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Argument 

Studiul Despre Umbră - Dedublarea formei într-un Obiect-Umbră, are ca motivație o 

anumită abordare în sens general dar și un interes pentru conceptul în care umbra devine, alăturată 

unui obiect deja existent, o formă de sine stătătoare, care însoțește dar și completează obiectul 

căruia i se alătură. Această formă transpusă este la rândul ei reprezentată tridimensional asemenea 

volumului pe care îl dedublează-voit. Acest concept e susținut de o bază ideatică și tematică inițială 

care se constituie, într-o traversare cu rol documentativ, ca motiv, simbol, fenomen și concept în 

anumite arte unde se regăsește.  Preocuparea personală a fost revelatoare și definitorie privind o 

anumită determinare a aspectului umbrei, în contextul apariției sale.  Propunerile pe care le aduce 

acest studiu dar și tematica cercetării, sunt factori de identificare și evaluare cazuistici.  

Etapele constitutive ale studiului se doresc a fi: o atentă documentare și cercetare teoretică, cu 

extinderi și extensii în varietatea figurativă a exemplelor clasice cât și a celor actuale 

(contemporane de anticipație ale dialogului deschis dintre umbra fizică și cea reprezentată) și se 

vor susține prin exemple ale reprezentărilor din selecția reperelor în artă. Conținutul teoretic dar și 

demersul legat de această tematică au ca bază documentarea, care are ca și scop nu doar o trecere 

în revistă a acestui aspect de observare şi studiere, ci mai ales anumite preocupări personale de 

punere în aplicare practică a teoriei enunțate. Mai precis, conținutul studiului s-a aplecat spre 

contextul apariției conceptului de umbră astfel : 

● fenomenul generat de apariția conceptului umbrei, Platon și Mitul peșterii și evocările lui 

Pliniu 

● studiul asupra contextului teoretic și practic de reprezentare a umbrei prin repere istorice 

simbolistica sacră, stadiul din reprezentările egiptene și romane dar și exemplificarea în 

funcție de sursa ei de apariție în pictură, sculptură, teatru și literatură 

● contribuția unor concepte filosofice 

● influența fenomenului în perioada de apariție în clarobscur 

● contribuția lui Jung, fenomenul dedublării, urma, umbra și amprenta 

● studiul sociologic- 10 întrebări despre umbră 

● exemple concrete ale reprezentării tridimensionale și a inovației, parteneriatul dintre forma 

de bază și imaginea sa descrisă de formă, formarea și deformarea în funcție de spațiul 

ambient a umbrei 

● experimentele aferente reprezentării, exemplele care induc importanţa apariției sale, 

însemnatatea şi impactul pe care ea îl provoacă sau îl are când e reprezentată în lucrările 

de artă, repere din modernitate și contemporaneitate 

● integrarea formei umbrei ca și obiect inclus în expresia compozițională a unor lucrări de 

artă de la primele reprezentări-apariții pană la forma pe care astăzi o preia, instalația. 
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CAPITOLUL I. ORIGINILE FENOMENULUI UMBREI 

Capitolul I.1. Stadiile umbrei-origine, interpretări / începuturi și revelări ideatice 

Originile mitologice, apariția umbrei reprezentate, a siluetei (cum era denumită inițial), este strâns 

legată în mitologie de originile artei. Pliniu cel Bătrân, în cartea sa XXXIV și XXXV, Istoria 

Naturală (circa 77-79 d.Hr.) povestește despre originea picturii și în capitolul 5 din cartea XXXV, 

el scrie: „Nu avem cunoștințe concrete despre începuturile artei picturii și nici acest studiu nu 

relevă acesta. Egiptenii afirmă că a fost inventată de către ei, cu șase mii de ani înainte de a trece 

în Grecia; o laudă deșartă, este foarte evidentă. În ceea ce privește grecii, unii spun că a fost 

inventat la Sicyon, alții la Corint; dar toți sunt de acord că ivirea sa s-a produs conturând cu linii 

o umbră umană (... omnes umbra hominis lineis circumducta)’’.1 Ulterior avem relatată povestea 

lui Butades din Corint, o poveste extrem de simplă, dar elocventă în a descrie începutul unui proces 

de făurire a liniei, a formei și culorii. Veridicitatea legendei, dacă a fost sau nu astfel, probabil nu 

vom ști niciodată însă putem accepta simplitatea și naturalețea apariției unui fenomen. Această 

întâmplare poate sta la baza apariției gestului de a crea forme, de a imita și de a încerca 

transpunerea unui corp viu în artefact. Jocul cu liniile și mai apoi cu forma, constituie o primă fază 

elementară a transpunerii. Desigur observăm desenele rupestre care ne arată într-o manieră atât de 

rudimentară, dar atât de simplă, o realitate reprezentată în plan bidimensional al realității 

inspirative, tridimensionale. Siluetele desenate și decupate constituie „desprinderea”, prima 

transpunere care era clar inevitabilă a de produce, dedublarea unei realități, urma dar și amprenta 

destinată a crea un precedent inspirativ. Era doar începutul! Povestea acestor siluete, apărute print-

un hazard, ne determină să credem că multe dintre transpunerile umbrei nu erau doar simple forme, 

ele semnificau. Chiar înainte ca ea să aibă un concept, să devină dincolo de fenomen o prezență de 

nișă, ea însoțea anumite reprezentări, extra-valorifica un produs artistic conferindu-i valoare 

mistică. Acest gen de mituri întăresc convingerea că umbra reprezentată trebuia să apară, să fie 

transpusă, iar fiecare epocă a găsit o modalitate de a o face. În cele mai multe dintre exemplele 

reperate în istorie nu înțelegem logica apariției sale, însă se relevă de fiecare dată o altă fațetă și o 

altă valență a obligativității prezenței sale într-un cadru nou de percepție și exprimare.  

                                                
1 Victor Ieronim Stoichiță, Scurtă istorie a umbrei, Ed. Humanitas, București 2000, p. 9 
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Capitolul I.2. Umbra în perspectivă filosofică: Platon -Mitul generator  

Când în acest punct intervine Mitul peșterii al lui Platon, deja discursul nostru se orientează spre 

unul dintre cele mai cunoscute analogii filosofice, dar și către  un posibil scenariu „despre teoria 

reprezentării cognitive occidentale’’.2  Acest mit e un exercițiu de imaginație, o trimitere spre 

reflectare dar și o privire asupra firii omenești, spre cunoașterea sau lipsa ei, după cum ne-o relevă 

chiar primul paragraf.  Cadrul compoziției e construit, în fapt, asemeni unei instalații: o peșteră 

unde oamenii sunt legați și obligați de împrejurarea creată să stea aproape țintuiți și să privească 

peretele din fața lor, perete pe care se proiectează diverse și ciudate umbre care aparțin atât 

protagoniștilor noștri, cât și a diverselor obiecte domestice datorate unui foc aflat în spatele lor. 

Acest tip de scenă creată, cu lumina provenită de la intrarea în peșteră, lumina naturală dar și o 

lumină indusă, generată de foc, descriu ambientul ideal pentru perceperea prin diferite modalități 

a umbrelor create. Analogiile sunt legate de simbolistica aferentă în făurirea acestui cadru-scenă. 

Doar simpla lor proiectare creează o compoziție secvențială de forme și senzații menite să ne 

trimită în sfera teatrului de umbre, oriental, cel care a străbătut timpul prin forța sa de esențializare, 

captare și redare a unei realități dedublate. Acest tip de transpunere al realității atât de simplu 

sugerat doar cu lumină și în prezența umbrelor plasând rațiunea dar și simțirea într-un tot unitar și 

totuși la limita dintre adevăr-real și ficțiune-imaginar. Ulterior descoperim ceea ce astăzi putem 

considera o afirmație, care trimite atât spre sfera psihologiei dar și cea a sociologiei 

respectiv…,,dacă ei ar fi în stare să vorbească între ei, nu crezi că oamenii noștri ar crede că 

tălmăcind sensul umbrelor, ar găsi însăși sensul realității?’’3Acest dialectic dialog, ne obligă dar 

ne și ghidează spre o reflexie a perceperii realității prin spectrele unor situații neverosimile dar 

care se ancorează în real prin puterea de simbol și a persuasiunii. 

Atât ridicarea și căutarea, cât și vindecarea din absență a minții, sunt pașii hotărâtori în 

acceptarea sau negarea a ceea ce se știe și se cunoaște, e începutul căutării filoanelor de adevăr. 

Evident fiind un pas anevoios datorită condițiilor precedente, însăși confruntarea cu focul, cu 

imaginea iluminatoare și revelatoare a sa, recunoașterea sursei și a obiectelor generatoare de 

umbre, e acel fenomen al găsirii, al descoperirii, prin lumina și datorită umbrei, a formei. 

Recunoașterea conturului formelor sub lumina e însăși redefinirea realității, definirea 

                                                
2 Victor-Ieronim-Stoichiță, Scurtă istorie a umbrei, Ed. Humanitas, București, 2000, p. 19 
3 Ibidem p. 18 
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caracteristicilor bazice despre lume. Cercul începe să se închidă. Etapa confruntării cu universul 

întreg și nu cu cel imediat se concretizează în descoperirea luminii adevărate a soarelui și 

descoperirea căii. Fenomenul făuririi, truda, primul adevăr descoperit, chestiunile rațiunii ivite din 

lumina solară, toate converg si contribuie la funcționalitatea universului, cel interior dar şi a 

mecanismelor rațiunilor de a fi, de a crea, de a înțelege.  

Capitolul I.3. Umbra în tratări evolutive ale materialității - de la concept la 

concretizarea bidimensională și tridimensională. Ceea ce a devenit distinct sau 

desprinderea artei 

Fenomenul reprezentat de apariția ca termen și definiția Umbrei ca noţiune a cuprins, de la 

înțelegere și percepere până la interpretare-transpunere e o succesiune de etape. O anume 

manifestare iniţială în lumea estetică era văzută ca un pre-concept. Atât fenomenul în sine, cât și 

percepția asupra sa constituiau un aspect ambiguu, nestructurat. Aproape că nu se știa nici 

semnificația și nici cum poate influența acest fenomen legat de individ această apariție. Se speculau 

noțiuni și logosul era unul mai grabă stângaci și fără baze reale în a înfățișa fenomenul în toată 

splendoarea sa. În succesiunea vremurilor și a civilizațiilor s-au făcut incursiuni și s-a studiat și 

încercat o anume teoretizare a ceea ce devenise simbol, cu o valoare și implicații la nivel spiritual. 

Rezultatele s-au focalizat și mai mult pe configurarea, în funcție de tendințele vremurilor, a unor 

teorii mai mult sau mai puțin revoluționare. Umbra, cea proprie sau a tuturor lucrurilor care ne 

înconjoară, de fapt, constituie acel mare echilibru care consistă în tot. Este acel element care poate 

conferi stabilitate, fără de care nu ne imaginăm prezența fizică, care nu poate dispărea decât când 

însăși ființa și ființarea dispare. E numită fenomen pe bună dreptate și datorită consistenței sale, și 

nu are o palpabilitate perceptibilă tridimensional ci doar bidimensional. Însă transpunerile au 

înfățișat-o sub multiple forme extrem de variate și căpătând conotații dintre cele mai ciudate. În 

acest sens e extrem de interesantă apariția perceperii umbrei și cum ea nu urmarea doar individul 

ci și memoria sa, amprentarea dar și primele transpuneri practice care s-au folosit de ea. Ulterior 

redările iconografice folosesc într-o mare măsură fenomenul atât la nivel simbolic, cât și estetic, 

cum e cazul clarobscurului.  

Din parcursul istoriei lumii şi a artei, în lumea antică, reperul primordial despre umbră e 

constituit de scrierile care atestă sau ne relatează istorii ale unei lumi paralele-ideatice. Parcă mai 
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mult ca oricând oamenii doreau să fuzioneze lumile, cea reală pe de o parte, pământeană şi cea a 

imaginarului, iar zeii trăiau pe pământ printre oameni şi cu ei. E ca și când lumina întâlnea 

penumbra, iar aceasta atingea la rându-i umbra care mai departe se dilua într-o reflexie, iar toate 

acestea determinau două universuri paralele caleidoscopice… Fenomenul acesta e  aproape ca un 

proces chimic: captare (circum scripsit) - asemănare, (similitudo) - statuie (statua) - statuia păpuşă 

(athenagoras). Şi chiar mult mai simplu, mai elementar decât atât. Pliniu scrie că pictura a început 

prin trasarea unui contur în jurul umbrei umane (umbra hominis). Totul având ca punct de pornire 

ideea inițială - primus invenit, care dă relief formei -  typum fecit. În acord cu câteva studii, dar 

predilect în acord cu cel al lui Victor Ieronim Stoichiță4,  această cercetare se inițiază la rândul ei 

prin citarea și enunțarea celor dezvăluite de Pliniu. Deoarece nu există o certitudine în ceea ce 

privește apariția înțelegerii și perceperii sau observării și studierii sale, supozițiile stau la baza 

apariției ei ca fenomen. Pliniu face un bun exercițiu de observație când constată că ,,..apariția 

originilor picturii este neclară și reprezintă o problemă’’.5 Bineânțeles nu aceasta constituia reala 

problemă. Problema de fond consta în faptul că nu există o atribuire concretă sau o certificare a 

perioadei de apariție, probabil că atât arta cât și fenomenologia aparținând speculațiilor primelor 

reprezentări s-au întâmplat concomitent sau succesiv, însă nu știm ordinea succederii.  

Capitolul I.4. Transpuneri timpurii 

 O altă valență denotată de umbră e aceea  care nu se produce şi nici nu se orientează, care 

nu e nici măcar sugerată, nu are existenţă de sine stătătoare și nici lege proprie, căci este simbolul 

unei acţiuni care nu-şi găseşte transpunerea legitimă în spontaneitate. Acestea pot fi primele 

viziuni artistice și astfel una dintre cele mai simple și desăvârșite acte artistice. Sunt acţiunile 

magice asupra siluetelor formelor - teatrul de umbre, care deschide perspective diferite, fenomenul 

apărând în aceste cazuri încărcat de întreaga esenţă subtilă a fiinţelor. În Republica, Platon 

menționează o peșteră în India cu o inscripție din secolul al-II-lea. Inscripția se referă la o 

interpretare a umbrelor în care siluetele, de fapt marionetele corespunzând figurilor oamenilor și 

animalelor au fost manipulate de un păpușar în acea peșteră. Focul din spatele figurinelor aruncă 

umbre ale acestora și, potrivit lui Platon, acestea sunt văzute ca o formă de realitate de către public. 

Această poveste ilustrează viziunea lui Platon cu privire la caracterul iluzoriu al tuturor 

                                                
4 Victor-Ieromin-Stoichita, Scurtă istorie a umbrei, Ed. Humanitas, București,  p. 11 
5 Ibidem, p. 13 
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percepțiilor. Cu toate acestea, ilustrează de asemenea, un prim exemplu de utilizare a umbrelor și 

semnificația peșterilor ca locuri sacre pentru desfășurarea ceremoniilor religioase, precum și un 

exemplu timpuriu de interpretare a unui  astfel de joc. 

 Teatrul de umbre are o tradiție veche și o istorie îndelungată în Asia de Sud-Est, în special 

în Indonezia, Malaezia, Thailanda și Cambodgia. A apărut ca o artă antică și o tradiție populară în 

China, India și Nepal. Este de asemenea preponderent cunoscut în Egipt, Turcia, Grecia, Germania, 

Franța și Statele Unite. El a fost cunoscut și a devenit popular ca teatrul de umbre chinezesc și 

poate fi socotit ca primul procedeu de dinamizare, de animare a unei siluetei conturate și iluminate 

într-un mod special. Teatrul de umbre a fost adus în Europa destul de târziu, prin secolul al XVIII-

lea și fost  repede asimilat de cei pasionați de arta teatrală, atât de spectatori, cât și de artiști. Chiar 

mai mult, el a fost cel care a inspirat mult mai târziu  pe creatorii de benzi desenate. Așadar dubla 

valență a umbrei este în accepțiunea multor popoare, drept o a doua natură a fiinţelor şi a lucrurilor, 

iar acest lucru determină semnificația legăturii speciale dintre umbra privită ca dublu al fiinţei și 

descrie binomul simbolic: cel benefic şi cel malefic. Religiile tradiţionale propun o concepție 

asupra sufletului ca un dublu al celui aflat în viaţă. Sufletul se   poate despărţi de trup la moartea 

unui  om. Acest lucru e posibil pe durata visării sau datorită unui  ritual magic căreia îi urmează 

reîncarnarea în acelaşi trup sau în altul. Transpunerea, deci reprezentarea omului folosind o privire 

introspectivă este dedublarea. Definiția ne expune termenul prin ,,acțiunea de a se dedubla și 

rezultatul ei, împărțirea în două”.6 Înțeleg dedublarea ca fiind determinată de anumite 

reprezentări, însă distinctiv există una dintre cele mai elocvente și aceasta e reprezentată de 

profilele aparținând teatrului de umbre. Această transpunere a realității este de fapt o trecere către 

o altă dimensiune și percepție formată din umbră și lumină într-o manieră tridimensională. Maniera 

de reprezentare a unei realități cu ajutorul iluziei unor siluete bidimensionale, traforate permit 

luminii să creeze traforuri, detalii și perspective, chiar și anumite nuanțări ale îmbinării luminii cu 

umbrirea. E un procedeu foarte expresiv în a obține cu mijloace minime un efect maxim. 

 

                                                
6 https://dexonline.ro/definitie/dedublare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIII&action=edit&redlink=1
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CAPITOLUL II. UMBRA ÎN PERSPECTIVĂ ICONOGRAFICĂ 

Capitolul II.1. Despre Împărăția umbrei şi clarobscur  

Nu putem nega sau ignora că evolutiv, umbra, odată devenită concept dar și element de 

echilibrare ale proceselor creaţiei, a avut și un rol mistic. A fost observată, a început să fie 

transpusă, dar lasă și loc unor studii asupra impactului asupra conștiinței umane. Abordarea de față 

a temei nu se dorește a fi o inventariere a fenomenului sau o descriere a sa, se dorește un studiu 

argumentat asupra unui fenomen. Astfel perspectiva cercetării de față se oprește asupra 

semnificației sale, a impactului pe care selectiv ea l-a avut atât în arte cât și în filosofie, psihanaliză 

sau efectul său în social, reacție asupra anumitor transpuneri și sau reprezentări. 

În centrul compozițional al studiului de față stau contribuțiile lui Pliniu, Quintilian și Platon  

care au dus la dezvoltarea unor teorii și încă o mai fac prin forța lor de persuasiune sau de ce nu, 

prin elocvența lor. Astfel fenomenul dezvoltat de umbră a contribuit la apariția picturii, ea a generat 

opere de artă, dar are și un anume aport în ceea ce privește efectiv chestiunile de perspectivă, fizică 

sau matematică și rezultatul lor. E exemplul lui Leonardo da Vinci după care ,,…Ideea se 

precizează și mai mult: toate umbrele sunt rezultatul unei distorsiuni ce urmează legile 

perspectivei”.7 Iar în teoriile sale descoperim valențe ale apariției și dezvoltării dar și interpretările 

aferente primite , de la definiție la fenomen și concept, pentru ca mai apoi să ni se dezvăluie 

cazuistica și reperele generate. ,,…Diversele lumini aruncă umbre diferite; pentru că dacă obiectul 

care luminează este mai mare decât cel luminat,umbra va deveni mai mică decât obiectul luminat; 

dar, dacă lumina este mai mică decât obiectul, umbra va deveni întotdeauna mai mare’’.8 

Descrierea fenomenului umbrei o găsim la Da Vinci sub forma unei expresii Umbra şi împărăţia 

ei, respectiv un capitol din Tratatul de pictură, unde el demonstrează științific și matematic prin 

anume studii, efectele dintre umbră şi lumină.  

Clarobscurul, de fapt clar-obscur, devenit termen, desemna o tehnică grafică și picturală 

prin care se dorea obținerea unor efecte, sugerarea volumelor, a perspectivelor dar și a adâncimii 

unei imagini. Procedeul era realizat fie printr-o redare graduală dar și clară a umbrelor și a luminii, 

fie prin folosirea contrastelor puternice între lumină și întuneric. Rezultatul era echilibrul 

                                                
7 Wilhelm - Worringer, Abstracție și intropatie, Ed. Univers, București, 1970, p. 83 
8 Ibidem, p. 85 
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dintre redarea clară a părții luminate și a celei lipsită de lumină sau redarea clară a luminii și a 

întunericului.  Astfel în timpul Renașterii apare ca tehnică predilectă și care a avut un mare succes, 

făcând distinctă această perioadă de mari inovații. Astfel această utilizare de contraste puternice 

între lumină și întuneric, de obicei contraste îndrăznețe, cucereşte o compoziție de ansamblu şi e 

de fapt efectul maxim folosit pentru a obține de volum în redarea cât mai exactă a atmosferei 

generale sau în modelarea obiectelor tridimensionale și a figurilor. Folosirea de efecte similare, de 

clarobscur, o redescoperim mult mai târziu în cinematografie și fotografie, arte care sunt 

determinate de acest fenomen. În pictură, funcționalitatea procedeului constă în aplicarea, ca efect 

de așa-zisă modelare a luminii, prin redarea volumelor și a adâncimii imaginilor prin sugerarea 

contrastantă a luminii, umbrelor și a întunericului. Tehnica clarobscurului a fost continuu 

dezvoltată și perfecționată pe parcursul secolului al XV-lea, de artiștii italieni și flamanzi ai vremii. 

Capitolul II.2. Premisele pre-reflexive ale reproiectării umbrei. Dedublarea.  

        Perioada romantismului german a conferit ideii de dublu un aspect tragic cât şi fatal, astfel că 

dublul poate să fie complementarul nostru, însă adeseori el se ivește sub chipul unui 

oponent, a unui adversar care ne invită la duel. Credințelor străvechi le aparține ideea că întâlnirea 

cu dublul este un eveniment nefast sau chiar, uneori, o prevestire a morţii. Umbra, basmul lui Hans 

Christian Andersen, ilustrează această apariţie a dedublării, existența unei persoane dominată de 

prezența fenomenului, echivalent al dublului său. Din același unghi putem interpreta de asemenea 

gestul lui Narcis(a se vedea Mitul lui Narcis), căderea acestuia în apa în care se reflectă. Un alt 

aspect este acela că, frecvent, umbra în viaţa umană, reală, este strict legată de ideea de trecere, un 

portal către neființă, absența ființării de transfigurare. Literatura oferă exemple și o varietate de 

nuanțări ale dedublarii ca fenomen legat de existența din umbră. În Portretul lui Dorian Gray, 

Oscar Wilde preia vechile teme, pactul cu diavolul şi obsesia tinereţii eterne din  Faust sau în 

Tinereţe fără bătrânețe şi viaţă fără de moarte, cazuri în care se descriu regimul diurn şi nocturn 

al personalităţii, accentuat de reprezentarea dublului. Astfel, spre deosebire de inocentul Narcis, 

Dorian Gray reprezintă forţa de pătrundere a răului în mit, adică în realitate. Interconectarea dintre 

artă şi real e văzută prin prisma dualității legată de ascendent-descendent și care, evident, 

influențează evoluția și involuţia personajului şi a reflexiei sale artistice, portretul creat de 

prietenul său. Nici un act al zeilor nu poate fi considerat profan. Astfel, în tradiţiile creştine şi pre-

creştine există numeroase credinţe legate de strigoi ca întrupări malefice ale umbrei. Fantoma 
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poate fi o apariţie inedită a eului, a unei apariții care ar fi realitatea renegată, temută. Se poate 

înțelege prin aceasta o întoarcere la suprafaţă a celor refulate, ca nişte particule aparținând 

inconştientului.  

Capitolul II.3. Premisele și însemnătatea umbrei în plan psihanalitic 

 Acest capitol continuă procesul-produsul studiului despre umbră. Are o semnificație 

anume pentru că în căutările mele spre a-mi contura și ulterior defini cât mai explicit fenomenul 

legat de umbră, cea mai complexă contribuție pe care am găsit-o a fost cea a lui Carl Gustav Jung. 

Însuși studiul său cu multe trimiteri a avut rolul atât de a mă adânci în această problematică dar și 

de a-mi releva texte și concepte surprinzătoare. Desigur pilonii studiului au rămas ancorați în 

explicitarea fenomenului în artă cum acest simbol omniprezent devine nu doar fenomen, ci și o 

stare, o noțiune, un concept. Așadar e definitoriu să observăm faptul că toate ființele și fenomenele 

tind să aibă o bază, o consistență a aparținerii, o ’’stored memory’’, față de care se află într-o 

interdependență corelațională. Probabil este una dintre cele mai solide baze de formare și devenire, 

prin ce devenim, la care contribuim, e acea conştientă ’’rămânere’’. Deși este de fond, la Platon: 

,, modelul prim, inițial, ideal al obiectelor sensibile, considerate ca reprezentări imperfecte și copii 

ale sale, totuși, reprezintă fiecare din modulii ancestrali universali ai intuiției și intelectului care 

apar, potrivit psihologiei abisale, în vis și în mituri’’.9 În prima situație apariția este prezentă în 

conținutul inconștientului, e legat de aparițiile onirice, care reprezintă trăsături sufletești 

personificate ale celui care visează sau suprapuneri simultane, o matrioșcă-proiecție. În situația 

cea de-a doua, o persoană aparținând mediului sau efectiv o apariție aleatorie e purtătoarea 

proiecției unor anume trăiri sau trăsături ascunse în inconștient. Astfel întâlnim la Jung două tipuri 

de umbră: ’’umbra personală’’ care deține trăsăturile sufletești neavute sau reprimate și ”umbra 

colectivă” regăsită în zona figurilor inconștientului colectiv  care poate corespunde unei figuri 

negative a Bătrânului Înțelept fie latura întunecată a sinelui, simbolizând ”reversul” spiritului 

predominant al epocii, opusul său ascuns. 

 

În studiile sale Carl Gustav Jung recunoaște drept umbră tot ceea ce subiectul refuză să 

accepte și care totuşi i se impune mereu în mod direct sau indirect – și anume aspectele esențiale 

                                                
9 https://dexonline.ro/definitie/arhetip 
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ale caracterului ce pot fi inferioare sau pot avea alte tendinţe incompatibile cu ființa sa palpabilă. 

Ea se proiectează în vise, se transpune în persoane care nu sunt decât reflectări ale unui eu 

inconştient și se manifestă, de asemenea, prin cuvinte şi acte impulsive şi necontrolate, care 

denotă un anume aspect al psihismului, devin emoție, iar anumite influenţe personale şi 

colective, trezesc şi vădesc în ființă, tendinţe ocultate. Caracteristica lor nu e de natură malefică, 

dar poate deveni astfel, în măsura în care rămân respinse în umbra inconştientului chiar daca ele 

ar trebui să conveargă către lumina conştiinţei. Prezența lor e intimidantă,  există o anume teamă 

a asumării  lor, pentru a le stăpâni şi a le face benefice. Regăsirea în faţa complexităţii lor 

înseamnă atât o coexistenţă a contrariilor care e dificil de susținut, dar și ceva care poate fi 

apanajul virtuților.  

CAPITOLUL III- Aspecte dihotomice ale umbrei-Transpunerea 

Capitolul III.1. Pre-existența unei lumi estetice non-conceptuale.. Siluete, contururi, profile și 

Umbre  

Să observam frumosul de la acest nivel, să vedem concret transpunerile eului nostru 

propagându-se în obiectele exterioare, sau pur si simplu să privim Umbra din noi, pornind de la 

noi sau de la ceilalti…Despre umbră știm că în copilărie, o observăm inițial pe cea aparținând 

obiectelor și ulterior pe cea personală și asta se întâmplă târziu cand deja personalitatea se 

conturează și ea datorită noțiunilor de percepere, de înțelegere și cunoaștere. Însă fenomenul deține 

anumite valențe specifice, fiind intercorelat cu lumina. Altfel avem umbre de zi, când intensitatea 

luminii consumă din umbră, din conturul său, când are un contrast teribil și nu o putem nicicum 

ignora. Umbrele nopții se constituie în rafinamente vizuale, mister și sunt mai extinse mai ample, 

aproape că ne învăluie. Umbrele norilor se desfășoară ca un filtru pentru lumină și îmbracă relieful, 

peisajul creând efectele ideale ale unei picturi moderne iar cele ’’statice’’, ale clădirilor sau a 

obiectelor ancorate în spațiu, ne oferă schițe de scenariu de teatru, performând asemeni unor 

personaje, proiectându-se și oferindu-ne un cadru cotidian perfect. Atunci când își depășesc 

condiția fizică iar fenomenologia legată de înțelegerea și perceperea lor trece în alt registru, ele 

devin metafizice.  

Întâlnim astfel un joc al imaginației și al fanteziei debordante și îl reperăm aici pe Giorgio 

De Chirico. El produce o chimie.Senzațiile amprentate în compozițiile sale extrem de teatrale au 
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într-adevăr tendința de a părea scene desprinse dintr-un preapocaliptic peisaj, acea liniște dinaintea 

furtunii, nimic să disturbe, nimic în afara unor ciudate detalii ale unei arhitecturi decupate. Par 

imagini onirice însă conturate precis de linii negre, descrise de contrast, de lumini și umbre clar 

tăiate în compoziție, de spațialitatea dată de umbrele care fug sub priviri către un orizont neștiut 

ca reper.Umbrele negre apar ca niște șabloane care deschid ferestre orizontale sau diagonale, și 

contrastează atât de evident cu strălucirea culorilor din lumină. Ele irup devenind împreună cu 

umbrele un ferment latent care susțin absența unei umanoide prezențe…Treptat, el și-a îndreptat 

atenția introspect, spre studii de depozite, uneori aglomerat locuite de figuri hibride-manechin, 

închizând un cerc imaginar sau transpunând un univers pe o suprafață. Cât de incitantă e asocierea 

lui Apollo, zeul luminii cu umbrele care deschid parcă în negativ, umbrirea, calea spre o dedublare 

a ființei, a lumii...Ulterior un alt artist atras de aceeași tematică și simbol urma exemplul lui De 

Chirico prelua într-o memorabilă întâlnire această moștenire ,,...Oricum, din cauza luminii 

neobișnuite, ceea ce ar fi putut rămâne un simplu document el unei întruniri mondene, a devenit 

imaginea unui transfer de putere printr-un capriciu al pozei, De Chirico îi transmite lui Warhol, 

lumea lui de umbre și supliciul de a-i fi stăpân’’.  10Au urmat în anul 1979 o serie de 66 de pânze 

toate intitulate ’’Umbre’’. Așezate succesiv, urmându-se una pe alta într-un ritm sustinut, captând 

linia de observație a ochilor privitorului, descriind un traseu concentric. Decriptarea pe care o face 

Warhol - umbrei, prin transpunerea ei, nu are caracterul unei preluări și prelucrări a expresionisului 

abstract, antrenat prin filtre personale, el îi conferă o consistență aparte, în manieră personală, 

recontextualizându-le. E efectul unui demers hiperrealist, o epurare sintetică, o preluare-

metamorfozare-transpunere într-o paradoxală configurație...,,Warhol înlocuiește istoriile cu umbre 

ale maestrului italian (De Chirico), cu  umbre fără istorie, iar serialitatea lor este doar o reflectare 

a dispariției irevocabile a narativului pictural și înlocuirea lui cu o difracție infinită și cu 

desfășurarea infinită a aprențelor”. 11 

Capitolul III.2. Logosul estetic al umbrei in istoria recentă. Inventarierea unui 

concept 

 

Fie că sunt diurne sau nocturne, umbrele arată ca niște pete diluate, au o expresivitate 

anume și au o prezență dinamică. Sau poate mișcarea noastră diversă, mai alertă sau mai domoală, 

                                                
10 Victor Ieronim. Stoichiță, Scurtă istorie a umbrei, Ed. Humanitas, București, 2000, p. 213 
11 http://www.wikiart.org/en/andy-warhol/shadow-1977 
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apropiindu-ne sau depărtându-ne de lumină sau însăși vivacitatea luminii generează deasemeni un 

antren al fenomenului:,,Atât timp cât ai umbră exiști în toată plenitudinea materiei, când nu mai 

ai umbră înseamnă ca te-ai transformat într-o fantomă fără să știi. Nu uitați să priviți în urmă 

pentru a vă sigura că umbrele vă urmează pe furiș”.12 Pictorii americani s-au inspirat din tehnicile 

„automate" folosite de suprarealistii europeni în anii 1920 și 1930. Aceștia consideră că tabloul nu 

reprezintă doar un produs finit, ci și o istorie a procesului de creație al acestuia. Abstracția gestuală 

este legată și de expresionismul abstract al anilor 1950. Action painting sau abstracția gestuală 

este un stil de pictura direct, dinamic, instinctiv, care presupune spontaneitate în aplicarea culorii. 

Aceasta este picurată, vărsată și întinsă pe pânză prin gesturi rapide. Termenul a fost folosit pentru 

prima dată cu referire la lucrările lui Jackson Pollock. După îndelungate căutări, de la pictura 

naturalist-figurativă până la suprarealism, din anul 1946 începe perioada sa de creație cu adevărat 

novatoare, cînd se rupe complet de suportul figurativ, de poetica reprezentării. Contextul 

vremurilor postmoderne ne înstrăinează de anumite stări de contemplare, înlocuindu-le cu un 

asediu al vizualului, care se distanţează vizibil de starea de graţie, de  bucuria   de a  fi  în 

proximitatea   imaginii și a o recepta  într-un   mod  mai  centrat,  mai  calm…Aspectele acestea 

au redus comunicarea vizuală, diminuând-o considerabil și devenid o negociere de senzaţii, ce nu 

se mai poate descrie corect în labirintul găunos al efectelor speciale, dar chiar și în acest context, 

merită să evaluăm anumite aspecte ale metafizicii ca experienţă  estetice  ca   posibila   

metafizică… 

Capitolul III. 3. Despre receptarea umbrei- Un studiu 

’’Arta este astăzi din ce în ce mai puţin abordată contemplativ şi mai mult comprehensiv’’. 

13Propun  spre   analiza   urmatoruI  scenariu: avem o selecție de experimente artistice în care 

umbra are rol preponderent, în care e nu doar sugerată ci e transpunere, nu e o imitare şi nu e o 

expresie a realităţii, îşi menţine supremația, în ciuda revirimentelor stilistice sau a unui formalism 

de fond. Înca se simte nevoia unui obiect reprezentat şi dorinţa recunoaşterii sale (de exemplu 

anatomice), încât el continuă să acapareze percepţia şi să lezeze experienţa estetică, devenind gol, 

lipsit de substanţă.  Putem lua în considerare că psihologia publicului consumator, al medium-

                                                
12 Revista de artă Forma, Nr. 9/2012, p.76 
13 http://www.fotocabinet.ro/index.pl/arta_ntre_imitare_i_ironie_eseu_de_eugen_ciocan_pentru_revista_dilema 
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urilor estetice şi informaţionale se îndreaptă spre mesajele gata digerate ale celor care reclamă 

reflexivitate şi un răspuns subiectiv.  

Datorită acestui salt calitativ al operei, e posibil celebrul efect de purificare prin artă, 

catharsis. Să amintim, în sfârşit, că neoplatonicienii observă în realitatea senzorială o metaforă a 

universului supranatural şi că, pentru ei, arta e un mijloc de a contempla în special aceste esenţe 

de factură spirituală. După cum regăsim în ideile lui Plotin : ,,Noi ne îndreptăm privirea în prea 

mare măsură asupra aparenţei exterioare a obiectelor şi nu ştim că ceea ce ne emoţionează se 

ascunde înlăuntrul lor’’. 14 Trebuie să acceptăm că între viziunea străvechilor înţelepţi greci şi 

conceptualizările epocii moderne se află o conexiune subliniată într-o expresie esențială de Paul 

Klee …,,Arta face vizibil invizibilul’’. 15 Însă și interogația, partea nevăzută în stare nediluată, 

poate da anumite răspunsuri specifice sau dimpotrivă destinate elucidarii unei cercetări. În acest 

sens am adresat unui eșantion de o suta de persoane atât artiști cât și consumatori de artă intrebari 

de elucidare a conceptului privitor la perceperea reprezentarii umbrei. Astfel interogația există 

doar ca o garanție de corectă înțelegere dar și ca act interactiv : 1. Descrieţi în câteva fraze o umbră 

(poate fi cea proprie, purtată sau una pe care aţi observat-o sau v-a impresionat în mod deosebit) 

2. Cât de des vă ''observaţi'' propria umbră? 3. Cum percepeţi umbra ca şi culoare adică ce culoare 

are umbra în accepţiunea dumneavoastră? 4. V-aţi gândit vreodată la umbră ca la ceva palpabil, ca 

având o consistenţă sau ca imagine 3D? 5. Cât de fidelă e sau poate fi o umbră: poate fi ea 

deformată de anumiţi factori cum ar fi lumina, corpurile, sau obiectele? 6. Umbra e proiectată sau 

se proiectează? 7. Credeţi că percepţia asupra umbrei se schimbă în funcţie de vârstă? 8. Dar în 

funcţie de starea de spirit? 9. Puteţi face o conexiune între umbră şi oglindire?10. Credeţi că umbra 

are sau poate avea un rol estetic? Scopul acestui capitol este de a cerceta modul în care 

consumatorii de artă percep umbra.  Anumite formulări și răspunsuri se constituie în exerciții 

reflexive asupra întrebărilor care ne  deschid acccesul la cunoașterea simbolului și a semnificației 

sale sau în universul nemărginit al imaginarului. În tot acest proces desigur pot exista saturații sau 

expăndări ale clișeelor legate de cum înțelegem umbra și care denotă un anumit automatism, o 

standardizare a percepţiei apariției sale ca fenomen. Reluând exercițiul interogației despre umbră, 

aplicăm această din urmă observaţie temei și ar trebui să recunoaştem că praxis-ul artistic 

contemporan s-a integrat treptat în industrie şi în regulile consumismului transformând un fenomen 

                                                
14 http://www.fotocabinet.ro/index.pl/arta_ntre_imitare_i_ironie_eseu_de_eugen_ciocan_pentru_revista_dilema 
15 ibidem 
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în altul, pierzându-și consistența în multiplicitatea mijloacelor de comunicare în masă. Aceste 

tipuri de expresie dezvăluie profunzimile, ele sunt accesibile, se reinventează într-o manieră 

aparent camuflată, mascată de natura concretă, însă această intermediara apareță e premisa 

perceperii corecte a obiectului reprezentat. Transpunerile compensatoare sunt justificarea pentru 

ceea ce se produce intens pentru acele gesturi artistice semnificative. Când privim conștient și 

asumat un obiect devenit mai mult decât un experiment trebuie să vedem în el dincolo de 

convenționalitatea unei reprezentări, să îl situăm în fața materialității neconforme a realității. Un 

astfel de sentiment l-am avut observând îndeaproape fenomenul Light&Shadow aparținând lui 

Kumi Yamashita, experimente create într-o diversitate de transpuneri materiale-obiecte fizice 

pentru crearea din propriul obiect și cu o lumină direcționată a unei umbre induse.  

Când întâlnim un obiect oarecare asociat și suprapus cu direcția sursei de lumină el își 

descrie volumul în spațiu mai amplu, are contast, devine complet delimitându-se și afișându-și 

tridimensionalitatea. Alte obiecte aleatorii puse în lumini  diferite,înseamnă umbre suprapuse. Însă 

dacă vorbim de un control al realizarii umbrelor, de un alt artist care să dezvolte tematica realizării 

sale, întâlnim pe Lutz Wagner, cunoscut sub numele de Moto Waganari. Moto creează sculpturi 

transparente-spațiale din rețele de tije sudate care conturează un cadru delicat al corpului. 

Iluminând sculpturile, artistul creează iluzia unui duplicat, al unei înmulțiri a obiectelor 

tridimensionale cu o umbre bidimensională care dezvăluie alter ego-ul imaterial al fiecărei figuri. 

Folosindu-se atât de lumina reală cât si de cea artificială umbrele paralel create, devin rețele care 

trimit către desenul redat de o rețea polimerică proiectată. Ideea este conturată în jurul conceptului 

de artă virtuală reală, a unei realități augmentate, dezvăluind noi valențe create de un obiect 

sculptural care așezat anume într-o lumină indusă și controlat fiindu-i mediul în care el se prezintă, 

devine prin asociere cu umbra sa, care e mai mare, mai importantă, subsidiar ei. Contradicțiile 

reputate și incongruențele preconcepute aflate între tradiție și modernism, proces și rezultat, 

artificialitate și autenticitate, prototip și copie, virtuale și reale - nu sunt percepute ca antagoniste, 

ci ca fiind creative și în interiorul tărâmul posibilităților secolului XXI.  

Într-un registru similar Larry Kagan este un sculptor care de asemenea folosește oțel, 

lumină și umbră pentru obținerea unui mediu creative relevant pentru obiectele sale.Vorbind 

despre lucrările sale obținem explicații despre targhetul său… ,,Suntem mai mult sau mai puțin 

conștienți de prezența umbrelor, deoarece ele ne spun ceva despre mediul nostru, dar de fapt nu 

ne uităm la ele dacă nu ne atrag atenția asupra unor comportamente nefamiliare sau neașteptate. 
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Provocarea mea a fost aceea de a determina spectatorii să privească de fapt la umbră, nu doar la 

oțel, materia din care obiectul e realizat. Am început să schimb narativul redirecționându-l spre 

umbră. Cu cât conținutul pe care ochii l-ar putea detecta în umbră e mai captivant, cu atât există 

mai mult timp și atenție folosită pentru explorarea detaliilor legate de ea".16Ideea de a încorpora 

umbrele înseamnă de fapt focalizarea conștientă către desenul proiectat. Umbrele generează o 

reacție viscerală reală și astfel, fac un mediu extrem de expresiv. În timp ce umbrele sunt în mare 

parte considerate ca produse secundare secundare ale blocării luminii și ca atare, nemerituoase 

unei atenții foarte conștiente, ele constituie de fapt o sursă cognitivă care servește ca bază pentru 

a vedea dincolo de descrierea bidimensională. Nu a lucrat dintotdeauna în oțel. El a început să se 

gândească la potențialul materialului aproape din întâmplare avand acces la el locuind în zone în 

reconstrucție, iar resturile de oțel erau peste tot. Și dacă pentru cei mai mulți trecători, fragmentele 

de oțel erau inutile, pentru Kagan ei erau momentul unei revelații…,,Ceea ce m-a atras la acest 

material a fost o gamă de linii și texturi pe care fragmentele de oțel le-au dobândit de-a lungul 

vieții lor, în timp ce s-au rupt, îndoit, ruginit purtând astfel cicatricile istoriei lor. Presupun că, în 

acest sens, propria mea istorie se reflectă într-o oarecare măsură în acea atracție "17, spune 

Kagan. Până în acel moment studiase gravura, litografia și sculptura, însă când când a început să 

observe deșeurile din piese de oțel aruncate, a văzut de fapt un potențial creativ brut. Decizia sa a 

constat în a îmbina desenul cu noua descoperire și fascinație pentru formele de oțel alungite în 

ideea de a reda o umbră semnificantă. 

Astfel asistăm la un fenomen în care unele experimente estetice, nu se identifică neaparat 

cu un obiect ci preponderent cu umbra proiectată. În spatele procedeului  se poate detecta un 

sentiment care poate însemna eliminarea unei reprezentări directe și introducerea unei materialități 

induse, către o simulare prin prezența pregnantă a umbrei. Înscenarea acestor compoziții, 

dedublarea obiectului având funcție variabilă dar care poate fi înțeleasă ca ,,dimensiune 

reprezentațională’’.18 Avem tendința să considerăm umbra o imitație, însă la o privire mai atentă 

e de fapt ceva ce se reprezintă  are atât conținut cât și transpunere…și o viață proprie. Adesea în 

arta contemporană asistăm la ivirea unui intermediar, la încercarea creării unui efect paralel sau la 

prea multă sugerare, la surogate cu un rol evident de a distorsiona percepția imediată a 

                                                
16 http://larrykagansculpture.com/ 
17 http://larrykagansculpture.com/ 
18 Malița,Liviu, Extremele artei, Ed.Accent 2010, p.131 
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mesajului…,,Noul regim al reprezentării se repercutează și asupra relației de posesiune a 

autorului, asupra operei sale. Prin sterilizare, se încearcă scurtcircuitarea dihotomiilor clasice, 

a relației de descendență ierarhică(opera provine de la autor), și se atentează, totodată la ideea 

de unicitate și autenticitate a operei, precum și la aceea că opera de artă este mai mult decât 

referentul său’’.19 

Capitolul III.3. O ultimă considerație despre umbră 

 Când încercăm să înțelegem rolul cognitiv al receptării operei de artă, încercăm o înțelegere 

a întâlnirii revelatoare dintre consumator și o lucrare de artă însă privim atent și spre modificările 

asupra scopurilor inițiale, fapt care produce în viziunea lui Thomas Kuhn de Gelstat… schimbarea 

perspectivei, a unghiului si a profunzimii legate de …„ce se vede’’. O astfel de întâlnire poate avea 

un efect asupra unei întregi optici, legate nu doar de o privire îndreptată atent către un obiect, nu 

doar observarea sau starea de contemplare, chiar o înțelegere legată de fenomenul produs în plan 

personal. De multe ori acest rol cognitiv înseamnă întelegerea-adică perceperea. E un mecanism 

pe care putem să îl adoptăm, o atitudine opusă unei stări pasive, sau înhibate, un exercițiu de 

implicare dinamică, o activitate pragmatică. Desigur evoluția privitoare la disponibilitatea afectivă 

legată de o experiență estetică, are o evoluție clară în timp. Gestionarea acestor tipuri de afecte 

sunt parte din procesul de contemplare-asimilare și conștientizare-concept. În acest secol abia 

cunoaștem observatorii-receptori din spațiul modificat în fond și unde schimbarea perspectivei are 

coordonatele unei înțelegeri. Începând de aici, observăm libertatea pe care receptorul și-o arogă 

spre a primi emoția, și într-un fel a o regurgita spre a vedea ceea ce imaginația sau fantezia 

construiește mental în el. Există o nișă, o permisivitate, o invitație spre a întelege, spre a intra în 

dedesupturile alteori prea descriptive sau de nepătruns ale unui complex produs artistic…,,Opera 

nu (mai )există decât în imaginația privitorului, incitată de cea a autorului. Ea se actualizează 

doar atunci când are contact cu circumstanțele sale și variază în funcție de revelatorul care sunt 

receptorii. Arta numai este substanțială ci proceduală. Noul tip de estetică focalizează, așadar, pe 

răspunsul publicului, devenit adevăratul scop al autorului: o operă de artă care nu are public nu 

este artă’’.20Concepul umbrei care are ca sursă fenomenul său, însă atunci când întâlnim acest 

simbol influențând lucrările de artă atunci el capătă valoare metafizică. Perceperea sa e un exercițiu 

                                                
19 Liviu Malița, Extremele artei, Ed. Accent 2010,Cluj-Napoca,p. 194 
20 Ibidem p. 275 
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de conlocuire și de acceptare a unei omniprezențe. Umbra însoțește e atașată, e alipită, e 

incorporată fiecărui corp, obiect sau ființă. Ea are valoare de sine stătătoare și în anumite viziuni 

are culoare și  chiar palpabilitate. Experimentele artistice uzitează constant dematerializarea 

umbrei și transformarea, după radiografierea sa, prin metamorfozare dintr-un ,,primat al 

materiei’’21, într-o prezență fizică complexă, plurivalentă și caleidoscopică. O idee simplă  dar 

care poate părea în mare măsură foarte complexă. 

Pentru că de cele mai frecvente ori Umbra e modalitatea simplă de exprimare a stărilor, a 

emoțiilor și sentimentelor, amprentată de aspectelor secolelor prin care ea a tranzitat către 

contemporaneitate. Încărcătura acestui fenomen-simbol deține un conținut și o anume prezență a 

unui contur, a misterului, chiar a fricii, a ascunderii, a urmei, poate fi un tip de amprentă, o pată, o 

formă subțire și fină, o diluție a ființei sau obiectelor, o impresie… Poate chiar fermentul ființei, 

proiecția sa fizică, o dovadă existențială. Umbra nu creează tensiuni între forme, ea nu armonizează 

culorile și nici nu limitează conturul, de cele mai multe ori nu e nici difuză, dar nici foarte definită. 

E un cumul de factori, de efecte, de contopiri de plane, de suprafețe și texturi, de materialități atât 

de diferite, e o emoție vizuală, dar și o înfățișare absolută intimă și umană. Cromatismul său 

tematico-semantic ne captivează și ne stoarce de emoții, dar poate tocmai atunci toate lucrurile 

primesc un sens difuz iar corporalitatea se ramifică în infinite terminații nervoase. Umbra e acel 

substrat, acea plăsmuire dar care nu deține ultimul strat al înțelegerii. Ea are doar rol nodal. 

 Aceste forme în spațiu, forme care induc și sugerează tipuri sau tipologii de volume, mai mult sau 

mai puțin influențate de figurativ sau neavând decât o anatomie formală, ele nu doar populează 

spațiul în care se află îl și marchează. Acest tip de forme reprezentate, nu sunt simple obiecte de 

admirat, schimbă spațiul în care se află dar schimbă și privitorul, îl face mai conștient de rolul pe 

care îl are de consumator, de actant într-un joc de șah, în care au rămas doar piesele de referință. 

Desigur ceea ce dorește a determina în plan conștient și afectiv acest timp de vizionare nu sunt 

doar emoțiile sau accesul la o parte din ele, nu o iluzie a înțelegerii prin manipularea materiei 

asemeni transpunerilor tradiționale.  

Seria de lucrări, compozițiile-conglomerat au făcut studiul și au constituit o cercetare în 

plan personal al valențelor legate de umbră, de lumină și de acel Obiect-Umbră. Cele 12 forme de 

bază, cuburi negre poartă amprenta unei intervenții dar reprezintă și un suport, sunt formele care 

                                                
21 Gompertz, Will- O Istorie a artei moderne, Ed. Polirom, București 2014, p.281 
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generază apariția și prezența Obiectului-Umbră ca a unui apendice indispensabil de a fi prezent. 

Umbrele constituite sunt transpuse într-o diversitate și caracterizate de un dinamism necontrolat. 

Această formă adiacentă alături de obiectul pe care îl însoțește poate deveni parte integrantă dintr-

o instalație, adică o lucrare-compoziție care e concepută pentru a reacționa fizic la spațiul sau 

mediul în care a fost instalată și la influența exercitată aici.  Indiciile provenite de la anatomia 

detaliului bine plasat pot dezvălui atât cât să putem înțelege corelația dintre forme, situarea în 

spațiu dar și mesajul care trebuie văzut și perceput. Un mesaj clar, poate pe alocuri controversat, 

în care nuanțele monocrome “îmbracă” forma o cosmetizează dar o și învăluie în neutralitate și 

dorința de a căuta acele detalii care în contrast să ne ofere mici repere de lumină, de strălucire. 

„Peisajul’’ descris de Obiectele-Umbră, are aspectul unor compoziții post apocaliptice alcătuit din 

forme consumate și înnegrite, relatând fragmente ale unei viețuiri. Toate detaliile atent așezate, 

(aparent negrijent) sunt calibrate, în echilibru cu forma-surogat, vorbesc de spre ideea de 

formativitate despre ce înseamnă să transpui dar și despre un anume tip de descriere, despre formă 

și suprafețe, despre concentrația fluidului și solidului formelor în spațiu. Se poate observa atât un 

ansamblu cât și nenumarate detalii, volumul și culoarea sa, dar mai ales cum umbra urmarește și 

însoțește obiectul devenind un factor vizual. Obiectele-Umbră sunt forme-experiment care descriu 

un concept mai amplu decat cel strict obiectual, nu doar un efect produs de o compoziție, ci se 

desfașoară în spațiu relevând un concept dinamic, relaționând spațiul, obiectul și consumatorul. 

Putem spune că în acest caz , într-o ”paradigmă sculpturală” se poate afirma că aceste ansambluri 

de forme, sunt forme de interacțiune, poate chiar și pretexte de înțelegere a fenomenului Umbrei 

prin intermediul lor, al expunerii experimentelor și venind în întampinarea expectanțelor. Desigur 

există o dinamică pe care o descoperim în construcția lor, a instalației în ansamblu care ține de o 

desfăsurare care se aseamana cu un decor, o amplă compozitie scenografică. Acest aspect estetic  

delimitează un cadru de discurs despre și cu materia și iluzia formei în care se reperează și se 

recunosc simboluri, răspunsuri ale unei definiții estetice.  

Seria de Obiecte-Umbră : Obiectul-Umbră-Osuar, Despre fragment anatomic, Obiectul-Umbră-

Conglomerat organic, Obiectul-Umbră-Umbra artificială, Obiectul-Umbră-Structură-textură, 

Obiectul-Umbră-Metal-mania, Obiectul-Umbră-Amprenta albă, Obiectul-Umbră-Umbra 

neagră-obsesia, Obiectul-Umbră-Despre fluid, Obiectul-Umbră-Meta-Umbra 


