Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
I.O.S.U.D.

REZUMAT
al tezei de doctorat

STUDIUL SPAŢIULUI DE INTERIOR
ÎN ARTA ŞI CULTURA VIZUALĂ

Coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu
Doctorand: Mihaela Mihalache
2019

Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
I.O.S.U.D.

Rezumat
al tezei de doctorat

STUDIUL SPAŢIULUI DE INTERIOR ÎN ARTA ŞI CULTURA
VIZUALĂ

Coordonator ştiinţific: Prof. univ.dr. Ioan Sbârciu
Doctorand: Mihaela Mihalache

Cluj-Napoca
2019

2

3

4

5

Rezumat al tezei de doctorat cu titlul
STUDIUL SPAŢIULUI DE INTERIOR ÎN ARTA ŞI CULTURA
VIZUALĂ

Rezumatul tezei de doctorat cu titlul Studiul spaţiului de interior în arta şi cultura
vizuală debutează prin justificarea alegerii subiectului propus şi anume, acela al cercetării
spaţiului limitat sau finit.
Alegerea acestui subiect, aparent de o familiaritate arhaică, studiul spaţiului interior se
justifică prin unica modalitate de regăsire a eului personal, ca urmare a limitărilor impuse; o
asemenea limitare este iată prin prezenta cercetare supusă aspectelor de influenţă contemporană,
şi îşi schimbă structura inţială, dacă nu în plan real, cel puţin în percepţia personală a autorului.
Titlul tezei doctorale se prezintă printr-o raportare evidentă la o înţelegere amplă a două
direcţii separate, care constituie însă părțile complementare ale aceluiași întreg, doar prin
asimilarea laolaltă a celor doi termeni, putându-se reliefa aparentele distincţii între cele două: cel
al spaţiului şi cel al interiorului.
Sintagma Spaţiul de interior, este astfel propusă, ca urmare a intenţiei de cercetare a
intersecului şi totodată menţinere a suprapunerii acestuia. În această formulă de prezentare, titlul
tezei doctorale capătă un sens explicativ, încă din prezentarea succintă a celor doi termeni.
Pentru o mai bună înţelegere a acestora, ei vor fi prezentaţi pe scurt, în parte, abordându-se pe
parcursul întregului demers explicativ al tezei, nota conceptuală a propunerii lui în această formă
duală. De asemenea, se va pune accentul pe deducerea interpretativă proprie, şi desigur
dezbaterea scopului alegerii sintagmei din titlu, respectiv, a conotaţiei şi simbolisticii acesteia în
cadrul artistic abordat, atât la nivel practic, cât şi teoretic.
Noţiunile separate de spaţiu, respectiv de interior sunt dezbătute în extensie, pe
parcursul întregii cercetări, în scopul definirii exacte a termenilor componenţi ai titlului propus.
Astfel, titlul general al tezei doctorale constituie o direcţie de interes în cercetarea personală,
raportat la contextul subiectiv creator, dar şi la cel al poziţionării proprii în sfera transcendenţei şi
mişcării continue a lumii contemporane.
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Prezenta cercetare se raportează atât la identificarea valorilor proprii de ingeniozitate ale
oricărui artist, dar mai cu seamă la prezentarea tuturor formelor de abordare ale spaţiului de
interior în cardul vizualului artelor plastice, culturale, al domeniilor creative şi ştiinţifice
totodată.
Spaţiul reprezintă locul în care opera de artă se aşează şi se raportează în funcţie de cerinţele
sale, definindu-l şi dezvoltându-l pe măsura ei.
Spaţiul în care viaţa se desfăşoară, este acel dat în care se subordonează, delimitarea spaţială
a artei fiind materia variabilă şi plastică. Este greu de crezut acest fapt, însă există nenumărate
perspective, inclusiv cea raţională, care alcătuiesc spaţiul artei, asemeni celui al vieţii. Însă este
cu mult mai riguros, fapt pentru care trebuie făcut un efort în a putea admite ca tratare legitimă a
spaţialităţii, orice scapă legilor acestuia.
Prezentul demers teoretic este realizat pe fundamentul a două direcţii antagonice; pornind de
la ansamblu la detaliu (de la o realitate efectivă

mergându-se pe linie deductivă), şi invers (în

condiţiile în care reflectarea imaginativ- creatoare produce design-ul, schiţa, proiectul, şi în cele
din urmă, realitatea propriu-zisă a spaţiului de interior).
Prin urmare, se va face o distincție între pictura de interior redată plastic prin ilustraţii ce
reproduc realităţi naturale, reale, artificiale sau imaginare pe pânză şi picturile unui spaţiu de
interior arhitectural, precum frescele; însoţite desigur de spaţiul interiorului uman (psihologic/
autoreferenţial) şi cel al locuinţei supra/sub- terane, toate aduse în prezentarea cercetării de faţă.
Capitolul 1 - Ipoteze ale spaţiului de interior prezintă amplu simbolistica noţiunii de
spaţiu şi înţelegerea acestuia în diferite înfăţişări, după cum vom vedea prin denumirile
subcapitolelor, ce clasifică prezentul capitol în patru mari direcţii, astfel: Studiul spaţiului
creator, Designe-ul spaţiului de interior– Evoluţie istorică a stilurilor interioarelor și
mobilierului, Pictura în spaţiu de interior –Fresca şi Spaţiul de interior în arta plastică–
Referinţe artistice.
Subcapitolul 1.1 Studiul spațiului creator include abordări extensive ale formelor spaţiului
creator, fiind enumerate: Spaţiul plastic, Spaţiul ca expresie lingvistică, Spaţiul ca reprezentare
vizuală; Spaţiul de natură culturală, Spaţiul mitico- ritualic; Spaţiul poetico-artistic; Spaţiul
metafizic;

Spaţiul

sacru;

Spaţiul

experienţelor

pragmatic;

Spaţiul-imagine;

Spaţiul
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topologic;Spaţiul infinit sau al fluxului continuu; Spaţiul bizantin;

Spaţiul gotic; Spaţiul

renascentist şi perspectival; Spaţiul Baroc; Spaţiul ficţional sau suprarealist; Spaţiul futurist sau
al mişcării; Spaţiul abstracţionist sau inventat; Spaţiul dispărut - artă conceptuală; Spaţiul
natural ca artă - Land Art; Spaţiul literar;Spaţiul matematic; Spaţiul filosofic.
Subcapitolul 1.2 Istoria şi clasificarea design-ului spaţiului de interior şi a stilului de
mobilier realizează o analiză amplă atât a design-ului de cameră, cât şi o prezentare a celor mai
importante stiluri de interioare şi mobilier.
Astfel vor fi abordate teme precum:

Evoluţia istorică a stilurilor interioarelor și

mobilierului (de la Epoca Primitivă; Epoca Sclavagistă/Antichitatea; Epoca Evului Mediu/
Feudală; Epoca Capitalistă; Eopca contemporană) şi Elemente de decor în alcătuirea designului de cameră şi arhitectura locuinţei (lumina, iluminatul şi decorul, biocolorismul, paravanele,
lambriurile,

mozaicurile,

tapetele,

perdelele/draperiile,

covoarele,

tapiseriile,

obiectele

decorative, ornamentele).
Subcapitolul 1.3 Pictura în spaţiul de interior – Fresca, prezintă picturile de interior sau
frescele, care definesc, nu doar perioada de încadrare a execuţiei acesteia ci, aduc cu sine
nenumărate note explicative, cu privire la mentalitatea, cultura, obiceiurile şi momentele
traversate de reprezentanţii înfăţişaţi ilustrativ şi figurativ, ai acelor perioade.
Subcapitoulul 1.4 Spaţiul de interior în arta plastică – Referinţe artistice clasifică tema
spaţiului de interior în tema spaţiului de interior abordată de către artişti în operele lor; în două
categorii şi anume: Interiorul în pictura tradiţională românească şi veche international şi
Interiorul în pictura contemporană naţională şi international.

Capitolul 2 - Spaţiul subiectiv şi studiul autorefernţial
Noţiunea de Spaţiu subiectiv, constituie ideea de spațiu imaginar dar și real al artistului,
creatorul demersului prezent, care, în urma practicilor efectuate și experimentelor folosite,
prezintă exemplificativ locul sau de desfășurare și de creație a activității și operei sale realizate.
Sintagma de auto-referință, este ilustrată în literatura de specialitate și film, ca simbolizand
momentul în care un creator de artă, face referire la opera proprie a acestuia în cadrul lucrării în
sine.
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Subcapitolul 2.1 Spaţiul privat vs Spaţiul public prezintă:
Spaţiul privat care prin definiţie constituie realitatea aceleiași societăți umane, aflată în
strânsă legătură cu individul și aria de proximitate a vieții lui.
Spatiul public se constituie expresia societății cât și a individului; relevând aspecte istorice,
culturale, politice și sociale care sunt exprimate în modul de trăire şi manifestare dintr-o
comunitate. Planul arhitectural al spațiului public contituie un argument pentru atitudinea și
oportunitaţile de organizare fizică a acestuia.
Raportul dintre cele două categorii sunt aidoma relaţiilor dintre viața privată și cea publică;
inflexiunea lor armonioasă, modificarea și gradualitatea trăirilor, exprimându-se în calitatea şi
comfortul vieții individului și a grupului din care face parte.
Subcapitolul 2.2

Context perceptiv – vizual al spaţiului de interior, poartă această

denumire întrucat ilustrează din punct de vedere al auto-referențialității artistului, noțiunea de
spațiu. Însa nu prin percepția celui de tip arhitectural, plasat teritorial și destinat utilității practice,
ci, a aceluia de încadrare a spațiului în artă, destinat planului imaginativ al artistului sau al
privitorului de artă. În cadrul acestui subcapitol vom include: Spațiul public devenit spaţiu
privat (platformele artistice, din cadrul cărora activitatea se desfăşoară cel mai adesea din spaţiul
privat adresat către un spaţiu public) şi Spaţiul privat devenit spaţiu (care include proprietăţile
private devenite galerii de artă publice).
De asemenea, în cadrul acestui subcapitol vom mai inculde dezbaterea unor elemente ale
spaţiului interior precum: raportul figură - fond , relief, ferestre, suprapunere şi transparenţă,
deformare şi gradient, aducând contribuţii argumentative aparţinând teoreticianului de origine
germană Rudolf Arnheim (n. 1904 – d.2007).
Subcapitolul 2.3 Spațiul interiorului psihologic uman
Interiorul psihologic aduce analiza interiorului psihologic și arhitectural al artistului, fapt
care implica în mod vădit și direct; subiecţi diverşi ce „au, iau sau vor lua parte” în constituirea
unei așa numite arhive emoționale ale artistului, realizând extensii către abordarea registrului
pshiologic al artistului în general.

9

Subcapitolul 2.4 Identitate şi Alteritate prezintă latura studiului efectuat asupra propriei
persoane, unde se vor analiza minuţios factorii declanşatori ai inţelegerii şi originii actului
creator, al artistului, aducând argumente raportate la conceptul sinelui.
Subcapitolul 2.5 Conştient si Inconştient se centrează pe înţelegerea şi compunerea
gândirii conştiente, dar şi a nivelului inconştient al acesteia, desigur aducând astfel referinţe
asupra analizei operei de artă, care la randul ei, este bisociativă din punct de vedere al dinamicii
organizării sale perceptuale.
Subcapitolul 2.6 Referinţe artistice asupra spaţiului subiectiv şi studiului autoreferenţial,
urmăreşte referinţe artistice, astfel încât vor fi menţionate lucrări ale artiştilor a căror surpindere
picturală înfatişează cadre efective ale spaţiului de interior, îndeosebi al celui al atelierului
propriu creator, deci al studiului autoreferenţial sau spaţiului subiectiv al artistului, prin
ilustrarea auto-portretelor realizate de aceştia.
Privind cercetarea amănunţită a studiului auto-referenţialităţii, prezentam ilustratii cuprinzand
munca aristului de origine belgiană, Rene Magritte (n.1898-d.1967), celebru pentru operele sale
de auto-referențialitate şi a renumitei artiste contemporane de origine japoneză, Yayoi Kusama
(n.1929).
Capitolul 3 - Istoria, clasificarea şi utlizarea arhitecturii spaţiului de interior arhitectural
Subcapitolul 3.1 Istorie şi clasificare arhitecturală a spaţiului de interior, este intitulat
astfel deoarece prezintă istoria arhitecturii spaţiului de interior, urmărind evoluția arhitecturii de
la primele locuințe construite din perioada: preistorică, antică, clasică, asiatică, islamică,
americană precolumbiană, vikingă, africană, paleocreştină, medievală, bizantină,romanică,
gotică, renascentistă, barocă, neoclasicistă, industrială, modernă, totalitară, postmodernă şi
contemporană.
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Subcapitolul 3.2 Reutilizări arhitecturale contemporane
Utlitatea interioarelor comune în trecut, face referire directă către o istorie a spaţiilor
industriale din vremea anilor regimului comunist, unde spaţiile de acest gen aveau o utilitate
productivă în colectivitate; iar utilizarea individuală a lor în contemporaneitate, aduce cu sine,
tendinţa actuală a adoptării spaţiilor, aflate în zilele noastre sub formă de ruine de către
managementul autohton, care are drept scop “prefacerea” lor în interese strict individuale (de la
ateliere private sau firme asemenea). Aici vom vorbi despre Spaţiile dezafectate recuperate şi
despre Proiecte artistice în spaţii dezafectate.

Capitolul 4 - Profunzimile şi adâncurile spaţiului subteran
Acest capitol prezintă o îmbinare a tuturor categoriilor de spaţii limitate, însă subterane,
aducând referire atât la extinderea planului palpabil-fizic dar şi a celui de ordin psihologic,
emoţional, spiritulal şi raţional al profunzimii omului.
Adâncurile aduc referinţe către începuturile originare ale existenţei umane, traversând asftel
o paletă extinsă de problematici cu care acesta, omul, s-a confruntat de-a lungul întregii istorii şi
până în prezent. Referindu-ne la spaţiul underground aducem sezizări multiple cu privire la
importanţa şi impactul acestei lumi, aparent “nevăzute” fie la nivel fizic ori spiritual; care îşi
exericită puterea supravieţuirii în pofida permanentei concurenţe cu spaţiul iluminat natural.
Subcapitolul 4.1

Generalităţi şi context istorico-social prezintă definiţia şi trăsăturile

spaţiului underground prin definiţie şi caracteristici ale spaţiului subteran şi Istoria utilizării
interiorului

subteran. Tot aici sunt incluse forme ale spaţiului subteran precum: peştera,

mormintele, catacombele şi oraşele subterane.
Subcapitolul 4.1 Subteranul în artă/ Arta în subteran- de la vechi la contemporan include
varietatea artei regasită sau inspirată din subteran. Spunem acest fapt întrucât vom prezenta o
paletă extinsă a manifestării de acest fel, astfel vom aborda: galeriile de artă subterane (de pe
plan national şi international), subteranul redat plastic în lucrările artiştilor, decoruri şi design-uri
subterane (pasaje sau staţii de metrou decorate) cât şi opere provenite din spaţiul subpămîntean şi
expuse în suprateran. Astfel este prezentat Subteranul ca valoare culturală; Pictura rupestră;
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Arta sacra sepulcrală şi Arta subterană - aspecte contemporane (unde sunt prezentate galerii şi
proiecte artistice underground şi arta din staţiile de metrou ale lumii.

Capitolul 5- Reflecţii asupra producţiei artistice proprii
Prezentul demers teoretic prevede o profundă meditaţie asupra subiectelor propuse,
pornindu-se de la vechi începuturi și mergând până ȋn actualitatea contemporană, care vizează o
interacțiune cu sfera artelor vizuale. Producţia artistică proprie presupune trecerea în revistă a
unor elemente atât de limbaj plastic, cât şi teoretic, care au fost dezvoltate pe parcursul prezentei
cercetări prin punctarea extensibilă a unor elemente care au luat parte la realizarea produsului
artistic finit; precum: compoziţia (relevând reale actualizării ale memoriei şi memoriilor artistului
aflat în permanentă reprezentare strict grafic-perspectivală); originalitatea (relevată de alegerea
subiectului propus şi reprezentarea manierei de execuţie practică a lucrărilor), tehnica (uneori
mixtă) şi cromatica (predominant insistent în tonuri calde şi pastelate).
Capitolul 6- Aplicaţii personale
Acest capitol prezintă şi se concentrează pe totalitatea proiectelor personale dezvoltate în
perioada celor trei ani de studii universitare doctorale, care au abordat şi dezvoltat diferenţiat şi
continuu domeniul artei contemporane. Aici îl vom cita pe practicianul, care afirmă despre
artistul contemporan şi opera sa, următoarele: “Semnificaţia unei opere nu rezidă în originea ei,
ci în destinaţia ei. Spectacolul trebuie să se nască pe cheltuiala pictorului. 1”
În cadrul acestui capitol, în mod distinct de activitatea cercetativă relatată în scris, se remarcă
evoluţia experimentală din cardul demersului practic de atelier, care în cele din urmă s-a
concretizat în prezentarea expoziţioală a produsului artistic finit.
Menţionăm demersul a opt proiecte expoziţionale (cel din urmă dezvoltat în cadrul unei
rezidenţe artistice în Luxemburg); acestea fiind prezentate atât din punct de vedere conceptual
cât şi compoziţional al lucrărilor expuse.

1

Idem Apud. Lawrence Weiner. Catherine Millet, Arta contemporană. Istorie şi geografie, Editura Vellant, 2017,
Bucureşti, pag.47
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Astfel demersul proiectelor au fost intitulate: InterFace- Interioare şi exterioare ale
conştiinţei, Atelier autoreferenţial, Sinidisis, Introspectapet, Underground within, Accumulated
templates/Şabloane accumulate, Interior construction and deconstruction, Recessed in
Transparent Interiors.

Capitolul 7- Concluzii generale
Prezenta cercetare a dezbătut în mod teoretic și practic analiza lucrarilor de atelier, procesul
interiorului la nivelul cadrului arhitectural unde ia nastere și moare în aceleasi timp actul artistic
și sentimentul artistului.
În cadrul prezentei teze doctorale a fost abordată pe parcursul a şapte capitole tema
spaţiului de interior în cadrul artistic vizual sub totalitatea aspectelor implicate de către operă,
artist şi public.
Pornind de la spaţiul interiorului suprateran, regăsit în Capitolul 1- Ipostaze ale spaţiului
de interior în artă şi cultură; Capitolul 2- Spaţiul subiectiv şi studiul autorefernţial sau Capitolul
3 – Istoria, clasificarea şi utlizarea arhitecturii spaţiului de interior arhitectural, au fost
analizate subramurile contextuale ale spaţiilor convenţional/neconvenţional sau a spaţiului de
interior relativ/ de graniţă. Acesta din urmă este denumit astfel datorită conţinutului
Subcapitolului 1.3 Pictura în spaţiu de interior –Fresca, unde a fost analizată tema cadrului
închis a picturii de interioare, precum fresca.
În ceea ce priveşte cercetarea interiorului uman- pshiologic, acela al trăirilor interioare, a
unei arhive de memorii, a subiectivităţii artistului şi auto-referenţialităţii atelierului său, acestea
au fost abordate în Capitolul 2.
Ca în cele din urmă a acestei traversări cercetative, să ajungem la ultima categorie de
analiză, a spaţiului interiorului subteran abordat şi dezovltat în Capitolul 4 - Profunzimile şi
adâncurile spaţiului subteran.
Capitolele 5- Reflecţii asupra producţiei artistice proprii şi respectiv 6- Aplicaţii personale
au creat un mediu de exepmlificare teoretică atât a demersului cercetativ practic al lucrului de
atelier cât şi a celui de implicare alternativă în activităţi socio-profesionale, care au avut drept
scop relierarea muncii efective ale artistului pe perioada celor trei ani de studii doctorale.
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Desigur informaţia a fost însoţită pe tot parcurusul întregii cercetări de un set întreg de
exepmlificări imagistice care au avut drept scop demonstrarea practică a existenţei materiei de
artişti care au abordat în mod practic tema acestei tezei, şi a căror muncă au constituit anexa
referenţială al fiecărui capitol în parte.
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