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Conferinţa naţională a studenţilor ITAmix, ediţia a zecea  
Departamentul de istoria şi teoria artei, etaj 3, sala 43 şi online, https://meet.google.com/uwd-itpr-fab 
 
 
10.00  Deschiderea conferinţei 
 
Sub ochii privitorului: fragmente de pictură  

Moderator:  Eduard Enache 
 
10.10  Andrei Dumitrescu (Central European University, Viena, Department of Medieval Studies, 

Master, anul I) 
Profetul Ilie și văduva din Sarepta: reprezentări narative și sensuri simbolice în frescele 
Mânăstirii Morača din Muntenegru (cca. 1260) 

 
10.30  Marius Badragan (Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi 

teoria artei, Master, anul I) 
Insuportabila inutilitate a simțurilor. Ierarhii ale vederii la Sf. Augustin 
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10.50  Andreea Geantă (Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi 
teoria artei, anul II) 
Ceaslovul lui Jean de Berry 

 
11.10  Alexandra Moţ (Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi 

teoria artei, anul III) 
Motivul ghicitoarei în pictura italiană și olandeză din secolul al XVII-lea 

 
11.30   Discuţii 
 
 
Pauză 
 
 
Utopii şi heterotopii în arta contemporană 

Moderator:  Cătălin Alb 

 
11.50  Sînziana Maria Stănese (Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Practici Curatoriale 

Contemporane, Master, anul II) 
Un model de criticalitate in istoria artei secolului XX 

 
12.10  Adriana Cajvan (Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Practici Curatoriale 

Contemporane, Master, anul II) 
Arta şi Umorul 

 
12.30  Mihaela Șoucaliuc (Universitatea de Arte „George Enescu" din Iași, Istoria şi teoria artei, 

anul III) 
Internaționala Situaționistă: Strategii artistice împotriva unei societăți a spectacolului 

 
12.50  Daria Nedelcu (Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi 

teoria artei, anul III) 
Mai este loc pentru utopie după utopie? Impulsul utopic în proiecte de artă 
contemporană din România 

 
13.10   Discuții 
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Rezumate 

 

 

Andrei Dumitrescu  

Central European University, Viena, Department of Medieval Studies, Master, anul I 

Profetul Ilie și văduva din Sarepta: reprezentări narative și sensuri simbolice în frescele Mânăstirii 

Morača din Muntenegru (cca. 1260) 

 

Construită în anii 1251–1252, sub patronajul cneazului sârb Stefan Vukanić, descendent al unei ramuri 

secundare a dinastiei Nemanjić, catoliconul Mânăstirii Morača a fost decorat cu fresce pe parcursul 

deceniului următor, cel mai probabil, de atelier provenit din regiunea Raška.1 În afara imaginii de hram a 

Fecioarei, aflată pe luneta portalului de vestic, singurele fragmente de la mijlocul secolului al XIII-lea, 

conservate până în prezent, se păstrează într-o capelă secundară poziționată pe latura sudică a 

sanctuarului. Ilustrând o practică iconografică frecventă în spațiul bizantin și balcanic, comentată pe larg 

de Gordana Babić,2 picturile din așa numitul „diaconicon” alcătuiesc un program autonom, structurat în 

jurul unui ciclu hagiografic dedicat, în acest caz, Profetului Ilie. Fără a neglija configurația narativă și 

implicațiile simbolice ale ansamblului, lucrarea de față se va concentra asupra unui episod aproape 

complet ignorat în bibliografia anterioară. Mai precis, voi analiza reprezentarea întâlnirii prorocului cu 

văduva din Sarepta, bazată pe relatarea veterotestamentară din 3 Regi 17, 10–14. Cercetarea mea va pune 

în discuție, pe de o parte, particularitățile iconografice ale scenei în raport cu seria mai amplă a ciclurilor 

Sfântului Ilie în tradiția figurativă est-europeană. Pe de altă parte, voi avea în vedere interacțiunea dintre 

elementele vizuale și inscripțiile slavone parțial inedite, urmărind rolul scenei menționate în articularea 

mesajului teologic și a funcției liturgice a programului. 

 

 

 

 
1 Anika Skovran-Vukcević, “Freske XIII veka u Manastiru Moraču,” Zbornik Radova Vizantinološkog Instituta 5 (1958): 
149–172. 
2 Gordana Babić, Les chapelles annexes des églises byzantines. Fonction liturgique et programmes iconographiques 
(Paris: Éditions Klincksieck, 1969), 129–173. 
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Marius Badragan  

Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi teoria artei, Master, anul I 

Insuportabila inutilitate a simțurilor. Ierarhii ale vederii la Sf. Augustin 

 

Una dintre preocupările teologice semnificative ale Evului Mediu latin a fost problema vederii și 

visului, capacitatea acestora de a se constitui în instrumente de cunoaștere a lumii și, în ultimă instanță, 

a lui Dumnezeu. Printre cele mai importante contribuții la această temă a fost aceea a Sfântului Augustin, 

episcop de Hippo. Teoriile sale, care au informat mare parte din abordările celorlalți filosofi și teologi 

occidentali ai Evului Mediu, au fost repetate aproape fără modificare în toată această perioadă, unele 

distanțări, fără a fi radicale, începând să apară abia în secolul XII. 

Parte dintr-un proiect personal mai amplu de întoarcere la sursele primare pentru analizarea 

perspectivelor medievale asupra vizualității, proiect ce urmează să-i includă, printre alții, pe Pseudo-

Dionisie Areopagitul, Hugh și Richard de Saint-Victor, Bernard de Clairvaux și Hildegard von Bingen, studiul 

de față este axat pe textul augustinian în care este expusă sistematic teoria sa asupra vederii, Despre 

Geneză, Cartea a XII-a. Rezultatele analizei vor fi aplicate apoi unuia dintre momentele importante ale 

perioadei medievale, cel al iconoclasmului, așa cum a fost el reflectat într-unul dintre textele occidentale 

ale vremii, Opus Caroli regis contra synodum, scris în anul 790 de Teodulf de Orléans ca răspuns la tezele 

celui de-al doilea conciliu de la Niceea din anul 787. 

 

 

Andreea Geantă 

Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi teoria artei, anul II 

Ceaslovul lui Jean de Berry 

 

Belles Heures, The Book of Hours sau, mai simplu spus, ceaslovul lui Jean de Berry, este unul dintre cele 

mai bine conservate manuscrise ale Evului Mediu, alături de cel de la Winchester (sec. IX). Este singurul 

manuscris cu miniaturi terminat în întregime de frații Limbourg. Față de ceasloavele vremii, în care putem 

găsi o imagine simplă de introducere pentru fiecare psalm penitenţial, Belles Heures începe cu o miniatură, 

iar fiecare ceas pentru Orele Patimilor a primit două miniaturi în loc de una singură, așa cum se practica 

de obicei. Manuscrisul, prin alinierea la stilul gotic internațional a subliniat aceste modele decorative, fiind 

evident accentul pe îmbrăcămintea purtată de personajele ilustrate, dar chiar și formele naturale – cum 

ar fi copacii – creează surprinzător un registru decorativ. Foiţa de aur, întotdeauna populară în manuscrise, 
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a fost folosită de asemenea din abundență. Cifrele și literele sunt elegante și alungite. Aceste imagini sunt, 

de asemenea, extrem de detaliate și arată un interes marcat pentru portretizarea exactă a plantelor și 

animalelor. În prezentarea aceasta, vom explora toate aceste elemente, pentru a ajunge la concluzia că 

acest manuscris reprezintă prin excelență vârful întregii producții de manuscrise din Evul Mediu târziu.  

 

 

Alexandra Moţ  

Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi teoria artei, anul III 

Motivul ghicitoarei în pictura italiană și olandeză din secolul al XVII-lea 

 

Urmărind motivul ghicitoarei în pictura de la începutul secolului al XVII-lea din spațiul italian și olandez, 

prezenta lucrare își propune să traseze o serie de strategii de reprezentare utilizate în cele două spații 

geografice. Compararea picturilor cu ghicitoare descrise de biografii lui Caravaggio cu utilizarea motivului 

de către artiștii olandezi relevă o serie de diferențe în ceea ce privește strategia de reprezentare în imagine 

a modelului din natură. Prezentarea statutului comunităților de romi conform surselor textuale răspândite 

în epocă și a imaginilor care circulau înainte de prima jumătate a secolului al XVII-lea arată legătura dintre 

tipurile de imagini inspirate de comunitățile marginale și viziunea despre modul lor de viață.  Fără a-mi 

considera demersul exhaustiv, am incorporat o serie de observații și concluzii proprii care pot fi puncte de 

plecare pentru o cercetare mai detaliată a problemelor puse de reprezentările claselor de jos apărute în 

pictura italiană și olandeză din perioada modernă timpurie.  

 

 

Sînziana Maria Stănese  

Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Practici Curatoriale Contemporane, Master, anul II 

Un model de criticalitate in istoria artei secolului XX 
 

Prezentarea propune într-o manieră interdisciplinară utilitatea evoluționismului în înțelegerea istoriei 

artei. Evoluția nu va fi tratată însă într-un sens darwinist, ci printr-un apel la modele actuale din domeniul 

fizicii și cel al sistemelor complexe. În aceste arii de cunoaștere, evoluția prezintă ca proprietate 

fundamentală criticalitatea, fenomen manifest atunci când sistemele complexe evoluează gradual până 

într-un punct disruptiv, în care, din rațiuni ecologice, evenimente minore au capacitatea de a determina 

transformări radicale. Fenomenul în cauză este foarte prezent în lumea înconjurătoare, de la declanșarea 
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catastrofelor naturale până la felul de organizare al societăților. Astfel, apar primele întrebări: în ce 

măsură se manifestă această criticalitate în istoria artei? Care sunt punctele de inflexiune? Cum anume se 

pot cartografia acestea și care este natura lor? Studiul artei secolului trecut oferă un astfel de moment 

disruptiv în ceea ce privește practica lui Marcel Duchamp și Andy Warhol. Deși este tentantă stabilirea 

unui punct critic în trecerea artei de la figurativ la abstract, turnura relevantă pare să nu țină de 

metamorfoza ei formală, ci de o schismă în planul esențial. Fie ea abstractă sau figurativă, arta de la 

începutul secolului trimite, în continuare, la o realitate para-imagistică, la o narațiune din afara ei. Odată 

cu introducerea readymade-ului însă, arta semnalează rudimentele unei „conștiințe proprii” care are să 

atingă maturitatea în postmodernism. Punctul critic reprezintă așadar refuzul artei de a se consuma în 

aspecte exterioare propriei condiții și, implicit, o focalizare a mediului înspre autodefinire, înspre stabilirea 

granițelor proprii în ceea ce privește existența obiectuală într-o lume a artei. 

 

 

Adriana Cajvan  

Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, Practici Curatoriale Contemporane, Master, anul II 

Arta şi Umorul 

 

În procesul de investigare a umorului și al artei se ajunge la ipoteza care susține că aceste două 

comportamente universal umane produc conținut prin același mecanism. Putem fi de acord de la bun 

început cu premisa că arta și umorul sunt prin natura lor orice în afară de banal. Funcția lor este de a 

executa ideea de firesc, astfel cele două introduc un spațiu în care realității îi sunt condamnate regulile, 

în care o lume alternativă penetrează firescul și conturează necunoscutul. Iar acel spațiu este unul 

heterotopic.  

Contingența celor două fenomene se întâmplă la nivel psihic, atât individual cât și colectiv, atât la 

nivel conștient dar și inconștient sub forma unei experiențe intrinseci care prin intermediul umorului și 

artei este adusă în preconștient și reconstruită prin conținutul furnizat de cele două comportamente. În 

cuvintele lui Sigmund Freud, umorul este mai curând un reflex prin care o emoție negativă este evitată iar 

energia rămasă este folosită în formarea comicului. Deoarece știința afectivă sau a emoțiilor este un 

subiect de cercetarea în formare, demonstrarea ipotezei se construiește în jurul analizei juxtapunerii de 

analogii inconștiente sub formă metaforică. Legătura dintre artă și metaforă fiind realizată de către Arthur 

Danto, care mută arta în zona filosofică și semantică iar această zonă este păstrată în analiza analogiilor 

menționate anterior. 
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În cele din urmă miza constă în folosirea artei și a umorului pentru a naviga în psihicul individual 

și colectiv pentru a recupera și reconstrui noțiunile formate inconștient prin fenomenul deculturalizării.  

 

 

Mihaela Șoucaliuc  

Universitatea de Arte „George Enescu" din Iași, Istoria şi teoria artei, anul III 

Internaționala Situaționistă: Strategii artistice împotriva unei societăți a spectacolului 

 

Textul abordează filosofic raportul dintre artă și societate în perioada modernă, respectiv imediat 

după Primul Război Mondial. Studiul debutează cu o deschidere a cadrului socio-economic pentru a 

contura fondul pe care s-a format și implicit dezvoltat ulterior practica artistică a Internaționalei 

Situaționiste. Implicațiile politice și sociale ale grupului artistic constituit în principal din membrii ai fostei 

Internaționale Letriste s-au propagat prin intermediul agendei artistice ce acționează ca un aparat critic la 

adresa a ceea ce filosoful și teoreticianul marxist de origine franceză Guy Debord numea a fi o „societate 

a spectacolului". Termenul face referire la o societate unde aparența și constructele sociale ce alienează 

omul de la comportamentul său natural predomină, unde acumularea de capital produce un grad ridicat 

de superficialitate a principiilor după care se ghidează societatea modernă. Acest aspect este prezentat și 

analizat pe larg în lucrarea cu rol de manifest al lui Debord intitulată „Societatea Spectacolului" (Guy 

Debord, 1967). Artiștii situaționiști departe de a lansa o reacție critică ei realizează un studiu similar unui 

experiment social menit să creeze o breșă în matrix-ul social astfel încât să revoluționeze prin instigarea 

societății la acțiune. 

În ceea ce privesc tehnicile artistice, acestea sunt inspirate din practicile teatrului dadaist 

(incitarea publicului la reacție), și utopia suprarealistă privitoare la constituirea unei societăți bazate pe 

jocul artistic liber, manifestarea individului ca act artistic. Nihilismul dadaist al situaționiștilor viza raportul 

dintre artă și viața cotidiană. Un aspect asupra căruia am insistat îl reprezintă hibridizarea practicilor cu 

sociologia, dând naștere unor inovații tehnice. 
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Daria Nedelcu  

Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, Departamentul de Istoria şi teoria artei, anul III 

Mai este loc pentru utopie după utopie? Impulsul utopic în proiecte de artă contemporană din 

România 

 

În această prezentare, voi argumenta prezența unui impuls utopic în proiecte realizate de artiste și artiști 

care trăiesc în România. Mă voi focaliza pe acele lucrări în care se revizitează aspecte materiale și 

imateriale ale unor utopii moderniste: obiecte arhitecturale, planificări urbanistice, texte ale unor autori 

utopici radicali. Aceste întoarceri se fac de pe poziția unui prezent critic în care este necesară 

identificarea unor soluții la problemele actuale.  

Descriu impulsul utopic pornind de la termenii în care a fost definită utopia în domeniul studiilor 

utopice: ca o critică constructivă a condițiilor prezente în vederea insinuării unor alternative. La această 

descriere succintă a impulsului utopic, vreau să adaug și să utilizez o nuanță suplimentară. Este vorba 

despre descrierea utopiei ca exprimare a unor dorințe către o lume mai bună. Așadar, pentru mine 

impulsul utopic va fi o atitudine critică îndreptată spre condițiile prezentului, care dezvăluie o dorință 

pentru o lume mai bună și contribuie la conturarea unor alternative. 

De asemenea, îmi doresc să urmăresc raportarea artiștilor și artistelor la conceptul de utopie în contextul 

mai larg al evenimentelor din istoria recentă care au condus la enunțarea morții utopiei și, ulterior, la 

transformări în descrierea ei. 

 

 

 

 

 

 


