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Sublime



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.

Tipar: SC Admedia Consulta SRL

Design grafic, DTP: Laura Ionescu 

Coordonatori:  Elena Petre, Mălina Florea

© 2015 Art Yourself Gallery. 
No.88 este un proiect creat şi produs în exclusivitate de Art Yourself Gallery  

Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă fără acordul prealabil al autorilor.

Str. Clucerului 88, Bucuresti
+40 21 222 98 77
office@artyourselfgallery.ro
www.artyourselfgallery.ro



Sublim este ceea ce, prin simplul fapt că-l putem gândi, 
dovedeşte existenţa unei facultăţi a sufletului care 

depăşeşte orice unitate de măsură a simţurilor.  

Immanuel Kant

Sublimul, ca și categorie estetică este tratat imediat după frumos, dar mai 
ales în opoziție cu acesta. Însă factorul determinant ce a făcut ca sublimul 
să fie cel mai dezbătut concept estetic de către filozofii secolului al XVIII-lea 
a fost ramura sa psihofiziologică. 

Immanuel Kant vede sublimul ca fiind însumarea experiențelor simțite 
atunci când ne sunt depășite limitele imaginației, ale rațiunii, un fenomen în 
urma căruia privitorul rămâne copleșit. O clădire sau o furtună sunt 
obiecte/ fenomene care prin mărimile și forțele lor ne copleșesc. În mod 
normal, copleșirea duce la un sentiment de frică și discomfort, în timp ce 
sublimul rezultă într-o experiență plăcută. Ce ne copleșește, de fapt, nu 
este un anumit obiect/ fenomen ci faptul că în timp ce îl vedem, ne dăm 
seama de cât de minuscul este în comparație cu nebuloasa totalitate a 
absolutului, ale căror dimensiuni nu ni le putem imagina. Prin urmare, ne 
place să raționalizăm că fenomenul copleșitor poate fi chiar el copleșit de 
ceva mai mare și că există fenomene și mult mai mari dar și mult mai mici, 
precum suntem chiar noi. Așadar, după Kant, sublimul este o suită de 
experiențe, trecând de la frică la plăcere, plăcerea de a înțelege că ceva ne 
depășește. 

Sublime
Beyond imagination

8 - 25 aprilie 2015

aprilie 2015

Mădălina Andronic / Dorin Baba / Gabriel Brojboiu  

Nicolae Coşniceru / Gabriela Drinceanu / Amalia Dulhan  

Harem 6 / Cătălin Năstăsoiu / Constantin Pacea 

Alina-Ondine Slimovschi  Ioana Şetran / 



verso calc

Deși Edmund Burke înțelege sublimul ca fiind tot aceeași combinație de 
frică și plăcere, el elimină cu totul elementul rațiunii pe care se bazează 
Kant.Burke diferențiază frumosul de sublim prin efectul pe care îl are un 
obiect asupra corpului și al simțurilor, efect ce duce către plăcere sau frică. 
În timp ce frumosul duce direct spre relaxare, ce dă naștere sentimentului 
de plăcere, sublimul duce la încordarea corpului și la frică, pentru ca prin 
simpla forță a acestui sentiment (cel mai puternic în opinia lui Burke) 
aceasta să se transforme ulterior în plăcere, odată ce privitorul este 
cuprins de doza de adrenalină pe care îl provoacă frica. Iar încordarea 
asociată cu sublimul provine din sentimentul mirării, revenind asupra ideei 
că sublimul cuprinde imensitatea, infinitul, dar și întunericul, singurătatea 
și liniștea prin simplul fapt că acestea ascund lucruri pe care nu le 
cunoaștem, pe care încă nu ni le putem imagina.

Într-adevăr, discursurile filozofice asupra sublimului ar putea fi catalogate 
ca și elemente ce țin strict de istoria artei, ce și-au spus cuvântul asupra 
perioadei romantice. Însă, filozofia fenomenologică și cea postmodernistă 
(în care lucrarea contează doar prin ochii privitorului) aplicate în arta 
contemporană, dezgroapă filozofia sublimului pentru a ne ajuta să 
înțelegem oare de ce ne place și ceva căruia nu i-am spune ca este un 
simplu frumos?



Cu timpul, ajung sa cunosc atingerea celui care ma iubeste si 
multiplele valente si emotii transmise cu fiecare mangaiere. 
Cele 5 ilustratii se opresc asupra sentimentelor care infloresc o 
data cu gesturile simple ale mainilor sale; atingerile lui devin 
semne pe care le recunosc, si mi le amintesc in timp, pe care stiu 
sa le descifrez ca pe un limbaj secret al corpurilor noastre.

Madalina Andronic 

Touch no.2
guaşă, foiţă de aur  /  13x18 cm

Touch no.1 Touch no.3
guaşă, foiţă de aur
13x18 cm

guaşă, foiţă de aur
13x18 cm
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Touch no.4 Touch no.5
guaşă, foiţă de aur
13x18 cm

guaşă, foiţă de aur
13x18 cm

04 05



Dorin Baba

Sublimul în arta contemporană reduce exaltarea romantică a 
misterului sau fantasticului la reacţia raţiunii contra sensibilităţii 
pasionale a evazivului sau idealului, prin puterea experienţelor 
„peiorative” puternic moralizante. Impunitatea morală sau 
„autonomismul individual”, dezechilibrele de adaptare, 
comunicare şi relaţionare, prezente într-o societate confuză şi 
incoerentă, sunt teme predilecte pentru artistul contemporan. 
Lucrările mele, prin interrelaţionarea unor personaje reale ale 
noii societăţi capitaliste româneşti, surprind emoţional 
celebrarea discrepanţelor sau asocierilor dintre două experienţe 
de viaţă, una negativă şi una pozitivă, frumosul estetic fiind 
depăşit prin încărcătura emoţională şi demersul moralizant. 

Meditaţie
ulei pânză pe 
100x100 cm

În scurt timp voi fi 
perfectă pentru tine

ulei pânză pe 
120x85 cm
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Gabriel Brojboiu 

Nu stiu cât de încadrabil în categoria "sublimului" ar fi efortul 
meu recurent de a mă întoarce la lucrul în vârful pensulei, după 
atâtea aventuri experimentale... cam gracile ideo-picturile mele 
pentru încadrări atât de glorioase, dar atunci când stau la 
şevalet şi-mi consum "momentul estetic", mintea îmi fuge la 
mulţi inegalabili în arta cărora am avut teribila şansă de a  
zăbovi, într-o viaţă care altfel ar fi fost cu mult mai săracă.

Sunt european
ulei pânză pe 
170x130 cm

Sunt ceea ce ai dorit
ulei pânză pe 
140x110 cm

Celebrarea
ulei pânză pe 
150x70 cm
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Plimbare cu peşti
ulei pe pânză / 34x42 cm



Coiful zilnic Pana albă
ulei pe pânză ulei pe pânză
42x34 cm 42x34 cm
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Nicolae Coşniceru

Caut sublimul în formele primare şi în stadiile lor de evoluţie, 
forme neregulate şi neprelucrate, materii brute pe care, de regulă, 
le neglijăm. Propun o introspecţie în banal şi efemer şi tot odată 
am gândit seria de imagini ca un ciclu evolutiv de la simplu la 
complex, plecând de la plante firave mergând mai departe la 
forme vegetale evoluate, evoluţia vieţii, moarte şi transformare. 

Perpetuarea şi evoluţia formelor de viaţă, transformarea lor în 
materii prime pentru energie, element determinant în cadrul 
evoluţiei societăţii umane, culminând cu momentele civilizaţiei 
moderne, construcţia de metropole şi decăderea lor.

16 1817 19

Revoluţia IndustrialăCiclul Primar Metropolis 1Marea Migraţie
digigrafie  / 70 x 50 cm 
ediţie 10 exemplare

digigrafie  / 70 x 50 cm 
ediţie 10 exemplare

digigrafie  / 70 x 50 cm 
ediţie 10 exemplare

digigrafie  / 70 x 50 cm 
ediţie 10 exemplare



Siluete
digigrafie  / 70 x 50 cm / ediţie 50 exemplare

20



Plăcere. Frică. Uimire. 
Senzaţiile create atunci când limitele imaginaţiei 

sunt depăşite. 

Primul grup de filme se axează în jurul necunoscutului 
întunecos și al modului în care acesta provoacă o 
suită de sentimente, de la copleșire la plăcere. În 
deschidere, scurtmetrajul LIGHT IS CALLING de Bill 
Morrison (artist american renumit ale cărui filme au 
fost la Sundance, Tate Modern și MoMA, New York) 
sugerează poezia descompunerii, în timp ce X al lui 
Max Hattler (tânăr artist audiovizual german, 
absolvent al Royal College of Art) bombardează cu 
sunete și culori tocmai pentru a crea un efect 
dezorientant ce fascinează. Iar ENTER THE VOID, 
regizat de Gaspar Noé (tatăl curentului New Extreme 
Cinema), culminează elementele celor două 
scurtmetraje, abordând tema morții folosindu-se de 
culorile nocturne nebunești ale Tokyo-ului. 

A doua grupă pune sublimul tradițional față în față cu 
cel cinic contemporan.THE PASSION OF JOAN OF ARC, 
regizat de canonicul Carl Theodor Dreyer (film danez 



The passion of Joan of Arc Fat girl 

18.00 - 19.50 20.00 - 21.30
Carl Dreyer Catherine Breillat

Wings of desire Man on wire 

18.00 - 20.00   20.15 - 21.45

Wim Wenders James Marsh

Light is calling 

X

Enter the void 
18.00 - 18.15

18.15 - 18.30

18.30 - 21.10
Bill Morrison

Max Hattler  

Gaspar Noe

(scurt metraj)

(scurt metraj)

17 aprilie 2015

24 aprilie 2015

3 aprilie 2015votat de critici unul dintre cele mai bune ale tuturor 
timpurilor), tratează sublimul trascendenței religioase 
prin povestea Ioanei d'Arc, al cărei fond influențează 
și forma filmului. Dacă în capodopera lui Dreyer frica, 
durerea și plăcerea provin din ascetismul religios, în 
FAT GIRL (A MA SOEUR), regizat de 'fata rea' a 
Franței, Catherine Breillat, aceste senzații pot 
proveni doar din experiențele carnale ale unei fete ce 
întâmpină necunoscutul trupesc.

Sublimul pentru personajele filmelor din ultima 
săptămână înseamnă realizarea că copleșitorul poate 
fi chiar el copleșit. În WINGS OF DESIRE al lui Wim 
Wenders (cel mai bun regizor la Festivalul de la 
Cannes) un înger ce veghează asupra Berlinului își 
dorește să parcurgă drumul necunoscut în jos, spre 
a deveni un simplu om. Iar în documentarul MAN ON 
WIRE (câștigător la Sundance, al unui premiu BAFTA 
și Oscar) regizat de James Marsh, Philippe Petit 
aspiră să urce spre nori, unde să traverseze, pe 
sârmă, copleșitoarea distanță dintre cele două 
turnuri World Trade Center, o expediție de-a dreptul 
sublimă pentru spectator.

Concept cinema și selecție filme: 
Raluca Petre & Chiara Puntil 
MA Film Studies, King's College London



Gabriela Drinceanu 

Oameni înaripaţi - balans între realitate şi starea de reverie, 
forme idealizate care speră în regăsirea frumuseţii şi dincolo 
de hotarele vizibilului. 

21

Visător
lemn şi metal  / 80x60x30 cm

www.facebook.com/pages/Cinema-Art-Yourself-Gallery

Proiecţii realizate cu sprijinul 

Proiecţiile au loc la Art Yourself Gallery / Str. Clucerului nr. 88 

INTRAREA LIBERA
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Zburător Paznicul semnuluiÎnaripat misterios Dansator
lemn şi metal lemn şi metal lemn şi metal lemn şi metal 
108x96x14 cm 67x37x50 cm95x49x5 cm  77x50 x25 cm



Amalia Dulhan 
26
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Anxiety

Chaos Reign

Sweet limerence 
acrilic si grafit pe placaj

acrilic pe pânză  /  90x70 cm

acrilic si grafit pe placaj
100x70 cm 85x49 cm



Omul este tot timpul interconectat cu universul, el însuşi fiind   
un univers în miniatură. În esenţă el e un corp energetic care 
trăieşte şi comunică cu tot ceea ce îl înconjoară. Seria "The 
Animal Inside" urmăreşte iubirea noastră pentru tot ceea ce 
înseamnă viaţa şi interconexiunea dintre oameni, animale şi 
plante.

 Harem 6 

29 30

Můra Hansel und Gretel
acrilic si carbune pe hartie acrilic si carbune pe hartie
99x74 cm 149.5x120 cm

Câine cu capete negre
mixed media & desen

43 x 28 cm

31



32 34

33

35

L
u

p
u

’ 
n

e
g

ru

 L
u

p
u

’ 
c
u

 r
a

n
iţ

ă
 

M
is

s
 R

a
in

T
h

e
 H

o
u

r 
o

f 
R

e
v

e
la

ti
o

n

m
ix

e
d

 m
e

d
ia

 
 /

 5
1 

x
 2

9
 c

m
&

 d
e

s
e

n

m
ix

e
d

 m
e

d
ia

 
 2

8
,7

 x
 2

4
 c

m
&

 d
e

s
e

n

m
ix

e
d

 m
e

d
ia

 &
 d

e
s

e
n

 /
 4

2
 x

 2
8

 c
m

m
ix

e
d

 m
e

d
ia

 
3

0
,5

 x
 3

5
,5

 c
m

&
 d

e
s

e
n



Într-o zi stăteam cu fiul meu pe marginea unui lac. La un moment 
dat s-a aplecat pe suprafaţa apei în care se oglindea copacul sub 
care stăteam. A atins apa şi m-a întrebat “… de ce nu simt 
copacul când îl ating în apă şi simt numai apa…?” M-am întors şi 
am fotografiat copacul cu telefonul. I-am aratat imaginea şi l-am 
pus să o atingă întrebându-l: “ce simţi acum când atingi textura 
copacului pe ecranul telefonului meu?” Mi-a răspuns: “NIMIC”.

Cătălin Năstăsoiu

Soarţa 1 Soarţa 3Soarţa 2 Soarţa 4
gresie Con 6 glazurată gresie Con 6 glazuratăgresie Con 6 glazurată gresie Con 6 glazurată

H: 23 cm, Ø: 14 cm H: 26.8 cm, Ø: 16.4 cmH: 22 cm, W: 12.3 cm, L: 12.4 cm H: 25.2 cm, Ø: 15.3 cm
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Constantin Pacea 

În pictura mea nu elaborez niciun plan, nimic premeditat, nu 
intervin, aștept observând desfășurarea evenimentelor și, la 
momentul oportun, intru în acțiune când lucrurile se impun 
natural. Nu calculez nimic, dezvolt, fac ca lucrurile să se 
nască. În tot acest proces, intuiția joacă un rol important. În 
ciuda unui aparent profesionalism, nu programez și nu 
stăpânesc nimic. Execuția unui tablou este desfășurarea în 
timp a unui fapt pictural, în care incertitudinea joacă un rol 
important, făcând astfel să crească emoția. În tot acest 
proces, accidentul, imprevizibilul, hazardul joacă un rol capital, 
și ar fi o eroare să vrei să reproduci asta. Nu se poate copia 
un accident. Hazardul este natural. 

şi Lacul
gresie Con 6 glazurată
H: 13.1 cm, Ø: 27.5 cm
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Angela dormind 
peniţă şi laviu de tuş pe hârtie, 30 x 21 cm, 1997

41
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Angela Umbră şi lumină Ioana Ioana 
peniţă şi laviu de tuş 
pe hârtie
25 x 35 cm
1997

peniţă şi laviu 
pe hârtie

10 x 24,5 cm
1997

de tuş 
peniţă şi laviu de tuş 
pe hârtie
23 x 32,5 cm
1996

peniţă şi laviu de tuş 
pe hârtie
23 x 31 cm
1996



verso calc

Alina-Ondine Slimovschi

Sublimul este o stare de spirit și conștiență. Cunoaște treptele 
ascendente până la extazul frumosului, și al descendenței până   
la extazul tragicului. Între antipozii sublimului se situează mesajul 
lucrărilor din seria Virgo (I, II, III, IV) și Jurământ. Manfred Schmidt-
Brabant consideră că „ ... fecioria este o stare a sufletului, care la 
fete este în primul rând fizică și dependentă de fizic. Mai târziu ea 
devine tot mai mult o atitudine a sufletului, chiar o putere a 
sufletului.” 
Secolul XXI conferă o dimensiune tragică conceptului de 
virginitate. Prevalența  conotațiilor de inocență pudică, ocultată 
prin simboluri ale inefabilului tragic - pana, rozeta florală, 
pledează pentru o reafirmare a valorilor spirituale considerate 
actualmente rizibile, desuete, neavenite. De aici puritatea dorinței 
de a le păstra cu orice preț.

46

Vow
cerneal  acrilic  pe ă ă pânză
50x40 cm



Virgo I
cerneal  pe ă acrilică pânză
50x60 cm
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Virgo III

Virgo II

Virgo IV

cerneal  pe ă acrilică pânză

cerneal  pe ă acrilică pânză

cerneal  pe ă acrilică pânză

40x40 cm

40x40 cm

50x60 cm



Ioana Şetran 

Insectele mele nu țin de entomologie, iată de ce le numesc 
vietăți. Sunt niște hibrizi, soluții de transfer între regnuri, fără 
precedent în natură.
Nu folosesc culori mimetice, albul vietăților mele e un semn de 
puritate, de armonie, cenzurând orice aspect feroce sau 
terifiant, iar la nivel plastic evidențiază jocul luminilor și al 
umbrelor.
Cred că delicatețea și duritatea porțelanului se potrivesc 
minuției cu care lucrez. Efortul meu este răsplătit pe deplin ori 
de câte ori micile mele structuri fragile trec proba focului.

51
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Vietăți  /  porţelan alb neglazurat  /  8x10x12 cm

Vietăți  /  porţelan alb neglazurat  /  8x10x12 cm

Vietăți  /  porţelan alb neglazurat  /  10x16x14 cm



cop 3
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Vietăți  /  porţelan alb neglazurat  / 10x16x14 cm

Vietăți  /  porţelan alb neglazurat  /  19x13x10 cm
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