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The Uncanny 



The Uncanny (Das Unheimliche ) descrie sentimentul neliniștitor 
provocat de ceva care este ciudat și străin, dar, în același timp, 
uimitor de aproape și familiar. E un straniu amestec de imprevizibil, 
amintire și nesiguranță.

În eseul său The Uncanny, publicat în 1919, Sigmund Freud scrie 
despre modul în care acest straniu este asociat cu scoaterea la 
lumină a ceea ce a fost ascuns și secret, definindu-l ca „terifiantul 
care ne conduce către ceva cunoscut de multă vreme nouă; ceva 
odată foarte familiar" .

Investigațiile estetice ale lui Freud cu privire la acest fenomen 
psihologic, au trezit interesul artiștilor încă de la publicarea eseului 
său. The Uncanny e o temă recurentă, explorată în cinema, 
literatură, arhitectură și arte vizuale. Pare să fie o caracteristică a 
contemporanului, dar și un instrument esențial pentru a reflecta 
asupra acestuia, mai ales în probleme legate de familie, traumă, 
spațiu, subiectivitate și realitate.

http://11172014.blogspot.ro

The Uncanny 



Aitch

watercolor on paper, 50 x 60 cm

Surreal Backyard
Don't feed them after midnight



Felix Aftene

acrilic pe pânză, 120 x 80 cm

The Uncanny

Lucrarea “The Uncanny” face parte din ciclul “Taxidermia”, 
este o imagine hybrid, rezultată din suprapunerea şi 

asocierea imprevizibilă a două imagini familiare.



Gabriel Caloian

acrilic pe pânză, 100 x 70 cm

Fără titlu



Codruţa Cernea

inkjet print, 45 x 36 cm

Iluzia

M-am născut în anul o mie nouă sute șaptezeci și nouă.
De la opt luni până la cinci ani am locuit în cea mai mare parte a 

timpului la bunici. Deși abia trecuseră de cincizeci de ani, îmi păreau 
bătrâni și mi-era teamă să nu-i pierd.

Îmi era teamă de moarte.
Ca să mă liniștească, bunicul îmi spunea așa:

„Când se va apropia de casa noastră... încet... pe lângă pârâu, eu am s-o 
prind repede într-un sac și am să-l leg bine, ca nu cumva să scape!”
Mi-am adus aminte de asta într-a treia zi a ultimei săptămâni dintr-o 

lună septembrie, când bunica a plecat definitiv de lângă noi, cu opt zile 
înainte să împlinească optzeci și trei de ani.



Cristian Crisbășan

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

Persona - Every woman was once a girl with a doll

"The Persona is a kind of mask designed on the one hand to make a 
definite impression upon others, and on the other to conceal the true 

nature of the individual" - Carl Jung

The Uncanny (German: Das Unheimliche, "the opposite of what is 
familiar") is a Freudian concept of an instance where something can be 

both familiar yet alien at the same time, resulting in a feeling of it 
being uncomfortably strange.



I peacefully live the worst nightmare of my life

Suzana Dan

acrilic pe pânză, 30 x 30 cm

Green dinosaurus in red landscape



Amalia Dulhan 

acrilic şi cărbune pe hârtie, 97 x 78.5 cm

Lilith III 



Andreea Floreanu 

ulei pe pânză, 70 x 50 cm

Câutând necunoscutul



Cornel Lazia

Pigment print on archival paper, 50 x 70 cm

Born Busy



Cătălin Oancea

Metal, 80 cm h

Selfie chair



Dragoş Pătraşcu

acrilic pe pânză, 190 x 110 cm

WHY 

Desenez ca şi cum ar avea urmări.



Tudor Pătraşcu

desen, 140 x 100 cm

Fiul secret al Europei



Radu Rodideal

ulei pe pânză, 50 x 150 x 2 (diptic)

Răpiri din Serai



Adrian Sandu

creion colorat şi acuarelă pe hartie fabriano, 50 x 60 cm

Shelter 3



Bogdan Teodorescu 

Fier, 73 x 51 x 22 cm

Lamofobia



Ioana Ursa

ulei pe pânză, 80 x 62 cm

Uriaşa

It often happens that male patients declare that they  feel there is  
something uncanny about the female genital organs. this unheimlich 

place, however, is the entrance to the former heim (home) of all human 
beings, to the place where everyone dwlt once upon a time and in the 

beginning.  Sigmund Freud
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