depărtată. Cu un pic de întârziere, dar arta din vest, cu influențele ei a ajuns și în 

România.  Nu se pot defini în fiecare caz exact de unde provin anumite influențe, sau dacă sunt 

chiar influențe. 

Arta experiențelor 

 Dorothea von Hantelmann definește că arta secolului 20. se bazează pe crearea 

experiențelor, și se conturează o transpunere de pe obiect pe efect. Ea bazează teoria ei pe 

afirmațiile lui Gerhard Schulz, care definește societatea experiențelor.28 Deci la baza 

performativității se află crearea efectelor prin experiențe, cum am menționat mai înainte. Pe baza 

acestora analizes care au fost acele curente artistice care au dus la expansiunea concepției de 

performativitate. Aceste curente artistice și-au întors spatele formelor artistice tradiționale (cum 

ar fi pictura, sculptura) și instituțiilor care reprezintă arta tradițională (muzee etc.). Aceste 

curente nu mai idolizau obiectul de artă, ci obiectul artei a devenit acțiunea artistului, crearea de 

efecte și experiențe. Au schimbat și statutul publicului și nu în ultimul rând relația artei cu 

mediul natural. 

 Am împărțit în două segmente acest capitol. În prima parte mă ocup cu acele curente 

artistice care au la baza lor acțiunea artistului. Experienta oferită publicului se realizează printr-

un șir de acțiuni, întâmplari. Aceste lucrări nu mai puteau fi vândute, și erau trecătoare, efemere, 

care puteau fi trăite doar în momentul în care se desfășurau. Publicul poate să devină participant, 

                                                           
27 Kwon, Miwon: Egyik helyet a másik helyett. Megjegyzések a helyspecifikusságról. Erőss Nikolett (trad.). In: 

Kékesi Zoltán, Lázár Eszter, Varga Tünde et al. (ed.): A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs művészetelméleti 

szöveggyűjtemény. Budapest,  Magyar Kepzőműveszeti Egyetem, 2012, 115. Titlu în engleză: One Place After 

Another. Notes on site-specificity. 
28 Schulze, Gerhard: A Német szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása. 1992. In: Wessely Anna (ed.):  A 

kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium, 2003. Titlu în germană: Strukturwandel der 

Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft 

https://bookline.ro/szerzo/wessely-anna--szerk--/113105
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sau și co-creator. Aici se încadrează curentele: dada, action painting, fluxus, happening, 

performance. 

 În a doua parte mă ocup cu acele curente artistice care au la baza lor crearea unor spații 

care oferă un fel de experientă publicului. Și în acest caz publicul poate să colaboreze cu 

lucrarea, prin experiența lor sau prin participare activă.  Experiența oferită de spațiul artistic 

poate fi trăită doar prin prezentă corporală, deci lucrările nu pot fi înțelese în totalitate prin 

reproducția fotografică. Și aceste lucrări, dacă sunt realizate în mediu natural, sunt efemere. Aici 

se încadrează curentele: minimal art și land art. 

Istoria grupării MAMŰ și a festivalului AnnART 

 Acționismul din românia este un fenomen unic. Deși aparent se aseamănă cu curentele 

artistice cunoscute din vest încă din anii 60, a preluat de acolo niște elemente de limbaj artistic, 

totuși putem susține, că problematizează subiecte locale unice. Folosește acțiunea, precum 

curentele artistice fluxus, happening, performance, și crează în natură precum curentele artistice 

gen land art. Dar motivul pentru care a părăsit spațiul muzeelor și a galeriilor, și și-a întors 

spatele formelor artistice tradiționale, nu este același cu motivul artiștilor din vest. Artiștii din 

România căutau libertatea personală prin arta lor rebelă. 

Despre istoria și acțiunile, intervențiile grupării MAMŰ (Marosvásárhelyi Műhely) 

 Gruparea s-a format la Târgu Mureș, și perioada cea mai activă se încadrează între anii 

1979 – 1984. Personalitatea carismatică a lui Elekes Károly29 a atras în jurul lui tinerii artiști din 

oraș. A fost importantă înființarea grupului, deoarece ușura activitatea lor artistică. Acești tineri 

au vrut să se exprime liber, și au implementat în activitatea lor technicile și limbajul artistic care 

s-a dezvoltat în vest în acea perioadă. Locul în care au realizat cele mai multe lucrări este lângă 

Târgu Mureș, locule este numit Vizeshalmok (dealurile apoase). 

Despre istoria și acțiunile grupării festivalului AnnART 

 A fost primul festival de artă acționistă din Transilvania, care s-a desfășurat timp de zece 

ani la lacul Sfânta Ana. Ütő Gusztáv a fost organizatorul festivalului în tot acest timp. 

                                                           
29 Mai multe informații despre astist: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/elekes-karoly-482, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elekes_K%C3%A1roly_%28fest%C5%91%29   sau   

http://artportal.hu/lexikon/muveszek/elekes-karoly-482 
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CAPITOLUL II. 

Creator, creație, natura și publicul – Acțiuni și performance-uri la AnnART 

 În acest capitol mă ocup cu exemplificarea spațiului performativ și a rolului publicului. 

Pe da altă parte dezbat variantele de relaționarea a lucrărilor cu mediul în care au fost create (site 

specificity). 

 Chiar după schimbarea regimului politic în România, a pornit festivalul AnnART. Aici 

artiștii au găsit un spațiu ideal pentru creație. Mediul natural a oferit experiențe artiștilor, și 

aceată influentă a locului se resimte și în operele de artă realizate la festival. Lacul și 

împrejurimile au devenit spațiul performativ al festivalului pentru acele zile. Multe lucrări au fost 

concepute pe loc, inspirate de spiritul locului. Acțiunile, intervențiile se leagă fizic de spațiu, dar 

au și legături conceptuale care tot aparțin locului. 

 Doresc să exeplific cu o singură lucrare cele definite: Ütő Gusztáv (1) în 1992 a îngropat 

logoul grupului Etna (fundația organizatoare a evenimentului). Au ștampilat mâinile 

participanților, după care, împreună cu Kónya Réka au dansat până în lac. A prezentat această 

acțiune, pentru că între membrii grupului au apărut neînțelegeri.30Acțiunea ne amintește de o 

înmormântare, de unde am venit acolo ne întoarcem. Se petrecea în acel loc, unde, înainte cu 

câțiva ani, a început totul, unde s-a înființat gruparea. 31 Simbolic se încheie un cerc. Acțiunea 

are caracter ritualic, deci este în strânsă legătură cu caracterul locului. Dar se leagă și fizic de loc, 

pentru că doar aici se putea săpa o groapă, unde există legături conceptuale.  

 Spațiul devine performativ, prin folosirea lui ca atare. Locul condiționeză acțiunea: 

definește săpătura, spațiul etc. Pe lângă astea devine locația unei înmormântări, a unui mormănt. 

 Publicul este prezent, nu acționeazză nimic, dar tocmai prin acesta se implică în acțiune, 

deoarece la înmormântări asta e atitudinea întâlnită. Și ei sunt participanți la ritualul artistic. 

                                                           
30 Ütő Gusztáv: Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön. DLA értekezés, Budapest 

2012, 64. 

31 Fundația s-a reunit și are activitate constantă și în ziua de azi. 
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1.  

Creator, creație, natura – Acțiuni și spații performative 

 În acest capitol abordez problema din punctul de vedere al artistului. În ce măsură a 

influențat mediul natural procesul artistic, și cum s-a manifestat spațiul performativ. 

 Gruparea MAMŰ (2), din cauza caracterului ei specific, ivește alte probleme pentru 

analiză, decât artiștii contemporani din vest. Artiștii din Târgu Mureș nu puteau să mute mari 

volume de pământ, sau de materie, deoarece atrăgeau atenție nedorită din partea autorităților. Pe 

de altă parte nici nu aveau resursele materiale necesare pentru aceasta. Deci intervențiile, 

acțiunile lor erau relativ ușor și ieftin de realizat din punct de vedere technic, și aveau și un 

caracter spontan. Locul cel mai îndrăgit de către ei erau dealurile apoase de lângă oraș. 

 Pentru artiștii târgumureșeni aceste dealuri figurează un loc sacru, loc ritualic, pentru că 

erau legate de libertate. Este imposibil să nu observăm, că forma lor le ridică deasupra peisajului. 

Toate lucrările care erau amplasate pe ele păreau a fi pe o scenă imensă, pe un piedestal sau pe 

un altar. Astfel lucrările căpătau importanță, se apropiau de cer. Din această cauză aș denumi 

locul în acest context, ca fiind un spațiu performativ, deoarece schimbă înțelesul intervențiilor 

artistice. Mai poate fi definit ca un spațiu sacru (re-)găsit, conform Eliade. 

 Locul are efect și asupra atitudinii artiștilor. Ei trăind în cotidianul gri al orașului, aici au 

putut să devină artiști, magi, creatori, orice  își doreau, deci și lucrările captivau acest caracter. 

Deci și în acest fel se poate defini locul ca fiind performativ. 

 Lucrările sunt legate de locul lor fizic, evident, dar și printr-un înțeles conceptual: acela al 

libertății exprimării eului. 
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2.  

Creație, natura și publicul – Statutul publicului în intervențiile artistice din 

mediu natural 

 De cele mai multe ori lucrările land art, landscape intervention, nature installation etc. 

sunt realizate fără ca un public să fie prezent. În acest capitol analizez cum o astfel de creație 

artistică poate să îndemne publicul la interacțiune sau chiar co-creație. 

 Voi exemplifica cele definite printr-o lucrare. Pál Péter32 (3), artist târgumureșean, în 

lucrarea lui Turn of the waters I din 2007 a intervenit în peisaj printr-o acțiune neconsiderată a fi 

act artistic în general. A cosit o parte din deal într-o formă geometrică, care să continue vizual 

spațiul lipsă din pădurea de pe dealul alăturat. Această formă geometrică putea fi văzută doar 

dintr-un punct anume, altfel era doar o formă alungită în câmp, deci lucrarea este o anamorfoză 

gigantică.  

  Artistul nu a introdus nici un fel de material străin în mediul natural, doar a intervenit 

într-un mod subtil. Deci trebuia să existe spațiul natural oferind această situație spațială, ca 

creația să poată să se manifeste. Deci mediul natural a contribuit la procesul artistic, este un 

spațiu performativ găsit. Pe de altă parte lucrarea îndeamnă privitorul la o acțiune: să caute 

punctul din care iluzia optică poate fi văzută, deci și în acest context poate fi numită intervenția a 

fi performativă, petru că are efect asupra publicului. 

                                                           
32Adresa artistului: http://www.palpeter.info/ 
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  Mi se pare intrigant să ne gândim, că oare un local, care nu știe că este vorba despre o 

intervenție artistică, oare la ce se gândește văzând tăietura pe deal? Cositul face parte din 

activitatea omului de la sat, dar în acest fel nu are sens. Artistul, prin faptul că a făcut această 

acțiune din motive artistice, a reinterpretat acțiunea, și l-a ridicat în sfera artelor, ca în cazul unui 

ready-made. 

  Intervenția poate fi considerată site specific, deoarece are legătură fizică cu locul, dar 

prin acțiunea lui, artistul leagă creația lui de tradiția populară. 

 

 

Natura și creația – co-creatorul în intervenții naturale 

 În acest capitol analizez relația operei de artă cu mediul natural. În această conexiune, 

schimbă reciproc realitatea unul altuia. Intervenția artistică schimbă mediul natural, îl alterează, 

dar poate și să îl schimbe în bine. Și invers, mediul natural paote să distrugă lucrarea, dar poate 

să și devină co-creator, dacă concepția artistică impune acest lucru. Am analizat lucrări în care 

această interacțiune este evident vizibilă. 
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 Exemplific cele menționate printr-o lucrare: Tim Knowles, în lucrarea lui Tree 

Drawings33 (4), atașează instrumente de scris pe vârful crengilor a unor copaci. După care 

plasează pânze în fața lor. Prin mișcarea crengilor de către curenți de aer, copacii par a desena. 

Deci întâlnim o personificare a mediului natural, nemaivăzută. Natura, prin intervenția artistului, 

este co-creatorul lucrării. Dar nu numai copacii contribuie la acest proces. Fără curenții de aer tot 

procesul nu s-ar manifesta, deci toată natura contribuie la crearea lucrării. Putem afirma că natura 

ne prezintă o acțiune, un performance. Ea primește rolul principal, dar artistul trebuie ca mai 

întâi să conceapă această situație. Putem să asociem aceată situație cu happening-urile timpurii, 

unde artistul scria instrucțiunile, iar publicul executa concepția artistică, fără ca artistul să 

controleze derularea finală a evenimentelor, cum este și aici. 

4.  

Natura în galerie – Site specific art  

 În acest capitol analizez lucrări care duc materia naturală înăuntrul galeriilor. În acest caz 

întâlnim un spațiu performativ diferit, și legături conceptuale ale lucrării cu mediul din care 

provine materia din care este făcută. 

 Exemplific cele definite printr-o lucrare. Péter Alpár în lucrarea lui intitulată Culoarea 

Pământului (5) introduce pământul în galerie. Artistul adună monstre de pământ din zona 

localității Lăzarea, de lângă Gheorgheni. A făcut pigmenți omogeni din ele, și le-a modelat în 

                                                           
33 Adresa artistului: http://www.timknowles.co.uk/work/treedrawings/tabid/265/default.aspx. 

http://www.timknowles.co.uk/work/treedrawings/tabid/265/default.aspx
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biluțe, cu culori diferite. Prin aceasta vroia să prezinte „nuanțele” locului34, care este specifică 

doar lui. Astfel lucrarea este strâns legată de locul din care provine. În locul expoziției a plasat 

biluțele în mijlocul spațiului, și le-a alătural pe pereți harta marcată cu locurile de adunare. Dar 

chiar dacă nu am cunoaște locul de proveniență a biluțelor de pământ, tot ar avea efect asupra 

noastră, dar poate așa capătă un alt sens mai profund. Deci lucrarea în sine poate fi considerată 

performativă. 

5.  

Concluzii 

 Teza incepe cu problematizarea teoretică a conceptului de performativitate. Ca în 

capitolul II.  să pot să exemplific cu lucrări propriu zise cele definite în capitolul I. În cercetarea 

mea am definit și redefinit termeni care pot fi asociate atât cu teoria teatrală cât și cu teoria 

artelor vizuale. În capitolul II. nu m-am ocupat cu toate lucrările artistice ale grupării MAMŰ, și 

nici ale festivalului AnnART, și nu am intenționat să scriu o catalogizare atotcuprinzătoare 

despre arta de acest gen din Transilvania. Doar am ales unele lucrări, care puteau ilustra cel mai 

adecvat cele definite de mine în partea teoretică. 

 Dealungul cercetării mele, nu am întâlnit literatură teoretcă care să abordeze problematica 

performativității în legătură cu creațiile artistice realizate în natură. Mai departe am considerat a 

fi iarăși o lipsă în teoretizarea creațiilor artistice din Transilvania, despre care am scris în lucrare. 

Deci m-am angajat prin această teză să remediez niște lipsuri. 

                                                           
34 Adresa artistului: http://peteralpar.ro/portraits/ 

http://peteralpar.ro/portraits/
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 Din punct de vedere practic, era nevoie să clarific sau să definesc, redefinesc niște 

termeni din domeniul artelor și a teatrului, cum ar fi: performativitate, performance, publicul, 

atmosfera, aura etc.  

 În primul rând, bazându-mă pe definițiile date de Erika Fischer-Lichte, am constatat că 

mediul natural poate fi spațiu performativ, pentru că servește ca spațiu în cazul unor acțiuni și 

performance. Natura devine spațiu performativ atunci când artistul o folosește ca atare, ocupă 

locul prin acțiunea și creația lui. Astfel mediul natural nu mai este un loc geografic, ci se 

transformă într-un spațiu artistic. 

 Din definițiile date de Dorothea von Hantelmann, și eu la răndul meu am definit mai 

multe aspecte ale performativității. Constat că mediul natural, atunci devine spațiu performativ, 

dacă își exercită efectul asupra celui care se află în ea. În al doilea rând, intervenția artistică 

împreună cu natura poate să aibă efect asupra publicului. Poate să schimbe realitatea lui: poate să 

îl îndemne să devină participant sau co-creator. Iar nu în ultimul rând, interacțiunea naturii cu 

intervenția artistică este performativă pentru că își schimbă reciproc realitatea unul altuia. Creația 

artistică distruge sau îmbunătățeste mediul natural, și invers, natura, distruge creația artistică 

plasată în ea, sau devine co-creatoare prin intenția artistului.  

 Mai departe definesc că intervențiile, creațiile artistice realizate în mediu natural au în ele 

potențialul acțiunii, a întâmplării. Dacă este un performance, atunci este evidentă prezența 

acțiunii, dar dacă avem de a face cu un land art sau o intervenție în natură, atunci acțiunea 

artistului poate să facă parte din lucrare, mai departe, lucrarea poate să îndemne publicul la o 

acțiune, să facă ceva. și nu în ultimul rând alterarea intervenției artistice în natură proiectează o 

întâmplare prin alterarea ei care urmează prin forțele naturii. 

  Statutul publicului s-a schimbat în ultimele decenii. Definesc ce roluri poate să 

îndeplinească publicul uman într-o creație artistică realizată în natură, cum poate o astfel de 

lucrare să îndemne publicul să devină participant sau co-creatorul lucrării, printr-o chemare non 

verbala, ci situațională. Mai departe acest statut cum poate fi însușit de natură, dacă concepția 

artistică cere acesta. 

  Hantelmann a definit că baza performativitâții este crearea unui efect. Walter Benjamin a 

constatat că opera de artă are aură. Böhme a definit ce este aceasta, și a numit-o atmosferă. 



28 
 

Folosind acești termeni, am dat un răspuns referitor la ce poate să însemne acestea referitor la 

mediul natural. Pentru acesta m-am folosit de concepția de spirit al locului. În fiecare spațiu 

putem simți o energia anume, specifică locului. Acesta leagă toate ce se află în acest spațiu, și 

ajută la înțelegerea, asimilarea lucrării de artă, dacă este cazul. Fiecare loc capătă energia 

caracteristică lui prin interacțiunea energiei spațiului cu energia a tuturor lucrurilor care se află în 

ea. 

 Toate creațiile artistice analizate în teză pot fi definite ca fiind site specific art. Ele se 

leagă și de locul fizic, în care au fost create, dar prezintă și legături conceptuale, teoretice, care 

aprofundează sensul și înțlelesul lor. 

  După astea am studiat mediul cultural în care au ajuns să se formeze curentele artistice 

moderne din ultimele decenii. După acestea am analizat cum arta secolului 20. a început să se 

focuseze mai mult pe crearea experiențelor, decât pe producerea obiectelor în artă. Aceste 

curente artistice au ajuns și în Transilvania, unde au dezvoltat un caracter unic, specific locului. 

  Constatând că nu prea sunt problematizate în discursul teoretic lucrările artiștilor din 

Transilvania menționate de mine, prin lucrarea mea am urmat ca să remediez această lipsă. 
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