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Black swan
highly unexpected







17 aprilie - 3 mai 2014

Metafora evenimentelor de tip Black Swan / Lebăda Neagră, a fost prima 
dată menţionată de către Nicholas Taleb şi privea exclusiv lumea financiară. 
Ulterior, autorul extinde sensul metaforei şi consideră aproape toate marile 
descoperiri ştiinţifice, evenimentele istorice şi realizările artistice ca „lebede 
negre"- nedirecţionate şi neprevăzute. 
După acelaşi autor, pentru a fi o adevărată Lebădă Neagră, un eveniment 
trebuie să aibă trei caracteristici distincte:  să fie o surpriză [pentru 
observator], să aibă un efect major, iar după ce evenimentul a avut loc, să se 
tragă concluzia că   el ar fi putut fi de fapt prevăzut [dar date relevante nu au 
fost luate în calcul de analizele de probabilitate a riscurilor].
Teoria evenimentelor Black Swan/Lebăda Neagră este destul de complexă, 
a generat polemici, iar metafora a fost folosită impropriu deseori...
Abordarea acestei teme în cadrul expoziţiei din luna aprilie, poate fi o 
invitaţie adresată artiştilor de a ieşi din schemele proprii de elaborare a 
lucrărilor, de a schimba perspectiva, rezultând o viziune nouă, oferind 
tuturor şi lor înşişi o meta-surpriză.

Black swan
highly unexpected
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Aitch

http://11172014.blogspot.ro

Colţul meu de iad

acrilic pe pânză

40 x 60 cm

Downunder



Felix Aftene

http://11172014.blogspot.ro

Lucrarea este 
concepută ca fiind cel 
mai important şi 
incitant cadru dintr-un 
film pe care trebuie să îl 
compui plecând de la 
această imagine.

acrilic pe pânză

150 x 100 cm

Climax frame



Gabriel Caloian

http://11172014.blogspot.ro

Toporul din cal era cu roşu
Şi anii erau cu albastru
Din ceas curgeau mătănii
Şi-mi faci un ceai de astru

Lights

acrilic pe pânză

200 x 70 cm

Fără titlu



Codruţa Cernea

http://11172014.blogspot.ro

Lucrarea se centrează pe imaginea 
telescopului Hubble. 
Pus în funcţiune în anul 1990, ajustat trei ani 
mai târziu, telescopul orbitează şi azi în afara 
atmosferei Pământului, ca o privire profundă 
în timp şi spaţiu. Imaginile înregistrate de 
Hubble au ajutat la clarificarea multor ipoteze 
din astronomie, dar au ridicat şi noi întrebări. 
Unele dintre cele mai revoluţionare descoperiri 
sunt legate de prezenţa găurilor negre în 
centrul galaxiilor; de observarea coliziunii unei 
comete cu planeta Jupiter [eveniment care are 
loc o dată la câteva secole] şi de studiul 
exploziilor finale ale stelelor masive [fenomenul 
supernova]. 
Dacă mai ţinem cont de una din posibilele 
„revelaţii” oferite de experimentele fizicii 
cuantice, care spune că privitorul creează 
realitatea, că observarea nu doar influenţează 
ceea ce trebuie analizat, dar chiar poate 
produce alt rezultat, telescopul devine un 
instrument cheie în descoperirea şi definirea 
Universului şi a legilor sale...

acrilic pe pânză

40 x 35 cm

Observatorul
[detaliu din lucrarea Colaj stelar]



Mihail Coşuleţu

http://11172014.blogspot.ro

(...)I used to pray to 
recover you. Ach, du. (...)
Sylvia Plath, Daddy 
(12.10.1962)

tuş pe hârtie

30 x 30 cm

Fragment



Cristian Crisbășan

http://11172014.blogspot.ro

1. According to the Malleus 
Maleficarum (Heinrich Kramer, 
1486), a Succubus collects 
semen from the men she 
seduces. The Incubus or male 
demon then use the semen to 
impregnate human females, 
thus explaining how demons 
could apparently sire children 
despite the traditional belief 
that they      were incapable of 
reproduction.

2. According to various medical 
statistics, around   10-20% of 
women are born with the 
“inverted (invaginated) nipple” 
condition.

Imagine digitală procesată 
Print DURST LAMBDA 
pe hârtie arhivală mată
100 x 70 cm

Lilith, Adam's First Wife

Model: Elena / martie-aprilie 2014



Suzana Dan

http://11172014.blogspot.ro

"Black Swan
Pluck out your feathers
Until they bleed
Dance until you are set free
Let go when you feel your heart wanting with need"
 
"Swan lake collection", 
Little Wolf

tuş pe hârtie

42 x 59 cm

Dying alone



Amalia Dulhan 

http://11172014.blogspot.ro

Your eyes hurt, and there 
was a metal taste in your 
mouth. Those are the two 
things you felt, and once 
you felt that, you knew you 
had gotten more than 
your dose.

ulei pe pânză 

40 x 30cm 

Sarcophagus



Andreea 
Floreanu 

http://11172014.blogspot.ro

Marilyn Monroe, 
deschizătoare de 
drumuri, va rămâne 
veşnic tânără şi 
frumoasă deşi a trecut 
mai mult de jumătate de 
secol de la moartea ei.

ulei pe pânză

40 x 40 cm

Marilyn dreamin' 



Cornel Lazia

http://11172014.blogspot.ro

Două personalităţi distincte ce, la 
prima vedere, nu au multe în 
comun, dar care împreună crează 
o entitate care, pentru mine, se 
identifică perfect cu tema acestei 
expoziţii . " Black Swan " . Cele 
două personaje , artistul şi 
metropola se întrepătrund şi se 
completează .
Un vis , o utopie sau pur şi simplu " 
highly unexpected " ?

pigment print 

100 x 70cm 

Graceful Transfer



Ileana Oancea

http://11172014.blogspot.ro

(detaliu)

lemn / răşină / fier

2,10 x 0,40 x 0,22 m

The Butterfly Effect



Dragoş Pătraşcu

http://11172014.blogspot.ro

“Avangardele au murit. 
Reîntorceţi-vă în voi înşivă.“

Ben

acrilic pe pânză

120 x 100 cm

Fără cuvinte



Tudor Pătraşcu

http://11172014.blogspot.ro

"Pe acest plan, orb încă, 
invizibil, inodor, 
întunericul este deosebit 
de fecund. Aici, unde se 
reclamă o cât mai 
urgentă intervenţie din 
partea Noastră, 
necunoaşterea atinge 
limita intuiţiei. Tot ce este 
deasupra a început să se 
prăbuşească." 

Gellu Naum

cărbune vegetal, silicon, lemn

80 x 80 cm

The long way back



Radu Rodideal

http://11172014.blogspot.ro

... dar în spatele său se 
ascundea efectul P.P.!

acrilic pe pânză

40 x 60 cm

Efectul P.P.



Adrian Sandu

http://11172014.blogspot.ro

Sub aspectul fusion al 
aplicării pastei într-un 
context deja dat, am încercat 
din nou să înfăţişez acea 
lume nevazută a stărilor 
sufleteşti, a generaţiilor 
sedimentate printr-un 
program stratigrafic. Ar putea 
fi spiritul monolitului al 
habitatului - acel loc special 
în care viaţa şi moartea se 
succed la nesfârşit. Această 
ultimă idee prefigurează 
oarecum şi motivul lucrării. 
Acid rain, duelul notoriu 
dintre viaţă şi moarte, idee 
regăsită într-un context 
ameninţător dat de apariţia 
norului toxic, prin intermediul 
căruia ar putea surveni 
sfârşitul. 

acrilic pe pânză

80 x 70 cm

Acid rain



Bogdan 
Teodorescu 

http://11172014.blogspot.ro

Imaginea seducătoare a starului 
generază un complex de inedite 
formulări arhetipale 
contemporane.

acrilic pe pânză

95 x 110cm

The First Post-Modern Day 
of Marilyn Monroe 



Ioana Ursa

http://11172014.blogspot.ro

În acestă lucrare am încercat reliefarea fragilităţii şi 
permutabilităţii ideii-viziunii. La început ai o idee sau, 
mai cuprinzător, o viziune. Vezi o imagine, ulterior îi 
ataşezi ideea - cel puţin aşa procedez eu. Dar în timpul 
procesului de execuţie, nu de puţine ori, surprinzător sau 
ludic, ca artist, constaţi că parcă ai vrea să pictezi 
altceva, parcă ceva e mai atrăgător în această seară. 
Oricum te inspiră mai mult decât în seara precedentă. 
Brusc, jocul şi culoarea sunt mai sincere decât ambiţia 
ideii şi a conceptului, poate ai văzut recent un film, o 
fotografie, poate ai citit ceva şi parcă ai face un 
comentariu despre asta în lucrare.  Mai ales că ideea 
iniţială este completată / criticată de cea nouă - oferind 
o viziune mai complexă. 
Actul creaţiei este unul viu, în continuă transformare/ 
transcedere şi infinit în posibilitatea adăugării, 
schimbării - migrării spre o altă formă plastică 
sau idee - concept.

ulei pe pânză

100 x 70 cm

Hollywood ending
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