
REZUMAT 

”Arta în spațiul public între durabil și efemer” 

 

Activitatea mea profesională, concretizată în realizări științifice şi academice, s-a 

îndreptat cu precădere spre domeniile artelor decorative, cât și în sfera de interes a artei 

alternative. 

Lucrarea de faţă sintetizează întreaga activitate profesională, de cercetare şi artistică 

derulată ulterior prezentării tezei de doctorat “Materiale durabile și materiale efemere în arta 

ultimelor decenii” în 2006, demersul articulându-se cu evoluția personalității mele 

profesionale, desfășurată pe trei paliere de carieră: artistic, de cercetare-științifică și de 

competență managerială. 

Scopul acestei retrospective analitice asupra parcursului meu profesional şi artistic are 

la bază necesitatea de a-l evalua, din punct de vedere artistic şi academic, în urma unor 

acumulări de peste 20 de ani de experienţă în acest sens. 

Teza se doreşte a fi o concentrare/ tezaurizare a acestor experienţe care să reprezinte 

punctul de pornire pentru creaţii artistice şi proiecte educaţionale ulterioare. 

Cuprinsul acestei teze include următoarele capitole: ”Introducere”, ” Evoluţia carierei 

academice, ştiinţifice, artistice”, ”Planuri de dezvoltare în viitor a carierei academice artistice 

și științifice”, ”Concluzii” și ”Bibliografie”.  

 În cadrul ”Introducerii” am prezentat pe scurt evoluția mea artistică și profesională, 

reliefând faptul că sfârșitul anilor ‘90 a reprezentat perioada în care expresia artistică 

personală s-a îmbinat cu experienţa pedagogică, conlucrând împreună în sensul conturării 

mele ca artist şi viitor profesor. 

Capitolul 2, „Evoluţia carierei academice, ştiinţifice, artistice” comportă o structură 

cu subcapitole și sub-subcapitole aleasă pentru o lectură eficientă a unui material amplu: 2.1 

”Evoluţia carierei academice” are următoarele subcapitole: ”2.1.1. Prezentarea tezei de 

doctorat ‚Materiale durabile și materiale efemere în arta ultimelor decenii’” și ”2.1.2 Artă în 

spaţiul public cu caracter temporar și efemer - curs dedicat studiilor masterale din cadrul 

Facultății de Arte Decorative și Design a Universității Naționale de Arte, Departamentul Artă 

Murală ”. Subcapitolul ”2.2. Evoluţia carierei ştiinţifice şi artistice” are o structură de două 

sub-subcapitole după cum urmează: ”2.2.1. Evoluţia carierei artistice” și ”2.2.2 Proiecte 

editoriale”, care la rândul lui are următoarea componență: ”2.2.2.1. Articole publicate”, 



”2.2.2.2. Lucrări publicate”, ”2.2.2.3. Conferințe/ Simpozioane (participări)” și ”2.2.2.4. 

Activitate curatorială”. 

”2.2.1. Evoluţia carierei artistice” este subcapitolul ce tratează contextul formării și 

evoluției mele artistice, care au stat sub semnul eliberării de constrângerile perioadei 

comuniste, când, în anul 1990 am devenit student al Academiei de Artă din București (pe 

atunci astfel denumită Universitatea Națională de Arte București), iar perioada anilor 

studenției coincizând cu cea a unor stări tulburi din punct de vedere socio-politic, fapt ce a 

reprezentat substanța creațiilor personale ce au purtat şi poartă încă un puternic mesaj, 

demonstrând că a fost perioada în care am decis că una din direcțiile artei mele era cea a 

mesajului socio-politic. 

Perioada studiilor universitare s-a concretizat în intervalul 1990-1996, în cadrul 

Departamentului de Artă Murală al Facultăţii de Arte Decorative, perioadă de studiu intens 

sub atenta îndrumare a profesorului Ion Stendl. Deschiderea oferită de experiența artistică a 

maestrului Stendl, alături de cea a unei perioade de frecvente manifestări artistice 

caracterizate de libertatea de expresie artistică prin intermediul a noi medii și tehnologii sau a 

formelor interdisciplinare de tip performativ/ acționist au reprezentat fundamentul formării 

artistice personale și cristalizării unui demers ce-și găsește rădăcinile în relația dintre artist și 

societate/ sistemul socio-politic. Este perioada în care am realizat că tot ceea ce se întâmpla în 

viața de zi cu zi reprezintă substanța creatoare de artă și mesaj, iar formarea mea artistică într-

un context deschizător de drumuri a avut strânse legături cu evoluția profesională ulterioară. 

Fiind student în acest context al noilor începuturi, am observat disponibilitatea pentru 

nou a corpului profesoral, aflat de asemenea în proces de înnoire, respectiv pentru 

sincronizarea cu tendințele și curentele artistice ale artei contemporane universale. 

 Am decis să debutez cu activitatea academică imediat după terminarea studenției, 

când, în 1996 am devenit preparator asociat la plata cu ora, iar în anul 1997, am susținut 

concursul și am fost încadrat titular pe postul de preparator în cadrul Departamentului de Artă 

Murală, pe care l-am ocupat până în anul 2000. Anul 1997 a fost unul în care am îmbinat 

experiența de cadru didactic cu continuarea pregătirii profesionale, obținând o bursă 

postuniversitară la Academia ”Rietveld” din Amsterdam, Olanda. 

În anul 1997 am devenit secretar științific în cadrul Catedrei de Artă Murală, funcție 

pe care am deținut-o până în anul 2006, iar din 1997 până în prezent sunt membru în 

Consiliul profesoral al Facultății de Arte Decorative și Design. Anul 1996 este anul de debut 

și pentru cariera publicistică, revista ”Contrapunct” publicându-mi materialul ”Fac parte din 

generația M.T.V”.  



Anul 2000 mi-a oferit posibilitatea de a da concurs pentru postul de asistent în cadrul 

Departamentului de Artă Murală, funcție deținută până în anul 2004. 

În anul 2003 am decis să mă înscriu la Programul de studii doctorale din cadrul 

Universității Naționale de Arte, conducător de doctorat fiind domnul profesor universitar 

doctor Mihail Mănescu. Tema dezbătută în cadrul studiilor doctorale a reprezentat zona de 

interes a activității mele artistice de performance, instalații și artă obiectuală, intitulându-se 

”Materiale durabile și materiale efemere în arta ultimelor decenii”. În anul 2006 a avut loc 

susținerea publică a tezei și obținerea titlului de Doctor.  

În anul 2004, acest demers a favorizat susținerea examenului pentru postul de lector 

universitar în cadrul aceluiași departament, domeniile de activitate focalizându-se pe 

”Compoziţie de specialitate” și ”Tehnici și tehnologii de transpunere”, ”Desen și culoare 

pentru arta murală”. Funcția de lector am deținut-o până la sfârșitul anului 2008, iar în 2009 

am susținut concursul pentru funcția de conferențiar în cadrul Departamentului de Artă 

Murală, post pe care îl ocup în prezent și care abordează disciplinele ”Compoziţie de 

specialitate”, ”Proiect personal – metodologie şi cercetare”, ”Arta în spaţiul public cu caracter 

temporar și efemer”, ”Lucrarea de dizertaţie / Master”. 

Din punct de vedere academic, experienţa acumulată s-a reflectat în câştigarea 

încrederii studenţilor şi colegilor de breaslă astfel încât în 2006 am obţinut numirea în funcţia 

de şef de catedră la Departamentul “Artă murală”, precum și alegerea ca membru al Senatului 

Universității Naționale de Arte. 

În 2012, am obţinut funcţia de decan al Facultăţii de Arte Decorative şi Design 

Bucureşti, pe care o ocup și în prezent. 

 De asemenea, din anul 2006, activitatea profesională s-a concentrat asupra dezvoltării 

personale în zona metodelor de cercetare în scopul îmbunătățirii predării și racordării la 

normele europene în domeniu. În tot acest interval de timp am participat, împreună cu 

profesorul Ion Stendl, la înființarea laboratorului media din cadrul Departamentului de Artă 

Murală, acesta fiind dotat cu 10 computere de ultimă generație. 

Totodată, am contribuit constant la modernizarea bazei tehnologice a departamentului 

prin achiziționarea de aparatură de specialitate pentru laboratorul de tehnici și tehnologii de 

transpuneri murale, precum și la redactarea planurilor de învățământ în domeniu.  

Activitatea personală exemplificată amplu de numeroasele prezenţe la manifestări 

artistice interne şi internaţionale, la conferinţe de specialitate, la proiecte de cercetare 

(C.E.E.X., CNCSIS), la competiţii naţionale pentru accesarea fondurilor publice, proiecte 

POSDRU, dar şi obţinerea calităţii de expert evaluator ARACIS, menţionate în Curriculum 



Vitae, precum şi numeroasele publicaţii care au prezentat creaţiile personale artistice şi 

didactice, toate acestea reprezintă fundamentul pentru analizarea în profunzime a tot ceea ce 

mă caracterizează în plan artistic, de cercetare şi didactic în scopul autoevaluării în cadrul 

acestei teze de abilitare.  

Subcapitolul ”2.1.1. Prezentarea tezei de doctorat ‚Materiale durabile și materiale 

efemere în arta ultimelor decenii’” este dedicat acestei cercetări al cărei studiu s-a desfășurat 

între anii 2003-2006, a dezbătut un aspect foarte important al creației personale și anume 

caracterul durabil sau efemer al artei contemporane. Așa cum afirmam în introducerea tezei, 

studierea și clasificarea materialelor durabile și efemere m-a preocupat încă din vremea 

studenției, prin simplul fapt că în activitatea mea artistică am întâlnit situații ”intrigante” în 

legătură cu posibilitatea de a folosi un material sau altul, în sensul exprimării celei mai 

adecvate a conceptului lucrării. 

În cadrul tezei, am subliniat diversele aspecte ale efemerităţii artei și arhitecturii, 

stabilind, încă din primul capitol, o diferenţă între materialul convenţional supus unei 

dispariţii condiţionate de diverse situaţii şi tipul de materialitate neconvenţională, la care arta 

modernă şi contemporană au recurs. Am subliniat multitudinea de exprimări artistice ce 

includ noile tehnici ale artelor vizuale şi ale design-ului, artelor decorative şi alternative. Din 

toată această multitudine de forme ale expresivităţii artistice se păstrează totuşi pictura, 

sculptura, tiparul sau grafica, muzica, literatura şi arhitectura, dar la care se adaugă aceste noi 

apariţii alternative. Odată cu revoluţia tehnologică ce a însemnat de fapt stabilirea epocii 

moderniste, au apărut noi forme de expresivitatea artistică. 

Teza a prezentat pe larg sumarul materialelor convenţionale (durabile) folosite încă 

din Antichitatea timpurie fie că este vorba de arhitectură, de sculptură sau de artele decorative 

aplicate piatra, marmura, bronzul, lemnul sunt principalele tipuri materiale-suport ale creaţiei 

artistice. Inventarul materialelor neconvenţionale (efemere) poate cuprinde orice, cu 

specificarea faptului ca sunt anumite materiale cu o recurenţă mai mare datorată progresului 

tehnologic al societăţii, ducând la transformări în estetica gândirii contemporane.  

”2.1.2 Artă în spaţiul public cu caracter temporar și efemer - curs dedicat studiilor 

masterale din cadrul Facultății de Arte Decorative și Design a Universității Naționale de Arte, 

Departamentul Artă Murală” este sub-subcapitolul dedicat acestei discipline ce reprezintă o 

parte esenţială în programa de învăţământ a Departamentului Artă Murală şi se constituie ca 

obiect de cercetare/ creaţie teoretică şi practici artistice, temă de studiu fundamentală în 

cadrul specializarii Artă Murală, Facultatea de Arte Decorative şi Design a Universităţii 

Naţionale de Arte Bucureşti. Intervenţia de Artă în Spaţiul Public cu caracter permanent / 



temporar/ efemer joacă un rol important în scenografia citadină prin polisemantica şi 

multidimensionalitatea conţinută în interfaţa sa estetică, educaţională, funcţională, ca parte a 

mecanismului social-politic-cultural-urban.  

Prin acest curs mi-am propus să prezint aspecte ale artei contemporane actuale, mai 

precis modul în care arta monumentelor publice foloseşte elemente şi materiale perisabile, 

deci efemere. Acest studiu este o punere în practică a cercetării întreprinse în teza mea de 

doctorat, fiind o continuare a documentării mele referitoare la arta efemeră şi la materialul 

perisabil, fiind, în acelaşi timp, un suport atât pentru actul artistic personal, cât şi pentru 

evoluţia artistică a studenţilor mei. 

În cadrul acestui curs am luat în consideraţie materialele utilizate în arta 

contemporană cu acele caracteristici particulare ce apar când se pune accentul pe caracterul 

schimbător al acestora. Orice obiect, orice materie se schimbă în relaţie cu timpul, lacurile 

îngălbenesc, printurile se albesc, culorile se alterează. Si totuși în arta actuală, ca un adaos la 

actul artistic, există mai mulţi factori care pun accentul pe caracterul schimbător al materiei: o 

modificare programată deliberat de către artişti, o decădere intenţionată, o variaţie a formei 

indusă de ulterioare re-executări, implicarea mai multor factori externi ș.a.m.d.. 

Am gândit să încep acest curs prin enumerarea celor mai importante rezultate artistice 

la care s-a ajuns pornind de la ideea efemerităţii artei, subliniind de altfel şi acest paradox al 

prezentării unor exemple de artă efemeră reprezentativă pentru ultimii 50 de ani. 

În prima parte a subcapitolului ”2.2. Evoluţia carierei ştiinţifice şi artistice” am 

dezvoltat pe larg ”2.2.1. Evoluţia carierei artistice”, evidențiind că această perioadă de 

eliberare a “vocii” artistice a avut drept rezultat coagularea expresiilor personale artistice în 

sensul unor acute mesaje cu impact social care au plecat de la performance-uri şi s-au 

permanentizat în practica artistică personală. În acest sens, încă din anul 1991 am corelat 

practica artistică personală cu proiecte cu un puternic impact social, pornind de la 

performance-uri cu un profund caracter filosofico-religios care treptat au decantat acest 

substrat/mesaj, ajungând la proiecte care, trecând prin filiere sound, mixed media, s-au 

concentrat pe mesajul socio-politic, de impact pentru societatea vremii.  

Perioada 1994-1996 este una în care expresia artistică personală se îmbină cu 

experienţa pedagogică, conlucrând împreună în sensul conturării mele ca artist şi viitor 

profesor, intervalul menționat fiind marcat şi de o seamă de distincţii primite la nivel intern şi 

internaţional (Centrul ONU pentru informare în România). Aceste premii argumentează 

faptul că libertatea obţinută în 1990 a reprezentat pentru mine o oportunitate extraordinară de 

a realiza proiecte artistice adaptate la realităţile vremilor respective, proiecte care au fost 



incluse în volume de referinţă precum “Experimentalismul în arta românească după 1960”, 

realizator C.S.A.C, un an mai târziu, în 1997, obţinând bursa postuniversitară la Academia 

“Rietveld” din Amsterdam, Olanda. Toate participările artistice personale, extrem de 

numeroase în această perioadă (până în anul 2000), la expoziţii de anvergură din ţară şi 

străinătate (Turcia, Ungaria, Italia, Olanda, Germania, Grecia, Republica Moldova) au 

contribuit la maturizarea mea artistică, dar şi pedagogică, fiind un atent observator al modului 

de predare/ comunicare profesor/student pe parcursul studiilor olandeze. Poate tocmai 

datorită experienţei studiilor în Amsterdam am decis foarte repede, în 2003, să demarez 

studiile doctorale în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, având ca temă de 

cercetare “Materiale durabile și materiale efemere în arta ultimelor decenii”, care tratează 

caracterul efemer şi durabil al materiei şi materialelor artistice în opera de artă contemporană. 

Toate acestea din dorinţa de a împărtăşi studenţilor experienţele acumulate atât ca artist, cât şi 

ca masterand în sisteme educaţionale interanţionale, cercetător sau cadru didactic, oferind o 

vedere de ansamblu în acest sens. 

Erodarea culturii și civilizației unei societăți este subiectul care m-a preocupat 

constant în cei 26 de ani de practică artistică și am intenționat încă de la primele 

performance-uri realizate (1991-1996) să amendez derapajele societății din acea vreme. Am 

considerat Performance-ul ca un act personal al artistului și produs în funcție de propriile 

priorități. Este forma de artă în care îmi propun corpul, prezența, ca ”semnătură”, propria 

identitate fiind una din temele centrale ale creaţiei personale. 

În ansamblu, creația personală a evoluat bidirecțional: formal/ tradițional și 

conceptual, ambele coexistând într-o relație productiv dialectică. Acest subcapitol are, deci, o 

structură binară care a tratat cele două direcții artistice din activitatea mea: 

- 1991 – prezent, new media: Performance Art, Land Art, Sound Art, Instalații, Artă 

obiectuală, fotografie 

- 1990 – prezent, artă plastică: pictură, artă murală. 

Am prezentat pe larg date și imagini referitoare la performance-urile mele: “Geneza”, 

”Fenomenul Pitești”, ”Jertfa inocenților”, ”Tauromachia”. ”Scaunele” „Bucătăria”, ”Sound 

performance 1”, ”Sunetul copilăriei”, „Noul om bogat al României” ”Playboy by Art”, 

”Hoțul de pământ”, ”De vânzare 1”, ”România prietena mea”, ”Light and sound 

performance”, “Turist în vest”, ”Deziluzia maturizării”, ”De vânzare 2”, ”La revedere”, 

„SOUND PERFORMANCE II”, ”NATO LĂNIT-O, ”Fără titlu”, ”Sound and Dance 

performance”, ”Fără titlu  2”, “Cioburi de poezie” și „Restart” ”PLAY PE PLAI”, “Rocada”, 

“Ping-Pong”. 



Concomitent cu latura acțională a creației personale prezentate mai sus, am fost 

interesat de exprimarea unor formulări artistice bazate pe tridimensionalul creat de obiect/ 

instalații, dar și de jocul compunerilor/ recompunerilor din arta colajului. Desigur că spiritul 

meu critic la adresa climatului socio-politic din acel moment, precum și cel ironic/ autoironic 

al artistului față în față cu provocările artei occidentale, au reprezentat liantul necesar și 

suficient creării unor lucrări bazate pe un concept clar (experiența studiilor la Amsterdam, 

memoriile fotografice, harta României). Aici am dezvoltat pe larg ciclul ”Harta” și instalația 

”Fabrica” cu imagini și explicații referitoare la contextul care a generat aceste creații 

personale. 

De asemenea, secțiunea ”Pictură, artă murală” exemplifică pe larg ceea ce am realizat 

prin intermediul mijloacelor tradiționale de expresie plastică. 

Subcapitolul ”2.2.2. Proiecte editoriale” se concentrează în mod evident pe activitatea 

mea publicistică, evidențiind, în sub-subcapitolul ”2.2.2.1. Articole publicate” câteva din 

materialele scrise de mine și publicate în reviste de specialitate, axându-mă pe dezvoltarea 

sub-subcapitolului ”2.2.2.2. Lucrări publicate” în care am prezentat publicațiile ulterioare  

tezei de doctorat “Materiale durabile și materiale efemere în arta ultimelor decenii”. Am 

considerat oportună publicarea acestei analize ample cu privire la relația dintre cele două 

ipostaze ale artei contemporane: arta ca univers de forme obținute din materiale durabile și 

arta creată din materiale neconvenționale, efemere, între care menționez intervenția 

individului fie artist, fie privitor, asupra operei de artă. Restrânsă la o formulă mai concisă și 

îmbunătățită, teza de doctorat a fost publicată în 2007 sub titlul “Persistența  materiei”, întâi 

în format electronic (Editura UNARTE 2007, ISBN 978-973-884-31-8-9), iar în 2008 

varianta tipărită (Editura UNARTE 2008, ISBN 978-973-1922-32-4; CIP NR.21979).   

De asemenea, în 2008 am concretizat un proiect de suflet: publicarea CD-romului 

interactiv “PERFORMANCE 1991-2001” (Editura UNARTE 2008, ISBN 978-973-1922-17-

1), proiect care însumează activitatea mea de art performer de-a lungul a 10 ani, mai precis 

între 1991 și 2001. 

În subcapitolul ”2.2.2.3. Conferințe/ Simpozioane (participări)” am evidențiat faptul 

că am participat la numeroase seminarii, sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe 

naţionale şi internaţionale, cu expuneri pe teme referitoare la tehnici, materii materiale, 

mediumuri în arta contemporană, precum și la activitatea artistică personală (performance-

uri, ciclul “Harta. Teritorii portabile”). 

În ceea ce privește subcapitolul ”2.2.2.4. Activitate curatorială”, acesta tratează 

lapidar activitatea mea curatorială, întrucât nu reprezintă o coordonată esențială a parcursului 



meu profesional, însă am acumulat experiențe și în această direcție prin expozițiile 

coordonate începând cu 1999 și până în prezent: ”Impresii de călătorie”, Galeria ”Atelier 35 

Eforie”, Bucureşti (1999); ”Punct”, galeria ”Atelier 030202”, Bucureşti (2011); Expoziția 

absolvenților Departamentului de Artă Murală, Galeria ”Căminul Artei” București (2012); 

“FADD Acum”- Expoziția studenților FADD – Galeria ”Căminul Artei” București (2013); 

“Secvențe”- Expoziția Catedrei de Artă Murală din seria de evenimente omagiale cu ocazia 

împlinirii a 150 ani de la înființarea Școlii de Belle Arte București - Galeria  ”Art Yourself”, 

București (2014); “Punct 2014”- Galeria ”Atelier 030202” București (2014); “Profesori 

FADD”- Centrul Artelor Vizuale București (2014). 

Capitolul ”3. Planuri de dezvoltare în viitor a carierei academice artistice și științifice” 

relevă ceea ce îmi propun pentru viitor: în cadrul subcapitolului ”3.1. Planurile de dezvoltare 

a carierei academice”, am arătat că dorința mea este să continui evoluția profesională în 

domeniul artei monumentale, mai precis al artei în spațiul public, domeniu care a reflectat 

activitatea mea academică din ultimii 20 de ani. De asemenea, am evidențiat că intenționez 

ca, în plan profesional, să mențin și să intensific colaborarea cu colegi din celelalte 

universități de profil ale țării precum și cu colegi din zona arhitecturii, dar și de a înmulți 

participările mele la acțiuni universitare atât naționale, cât și internaționale.  

Unul din target-urile viitoare vizează tipărirea unui curs de specialitate care să 

prezinte detaliat tipologia compozițiilor murale. Cursul se va intitula “Compoziție de 

specialitate - Bazele compoziției pentru Arta Murală” și este un curs care va trata individual 

fiecare tehnică, implicând, pe lângă prezentarea generală, și ultimele cercetări în domeniu 

plus exemplificări. 

Cursul va începe cu prezentarea unor noțiuni de bază ale compoziției cu aplicabilitate 

directă în tehnicile murale: 

- Compoziția dirjată; 

- Compoziția nedirijată; 

- Păstrarea planului; 

- Spargerea planului. 

Tipurile de compoziții dezbătute vor fi: 

1. Pavimentul 

2. Plafonul 

3. Modulul- Compoziția modulară 

4. Decorarea unui perete exterior (calcanul) 

5. Semnal vizual tridimensional pentru spațiul public 



Un alt proiect important care decurge din partea teoretică a cursului, ar fi catalogarea/ 

arhivarea vizuală a sit-urilor din București care ar putea fi scoase din anonimat și 

înfrumusețate cu lucrări de artă decorativă/ instalații/ sculpturi. 

Proiectul intenționează a se concentra asupra identificării locurilor din spațiul public 

ce pot deveni ”iconice” prin amplasarea unor lucrări de artă cu impact vizual. Este foarte 

important ca Bucureștiul, capitală europeană ce a câștigat în ultimii ani interesul turiștilor, să 

elimine spațiile ce se constituie drept răni vizuale și să creeze o ”hartă” de public art de inclus 

în orice ghid turistic. 

În ceea ce privește ”3.2. Planurile de dezvoltare a carierei artistice”, am precizat că 

intenționez să mă mențin pe linia unor proiecte care să îmbine caracterul efemer cu cel 

durabil al artei, axându-mă pe rezolvări instalaționiste care să-mi satisfacă dorința de 

interactivitate cu publicul, dar și preferința de a crea proiecte pretabile spațiului public. 

De asemenea mă interesează modul în care fiecare din noi interacționează cu lucruri, 

materii, spații, concepte, iar varietatea relaționărilor să fie redată în conformitate cu tipul de 

artă creat de mine până acum: amuzant, ironic, simplu, critic social și politic. Tendințele 

actuale converg către o estetică ecologică, în care arta, ecologia și etica se îmbină în sensul 

conștientizării necesității relaționării umane mai profunde, dar și a celei cu spațiul 

înconjurător. Un demers ecologic poate lua în considerație materii, materiale, gânduri și 

interrelațiile acestora. ”Arta are abilitatea de a evidenția acest demers prin umor, disconfort, 

mișcare, percepție, etc. Toate astea sunt practici etice și estetice. Gândiți-vă la ce fel de mediu 

înconjurător am avea dacă am gândi mai mult la relațiile pe care le avem”.1 

”Concluziile” tezei de abilitare și ”Bibliografia” închid acest studiu de reflectare a 

activității academice și artistice personale în care am arătat că toată această activitate (aici 

adăugându-se participarea mea ca membru în comisiile ARACIS și funcția de decan FADD) 

demonstrează implicarea mea asiduă atât în cariera artistică în care mi-am formulat un drum 

propriu, o marcă recognoscibilă în peisajul artei contemporane românești, cât și în crearea 

unor noi standarde ale educației artistice universitare. 

                                                           
1 Nathaniel Stern, Ecological Aesthetics: artful tactics for humans, nature, and politics, în curs de publicare, 

http://ecologicalaesthetics.net/ 


