REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE
COORDONATE ALE CERCET~RII VIZUALE DE LA DESEN LA NOILE MEDIA

Conf. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea

Prezenta Tez` de Abilitare este rezultatul unui amplu proces de autoanaliz` pe care
m-am hot`råt s`-l efectuez la mai bine de dou`zeci de ani de la momentul debutului activit`]ii mele didactice, artistice [i [tiin]ifice, \ntr-un moment ce mi-am permis s`-l cataloghez
ca fiind unul al deplinei maturit`]i profesionale [i creatoare. Perspectiva din care aleg s` m`
raportez la propriul parcurs profesional este una dual`, ce implic` deopotriv` \ntocmirea
unui bilan] cu toate p`r]ile bune ale activit`]ii mele de pån` acum dar [i cu cele de natur`
a fi \mbun`t`]ite, precum [i realizarea unei proiec]ii \n viitor prin elaborarea unor strategii
[i identificarea unor noi obiective, iar \n m`sura \n care acest lucru este posibil, schi]area
unor poten]iale trasee ale evolu]iei profesionale ulterioare. Dat fiind activitatea deosebit de
variat` pe care am avut-o \n ultimele dou` decenii, pe care o caracterizez drept una de tip
caleidoscopic, ]inånd cont de multitudinea de discipline [i de arii de interes care m-au atras
[i \n care am activat, aleg s` structurez prezenta lucrare pe patru mari direc]ii, care acoper`
\n ordinea men]ion`rii lor \n tez`, zona preocup`rilor [tiin]ifice [i teoretice, pe cea a parcursului meu didactic, activitatea artistic` cu nenum`ratele domenii pe care le-am abordat
[i nu \n cele din urm` experien]a managerial` dobåndit` \n acest r`stimp.
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Primul capitol al tezei, dedicat carierei academice [i experien]ei [tiin]ifice, este deschis de o ampl` analiz` a cercet`rilor de ordin teoretic desf`[urate cu ocazia studiilor doctorale finalizate \n anul 2007, cu lucrarea intitulat` “Deschideri [i direc]ii în arta noilor media” pentru care am ob]inut calificativul Magna cum Laudae. Subiectul tratat este unul prin
excelen]` pluridisciplinar, situat la confluen]a artelor vizuale cu zona cercet`rii [tiin]ifice [i
cu cea a tehnologiilor informa]ionale, fiind vorba de un domeniu aflat în plin` evolu]ie [i
transformare, la a c`rui genez` avem [ansa s` asist`m în direct [i care \mi prilejuie[te un
incitant parcurs teoretic. Atåt cåt \mi poate permite cadrul tezei de abilitare tratez succint
principalele idei, teme de cercetare [i concluzii pe care le-am formulat, punånd totodat` accentul pe contribu]ia personal` [i gradul de originalitate al lucr`rii doctorale. Nu \n ultimul
rånd ]in s` subliniez faptul c` cercetarea doctoral` a constituit un punct de plecare \n dezvoltarea cursului “Grafic` pe computer - tehnici multimedia” adresat studen]ilor masteranzi
de la Departamentul Grafic` al Universit`]ii Na]ionale de Arte din Bucure[ti. |n continuarea
acestei prime sec]iuni a tezei de abilitare tratez subiectul parcursului meu academic care \n
momentul de fa]` acoper` peste dou` decenii, \ncercånd s` scot \n eviden]` multitudinea
influen]elor pozitive [i procesele formative care au determinat evolu]ia traseului profesoral.
Sunt aduse \n discu]ie ariile de interes didactic, cursurile pe care le-am sus]inut \n decursul
anilor, dar [i rezultatele ob]inute, reu[ind s` delimitez o vast` arie de preocup`ri care de
altfel a stat [i la baza subtitlului ales pentru lucrarea de fa]`, “de la desen la noile media”.
|n dorin]` de a ilustra [i mai bine acest lucru urmeaz` o ampl` descriere a dou` dintre
cursurile pe care le sus]in, care sper eu sunt reprezentative pentru \ntreaga mea activitate
didactic`, [i anume “Tehnici de reprezentare plastic` - Bazele desenului” [i “Grafic` pe computer - tehnici multimedia”, primul adresat studen]ilor de la nivelul de licen]` [i cel de-al
doilea celor de la nivel masteral. A[a cum reiese din descrierea lor, ambele cursuri de]in \n
accep]iunea mea un rol formativ fundamental, no]iunile predate, temele practice parcurse
[i obiectivele atinse fiind de natur` a dezvolta creativitatea [i gåndirea critic` a studen]ilor, totodat` oferindu-le competen]ele tehnice necesare dar [i elementele conceptuale indispensabile
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\n dezvoltarea unui laborator al c`ut`rilor personale. Cu referire direct` la zona preocup`rilor
teoretice dar [i la cea a interesului didactic manifestat \n arealul noilor media, identific [i poten]ialul meu de coordonare, pe viitor, a studen]ilor din ciclul doctoral, competen]ele [tiin]ifice
[i profesionale acumulate pån` la acest moment fiind de natur`, \n opinia mea, a favoriza un
astfel de parcurs. |nchei acest prim subcapitol dedicat carierei academice [i [tiin]ifice cu o
sec]iune care trateaz` interesul meu pentru zona teoretic`, cu prec`dere centrat pe noile media dar mai nou [i pe alte subiecte, trecånd \n revist` o serie de articole ap`rute \n ultimii zece
ani \n reviste [i publica]ii de specialitate sau prezentate \n sesiuni de comunic`ri [tiin]ifice.
Am speran]a ca aceast` sec]iune s` fie elocvent` \n a releva modul \n care ideile [i no]iunile
abordate la nivelul cercet`rii doctorale s-au dezvoltat \n anii ce au urmat, generånd noi trasee de investiga]ie [i rute de cercetare, redesenånd \n permanen]` orizontul meu cognitiv [i
permi]åndu-mi formularea unor puncte de vedere personale care s-au oglindit atåt \n demersul meu didactic, cåt [i \n activitatea de crea]ie si cercetare artistic` pe care am desf`[urat-o.
A doua parte a primului capitol, care vizeaz` prezentarea [i analiza parcursului meu
de pån` acum, face referin]` la evolu]ia carierei mele \n zona crea]iei [i a cercet`rii artistice,
o component` deosebit de important` a activit`]ii mele ce a marcat \n decursul timpului
atåt traseul didactic cåt [i pe cel desf`[urat \n sfera cercet`rii teoretice. }in s` eviden]iez
faptul c` parcursul meu artistic [i, prin extensie, cel profesional din ultimele dou` decenii
a \mbr`cat multiple forme, eu personal fiind atras deopotriv` de zona crea]iei artistice autonome, dar [i de nenum`ratele genuri specifice domeniului aplicativ al graficii. Astfel, sec]iunea este structurat` \n cinci mari direc]ii menite a descrie genurile artelor grafice [i nu numai
ale acestora, \n care am activat cu prec`dere, realizånd crea]ii demne de amintit \n lucrarea
de fa]`, acestea fiind \n ordinea men]ion`rii lor desenul, gravura [i ilustra]ia, designul grafic
[i designul editorial, designul pentru mediul on-line [i designul multimedia, fotografia [i
nu \n ultimul rånd activitatea curatorial`. Fiecare domeniu al crea]iei mele artistice este
analizat \ntr-o sec]iune dedicat` unde \ncerc s` descriu detaliat atåt resorturile intime sau
afinit`]ile creative care m-au f`cut s` m` apropii de zona respectiv`, evolu]ia cronologic`
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a activit`]ii mele \n arealul descris [i nu \n cele din urm` crea]iile, proiectele de cercetare,
manifest`rile expozi]ionale [i realiz`rile semnificative care au marcat parcursul respectiv.
Sunt men]ionate, de asemenea principalele institu]ii formative, Universitatea Na]ional` de
Arte din Bucure[ti sau Universitatea de Art` [i Design din Helsinki - UIAH [i rolul pe care acestea l-au avut \n direc]ionarea mea spre un domeniu sau altul al crea]iei artistice, precum
[i institu]iile importante cu care am colaborat sau \n care am activat \n decursul timpului, Centrul Interna]ional pentru Art` Contemporan` din Bucure[ti - CIAC, Centrul Educa]ia
2000+, Editura Funda]iei Culturale Romåne, Editura Humanitas, Editura Humanitas Educa]ional, Editura Curtea Veche, Galeria Atelier 35, UNA Galeria sau Galeria Posibil` pentru a nu
men]iona decåt pe cåteva dintre acestea [i, nu \n ultimul rånd, personalit`]ile din lumea artei [i nu numai, care mi-au marcat parcursul \n ultimii dou`zeci de ani. Sec]iunea dedicat`
crea]iei artistice se \ncheie prin descrierea a [ase lucr`ri semnificative din fiecare areal mai
sus men]ionat, fiind vorba atåt de proiecte de cercetare artistic`, de crea]ii autonome sau de
lucr`ri din zona aplicativ` a artelor grafice, tot atåtea realiz`ri menite a contura cu acurate]e
profilul meu profesional [i arealul preocup`rilor artistice precum [i nivelul de complexitate
al demersului creativ. |n ordinea men]ion`rii lor lucr`rile descrise sunt proiectul de cercetare artistic` [i cartea de artist “Tristan Tzara - 5 poems”, proiectul de cercetare artistic` [i
cartea de artist “Silent Views”, catalogul [i identitatea vizual` a UNARTE, proiectul fotografic
american de cercetare artistic`, proiectul colectiv de cercetare artistic` “Petite Histoire” finan]at printr-un grant AFCN [i identitatea vizual` a website-ului UNARTE.
Urmeaz` descrierea unei ultime fa]ete a traseului meu profesional [i anume cea
a activit`]ii manageriale, de coordonare [i de evaluare în înv`]`måntul superior artistic,
component` ce a ocupat un loc important \n activitatea mea din ultimii zece ani prin pozi]iile [i func]iile ocupate [i care a avut darul de a-mi oferi noi competen]e, precum [i o \n]elegere aprofundat` a fenomenului educa]ional. Sunt analizate patru dintre pozi]iile cu rol
decizional pe care le-am ocupat, respectiv cea de director al Departamentului Grafic` din
cadrul Universit`]ii Na]ionale de Arte din Bucure[ti pe durata a dou` mandate succesive
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\n perioda 2008-2012, cea de prorector al Universit`]ii Na]ionale de Arte din Bucure[ti tot
pentru dou` mandate, al doilea fiind \n curs, din 2012 [i pån` ast`zi, calitatea de evaluator ARACIS \ncepånd cu anul 2012 [i calitatea de director al Grant-ului CNFIS “i_unarte:
Politici [i strategii de interna]ionalizare la UNARTE” derulat \n anul 2016. Aduc \n discu]ie
problematicile cu care m-am confruntat \n calit`]ile mai sus men]ionate, obiectivele propuse, solu]iile g`site, realiz`rile [i rezultatele ob]inute precum [i competen]ele de coordonare a unor colective mai mici sau mai mari, capacitatea de evaluare [i, nu \n ultimul rånd,
impactul pozitiv pe care multe dintre ac]iunile \ntreprinse l-au avut la nivel institu]ional.
Dac` prima parte a Tezei de abilitare analizeaz` de o manier` critic`, sistematic` [i
cuantificabil` ansamblul activit`]ii mele profesionale de pån` acum, cea de-a a doua sec]iune intitulat` Planurile de dezvoltare a carierei propune o proiec]ie \n viitor a parcursului meu profesional, enun]area unor posibile trasee evolutive precum [i stabilirea unor
obiective concrete care ar urma a fi atinse. Desigur, toate aceste deziderate pornesc de la
o analiz` realist` a activit`]ii pe care am depus-o pån` ast`zi, de la dorin]ele personale de
dezvoltare [i de perfec]ionare, dar [i de la necesit`]ile institu]ionale de evolu]ie [i de transformare. Structurez aceast` sec]iune a tezei pe trei mari direc]ii de dezvoltare, [i anume
activitatea didactic`, [tiin]ific` [i artistic`, componenta managerial` neputånd face, \n accep]iunea mea, obiectul unor astfel de proiec]ii dincolo de asumarea faptului c` voi \ncerca
s` r`spund [i de acum \nainte cu profesionalism tuturor provoc`rilor de aceast` natur`.
Stabilesc astfel o serie de obiective pentru fiecare zon` \n parte, putånd fi amintite, printre
altele, identificarea unor arii de competen]` \n coordonarea studen]ilor doctoranzi, interesul pentru perfec]ionarea cursurilor predate la nivelurile de licen]` [i de masterat, derularea
unor proiecte complexe de cercetare artistic` care s` implice studen]ii, elaborarea unor cursuri \n limbi de circula]ie interna]ional` adresate studen]ilor Erasmus, identificarea unor
viitoare subiecte de cercetare artistic` [i [tiin]ific` care s` poat` fi finalizate sub forma unor
proiecte editoriale [i nu \n cele din urm` identificarea unor teme majore de interes plastic
capabile s` redefineasc` propriul teritoriu [i arsenal creativ \n anii ce vor urma.
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Conchid aceast` tez` de abilitare printr-o sec]iune dedicat` concluziilor, o ultim`
analiz` sintetic` de aceast` dat`, care trece \n revist` p`r]ile pozitive ale activit`]ii mele din
ultimii dou`zeci de ani, ia \n calcul aspectele care se cer a fi \mbun`t`]ite [i aduce \n discu]ie dezideratele de evolu]ie ale carierei prin asumarea unor linii directoare de dezvoltare.
Acest ultim capitol, ca de altfel \ntreaga tez` de abilitare, constituie o \ncercare sincer` de
surprindere a complexei topografii a activit`]ii mele artistice, didactice, [tiin]ifice [i manageriale, un portret, sper eu, cåt mai fidel a cea ce sunt din punct de vedere profesional [i a
ceea ce doresc s` devin.
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