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Reflexivity

8 este numărul echilibrului / 4+4, simbolul regenerării şi al infinitului.
8 simbolizează forţele materiale concentrate în atingerea aspiraţiilor.
8 este cea mai puternică vibraţie din întreaga scară numerologică.
Cifra 8, sub semnul căreia stă anul 2015, este una a perfecţiunii. Este asimilată unui nou
început, creaţiei, dinamicii existenţei şi infinităţii ei.
Numărul 8 este o prezenţă importantă în simbolistica tuturor religiilor, în matematică,
fizică, astronomie, filozofie, muzică, artă.
No. 88 este un proiect iniţiat de Art Yourself pentru anul 2015 care va prezenta 88 de
artişti contemporani ce vor derula, pe tot parcursul acestui an, o proiecţie personală,
riguroasă, senzorială, reflexivă şi sublimă, asupra viziunii lor artistice.
Întregul proiect este structurat în 8 expoziţii pe 8 teme diferite, care vor deschide porţile
publicului în fiecare lună cu câte 11 artişti diferiţi.
Întregul concept al proiectului gravitează în jurul cifrei opt:
88 artişti contemporani
8 expoziţii
8 ale fiecărei luni
440 lucrări de artă contemporană (4+4=8)
Anul 2015: 2+1+5 = 8
Proiectul No. 88 va reuni viziuni, abordări, exprimări şi sensuri diferite despre viaţă, artă
şi gândire creativă ale artiştilor contemporani consacraţi şi tineri.
Aşadar, vă invităm în fiecare 8 ale lunii să vibraţi împreună cu noi într-o corelare între artă
şi numerologie, între mistic şi estetic.

Reflexivity
Autobiography of an art work
martie 2015
Reflexivitatea este un dialog intern, o condiţie a existenţei în societate care
activează puterea cauzală a structurii şi permite indivizilor să-şi proiecteze
acţiunile bazate pe articularea dintre propriile preocupări şi condiţiile care
permit realizarea acestora.

Lucian Butucariu / Alina Constantin
Cristian Crisbăşan / Victor Fota / Mirela Iordache
Isabela Iorga / Cosmin Mitu / Ana Maria Negara
Cosmin Paulescu / Sorin Purcaru / Jane Tagg

8 - 21 martie 2015

Reflexivitatea se referă la relaţiile circulare dintre cauză şi efect. O relaţie
reflexivă este bidirecţională, atât ca şi cauză, cât şi ca efect, influenţându-se
una pe cealaltă în relaţie, în care nici una dintre acestea nu pot fi atribuite
drept cauze sau efecte. O relaţie reflexivă este o relaţie binară într-o serie în
care fiecare element este relaţionat cu el însuşi.
Există multe modalităţi de a exemplifica reflexivitatea, care au fost descrise
ca implicând relaţii complexe între cum ştim, ce ştim şi cine suntem.

Reflexivitatea în artă constă, în esenţă, în cel care creează punându-şi nişte
întrebări esenţiale despre mijlocul pe care îl foloseşte:
Ce este pictura? Ce trebuie reprezentat? Ce este realul?
De aici porneşte de fapt şi Rene Magritte cu faimosul 'Ceci n'est pas une
pipe' şi lansarea provocării către privitor la un exerciţiu propriu de viziune:
Crezi ce vezi? Sau mă crezi pe mine?

Lucian Butucariu

Lucrările din ciclul Fuziuni aparţin unei lumi
închipuite, reinventate, în care sticla, prin
atributele ei de seducţie vizuală, respectiv
transparenţă, transluciditate, culoare, se
întrupează în forme organice avand
semnificaţii ce rezonează cu anumite
gânduri şi trăiri personale.

Floarea zăpezii
20 x 15 x 80 cm
sticlă termoformată

Scoica albastră / 75 x 15 x 48 cm / sticlă termoformată

Albastru vegetal / 20 x 15 x 65 cm / sticlă termoformată

Fructul pasiunii
48 x 15 x 48 cm
sticlă termoformată

Fructul speranţei
48 x 15 x 48 cm
sticlă termoformată

Alina Constantin
Proiectul Despăturiri porneşte de la povestea numită O mie de cocori.
Forma sculpturală geometrizată, elementul principal şi repetitiv, este
reprezentat prin cocor, simbolul păcii. Mi-am dorit ca acest proiect să
interacţioneze cu publicul, să îl facă pe privitor curios nu doar în privinţa
poveştii din spatele lucrării, ci şi în privinţa formelor, a captării mişcării şi a
culorilor folosite. Scopul combinării tehnicii origami cu porţelanul este de
a oferi privitorului ideea de obiect solid şi fragil în acelaşi timp.

Despăturiri
porţelan turnat
dimensiuni variabile:
de la 5 cm
până la 25 cm

Woman 1
Imagine digitală procesată / print digital
36 x 36 cm

Una dintre cele mai mari manipulări din istoria omenirii - ruşinea faţă de
nuditate - a fost indusă special pentru a putea controla oamenii prin tabu.
"Who are we?" este un proiect vizual început în 2011. Alăturând două
imagini ale aceleiaşi femei - una în care trupul este îmbrăcat şi alta în care
acesta este gol - în acelaşi context, am fost frapat de forţa de impact vizual a
nudităţii.
Pe de altă parte, în relaţie complementară directă cu interzicerea nudităţii,
veşmintele au căpătat şi ele o funcţiune în plus - faţă de cea iniţială strict
utilitară şi apoi de cele estetică şi comunicaţională.
Nuditatea umană este reală, naturală, firească şi inocentă. Doar vulgaritatea
din mintea cenzorilor a transformat-o în tabu.

Woman 3
Imagine digitală procesată / print digital
36 x 36 cm

Who are we? / Cine suntem? / Despre puterea trupului gol

Woman 2
Imagine digitală procesată / print digital
36 x 36 cm

Cristian Crisbăşan

Woman 5
Imagine digitală procesată / print digital
36 x 36 cm

Woman 4
Imagine digitală procesată / print digital
36 x 36 cm

Victor Fota
Individul determină cursul realităţii pe care o observă prin simţuri,
reflectând asupra propriilor idei şi preconcepţii pentru a-şi satisface nevoia
de înţelegere. Observatorul, astfel, îşi poate crea o imagine a realităţii, fie
obiectivă sau subiectivă, în funcţie de propria reflexie asupra naturii. O
percepţie obiectivă a realităţii presupune observaţie repetată şi
experiment, în schimb, cea subiectivă se bazează pe concepte şi intuiţie.

A different perspective / ulei pe pânză / 60x60cm

Eve
acrilic pe carton
70x100cm

At the speed of light
ulei pe pânză
70x100cm

Conflicting metaphysics
ulei pe pânză
50x60cm

Simplexity
ulei pe pânză
50x100cm

Mirela Iordache
Corpul uman mă ajută să îmi reconstruiesc imaginea despre lume şi
totodată îmi permite să pun în altă cheie de valori imaginea proprie.
Reconfigurez în manieră personală ciclul dedicat corpului uman, pe care
l-am intitulat Axis II.

Axis 1
acrilic pe pânză
100 x 80 cm

Axis 2 / acrilic pe pânză / 100 x 90 cm

Drama
acrilic pe pânză
90 x 80 cm

Cămaşa albastră
acrilic pe pânză
41 x 34 cm

Gest
acrilic pe pânză
41 x 34 cm

Isabela Iorga
În era hiper-reflexivităţii mentalul pare a fi în continuum looping.
Conştiinţa … nesfârşit şir de reflexii în care ea este atât subiect cât şi obiect
Conştiinţa reflectă asupra unei realităţi din ea însăşi pentru ca apoi să
reflecte asupra propriei reflecţii … infinita înşiruire de reflexii.

Una dintre cheile trezirii
acrilic pe pânză / 50x39 cm

In looping
acrilic pe pânză / 55x45 cm

Întrebări adanci
acrilic pe pânză / 24x18 cm

Aparenţa
acrilic pe pânză / 80x95 cm

Transcendenţa / acrilic pe pânză / 63x90 cm

Cosmin Mitu
This mineral has interesting properties, it can stimulate the third eye,
among your intuitive abilities. Because it has a strong predisposition to
meditation, astral travel and the power of reflexivity, you can enter into the
lucid dream state, opening new channels, etc. Knowing this i correlate and
reflected the aspect, the meaning and the properties of a natural stone,
into an artistic point of view applied to a living form of life. The reflexivity is
in all the aspects, the more you search for it, you are easily fascinated by
the power of a natural creative reflexivity!

Heaven Stone
Chalk Pastel and
natural charcoal
on paper
50x35 cm

Bouquet
Chalk Pastel and natural charcoal
on paper
70x50 cm

Gift
Chalk Pastel and natural charcoal
on paper
50x35 cm

Known and
unknown
metaphysical
properties of a
natural mineral
stone. A natural
solid stone, witch
has magical
power for us.

Exposed bouquet that comes with a
collections of prayers, thoughts and
spiritual actions given up by these
mineral flower forms. Search for the
beauty of those "flowers" and use all
your senses to discover you.

The path to reflexivity is in your hands,
embrace the unknown power, but handle
with care, it's a gift.

Ana Maria Negara
"Reflexivity" este un concept vast şi dinamic ce reuşeste să pătrundă
înăuntrul tuturor categoriilor de preocupări fundamentale ale fiinţei
umane, indiferent de epocă şi spaţiu cultural. Dimensiunea materială a
existenţei este o reflexie a celei suprasensibile a Realităţii, ideile se reflectă
în acţiuni şi lucruri. În definitiv, opera de artă nu este decât o oglindire a unor
aspecte ce trec iniţial prin filtrul gândirii şi simţirii autorului, tocmai pentru
a se reflecta în conştiinţa privitorului iar acest dialog, atunci când se
întâmplă, împlineşte actul artistic.

Crown
Chalk Pastel and natural charcoal
on paper
70x50 cm

Body
Chalk Pastel and natural charcoal
on paper
100x70 cm

Open your soul to your unknown inner
power and create your life. Wear your
"flowers" crown with proud, as long as
you are blessed during this mission in
the abyss of knowledge.

Your body is the most beautiful gift that
you can achieve, use it in beautiful
purposes among your soul and your
mind. Discover your inside beauty and
soar to the imagination.

Black Beauty
granit
50x35x35cm
O metaforă-reflexie a energiei pure investite într-o formă dinamică, realizată dintr-o
rocă foarte dură - granitul. Fluiditatea contururilor şi reflexele cu care se îmbracă o
propun ca expresie a frumuseţii.

Clar-obscur
marmură şi granit
25x25x35cm

If you want to fly...
marmură
50x35x40 cm

Şapte
marmura
28x72x20cm

Începutul Lumii III
marmură
30x35x50cm

Arhetip al stabilităţii perfecte şi al echilibrului,
cubul din aceasta lucrare este împărţit în două
jumatăţi complementare ce se îmbrăţisează în
atracţia irezistibilă a contrariilor. Albul- activ,
superior ca poziţie, masculin, pozitiv se reflectă
şi se completează în opusul sau negrul-pasiv,
negativ, feminin, după străvechea înţelepciune
orientală, confirmată de întrebările şi
răspunsurile ştiinţei moderne.

Ingerul este privit şi
reprezentat ca o structură
formală neregulată, fluidă şi
dinamică ce se reflectă pe
"apele" soclului de granit
negru, simbol al lumii
materiale, inerte şi stabile.

Sugestie a coloanei vertebrale
dar şi a celor şapte chakras,
centrele energetice ale
organismului uman,
sculptura propune o mişcare
ascensională, spiralată, reflex
al structurii moleculei ADN
dar şi a ritmurilor şi energiilor
cosmice.

Lucrarea se propune ca o transpunerereflectare a uneia dintre cele mai
importante şi răspândite structuri
energetice şi formale din lumea naturală,
spirala. De la nivelul microcosmic la cel al
configuraţiilor galactice, dinamica spiralei
a fost mereu încărcată cu valenţele
simbolice ale trecerii din dimensiunea
fizică în cea suprasensibilă a Realităţii.

Cosmin Paulescu
“Impresii de călătorie” - o serie extinsă de colaje - este realizată cu ocazia
unor excursii de documentare în Olanda si Italia. Pe gravuri vechi, cu
oraşele Veneţia şi Amsterdam, am colat obiecte cu care am interacţionat în
aceste vizite, cum ar fi: tichete de autobuz, pliante de reclame, bilete de la
muzee, etc. Prin aceste alăturări am încercat să recreez, vizual, mixajul între
vechi şi nou, atribut dominant pentru acele destinaţii.

Lecţia de istoria artei
Colaj pe hârtie / 32 x 37 cm

Lecţia de istoria artei / colaj pe hârtie / 42,5 x 52,5 cm

Lecţia de istoria artei / colaj pe hârtie / 42,5 x 52,5 cm

Lecţia de istoria artei / colaj pe hârtie / 42,5 x 52,5 cm

Who can represent himself just as he is,
even in his own reflections?
George Eliot

Lecţia de istoria artei / colaj pe hârtie / 42,5 x 52,5 cm

Sorin Purcaru
Îmi place să observ realitatea obiectivă
prin oglinda propriei subiectivităţi.

Femeia oglindă
tehnică mixtă pe hârtie / 28x21 cm

Marele paznic al uşii
oţel inoxidabil, alamă / 216x70,5x40 cm

Omul oglindă / bronz / 30x42x21 cm

Paznicul uşii
bronz / 54x28x32 cm

Zburător cu clopot / oţel inoxidabil, alamă / 97x64x35 cm

Jane Tagg
Our changing environment reflects technological developments and human
population growth, resulting in the destruction of land, the extinction and
endangerment of animals and genetic deformities. In this negative reflexivity,
the very same scientific progress that led to the destruction of our world has
ironically created the idea of “The frozen zoo”, where stem cell regeneration is
being considered by scientists as a future method of regrowth of limbs and
organs and for the re-generation of endangered species. Drawn from scientific
diagrams, MRI scans, repair and re-growth treatments, this work focuses on
(re)imagined hybrid species in both the animal and human kingdoms whilst
raising the question as to their viability and of the ethics involved. The birth of
a reflexive world of new hybrids is illustrated by the composite imagery being
transformed into futuristic forms born from kaleidoscopic imagery
representing cell growth.

Futura augmenti exemplaria
(Future pattern growth)
Digital print, mixed media
collage / 125x100 cm

Vita Ingenero -Forma
Numerus 4Ceratotherium Simum
(Life Generator,
Model Number 4,
White rhino)
Screen-print,
mixed media collage
70x100x5 cm

Navitate-Mandrillus
Leucophaeus
(Birth- Drill Monkey)
Print and pen drawing,
collage / 25x25 cm

Enutriet- Eruditio communicare
(Nurture -learning to communicate)
Print, mixed media, collage / 50x95x3 cm

Vita Ingenero Augmentum
(Life Generator- growth)
Screen-print / mixed media collage / 70x50 cm

