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25 de proiecte înscrise, 40 de participanți 
din care 13 arhitecți, 14 studenți arhitecți 
și 5 designeri sunt cifrele concursului 
international de idei pentru realizarea 
viitoarei galerii de artă ce se dorește a fi 
deschisă în Piața Mică din Sibiu începând 
cu anul 2022, în cadrul proiectului Orașul 
Artiștilor. 

Concursul de idei al Galeriei Art Point 
a atras cei mai mulți participanți din 
București, Iași și Sibiu, înscriindu-se în 
concurs persoane din toată țara dar și din 
Republica Moldova, Chicago, Londra și 
Valencia. Ca urmare a jurizării, o echipă 
formată din patru arhitecți ieșeni a fost 
desemnată câștigătoare. Proiectul “Art 
Point of view” a fost realizat de arh. Cobuz 
Georgiana, arh. Radu Gabriel-Alin, arh. 
Schwab Diana-Ana-Maria și arh. Spînu 
Anca-Elena, primind cele mai multe 
puncte din partea juriului. Toate proiectele 
înscrise în concurs pot fi consultate pe 
site-ul www.aios.ro/artpoint-rezultate 

PROIECTUL CÂȘTIGĂTOR

Autori: arh. Cobuz Georgiana, arh. Radu 
Gabriel-Alin, arh. Schwab Diana-Ana-Maria, 
arh. Spînu  Anca-Elena – din Iași.
Funcțiunea principală a mini-galeriei de 
artă propuse de cei patru arhitecți rămâne 
expunerea, în interior, a lucrărilor de artă 
dar imaginea artistică a construcției nu se 
oprește aici. În exterior, peretele expus către 
circulația care asigură legătura dintre Piața 
Mică și Piața Mare, reconstituie în imagini 
secvențiale actul artistic al vieții cotidiene 
din centrul Sibiului. Tratarea acestuia prin 
suprafețe care reflectă imaginea orașului, 
transformă procesul static de percepere 
a unui tablou, într-unul dinamic, trecând, 
observând și participând, oferind un nou (art) 
point of view. Pentru momente ce presupun 
tihnă, pentru zile de ateliere, discuții sau 
interviuri, departe de zgomotul pieței, 
capacul cutiei se închide și funcționează 
asemenea unui refugiu cultural urban. Iar 
la finalul zilei, pereții galeriei se închid astfel 
încât să ofere siguranță lucrărilor expuse. 
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Imagine coperta 1: “Observer”, de Dan Șușa

PREMII SPECIALE:

Au fost oferite și două premii speciale pentru 
următoarele două proiecte ce au acumulat 
cele mai multe puncte în urma jurizării. 
Punctajul a fost realizat după următoarele 
criterii: originalitatea proiectului; criteriul 
estetic; criteriul funcționalității (dacă 
propunerea își îndeplinește funcția de galerie 
de artă); integrarea în spațiu, legătura cu fondul 
construit și relația cu culoarele de circulație; 
aplicabilitate, fezabilitate și fiabilitate.

JURIUL A FOST FORMAT DIN: 

• Michael Engel – arhitect, expert   
   internațional pentru dezvoltare urbană;
• Mihai Zgondoiu – artist & curator   
   independent, fondatorul galeriei Atelier    
   030202;
• Ștefan Radu Crețu – artist vizual;
• Mihai Balaban, CEO Unimat;
• Tudor Șt. Popa – c.arhitect, președinte  
   AIOS.

PREMIUL SPECIAL 1
arh. Gandore Cosmin – Ploiești

PREMIUL SPECIAL 2
stud.arh. Bogdan Copețchi - București

PROIECTUL CÂȘTIGĂTOR
“Art Point of view”
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Orașul Artiștilor găzduiește 
șase expoziții de Noaptea 
Albă a Galeriilor, una fiind 

ținută surpriză până la 
data evenimentului. Artiști 

din Sibiu, Cluj-Napoca și 
București expun în ca-drul 

„Orașul Artiștilor” cu ocazia 
evenimentului național 

Noaptea Albă a Galeriilor.  
Expozițiile prezintă publicului 

sibian un mix între diferite 
tipuri de artă, expozanții fiind 

artiști vizuali, fotografi și artiști 
conceptuali, iar lucrările lor, 

deși diferite, formează un 
ansamblu cu tematică socială. 

Artiștii Florin Viorel, Denisa 
Curte, Sergiu Chihaia, Dan 

Șușa, Radu Poșa și Tudor 
Șt. Popa sunt protagoniștii 

expozițiilor găzduite de către 
Galeria Art Point din cadrul 

„Orașul Artiștilor”, în perioada 
15-17 octombrie, în Piața 

Mică. Acestea pot fi vizitate în 
intervalul orar 15:00-23:00.

Cele șase expoziții sunt structurată în șase 
ansamble diferite în fața Turnului Sfatului 

din Sibiu: „Fiecare spațiu punctează viziunea 
artistului și căutările lui în acest domeniu. 

Sunt lucrări diverse, dar totuși închegate. Am 
ales această formulă date fiind căutările pe 

care le avem cu toții. În opera fiecăruia dintre 
noi s-a regăsit ceva comun, toate expozițiile 
fiind închegate pe tematica socială”, spune 
artistul Florin Viorel, unul dintre expozanți.

           Florin Viorel 
             prezintă publicului un 
asamblaj de mari dimensiuni 

 „Asamblaj” este lucrarea pe care 
Florin Viorel o expune în cadrul acestui proiect, 
fiind un an-samblaj de mari dimensiuni care 
combină o tehnică mixtă -  pictură, metal, 
pânză și obiecte tri-dimensionale. „Este un 
mix între artă, regăsindu-se atât sculptura, 
cât și pictura, o tehnică de colaj dusă mai 
departe, în care se asamblează diverse 
materiale, un pas mai departe al colajului 
care presupune doar lipiri, suprafețe aproape 
plate, spre tridimensional”, explică artistul, 
care în prezent este doctorand și profesor la 
Liceul de Artă din Sibiu. Albaiulian la origini, 
a studiat pictura la Cluj-Napoca, iar după ce 
a făcut „o buclă” prin Transilvania, după cum 
spune, s-a stabilit la Si-biu, în urmă cu mulți 
ani. 

„Ne-am schimbat uneltele de lucru, ne-
am apucat să punem mâna pe laptop, pe 
videoproiectoare, pe unelte mai performante, 
flex, aparate de sudură și așa mai departe. 
Infuzia asta de tehnologie a pătruns și în 
artă, mult în ultimii ani, și ne ajută”, explică 
Florin Viorel demersul lui artistic. Tot el 
este de părere că în prezent nu mai există 
diferențiere între artiști, fie ei pictori, sculptori 
sau fotografi. „Un artist le îmbină, există un 
mix între ramurile artei. Nu mai poți să zici 
că cineva e artist plastic, artist care face artă 
decorativă ci că e un artist vizual, practic le 
împletește pe toate. Poți să găsești în creațiile 
unui artist și elemente din grafică, fotografie, 
pictură sau sculptură.”, spune Florin Viorel. 

TURUL 
EXPOZIȚIILOR DIN 

ORAȘUL ARTIȘTILOR



Denisa Curte 
vine la Sibiu cu un proiect 
de Realitate Augmentată

 O altă expoziție cu totul specială 
este cea a artistei din Cluj-Napoca, Denisa 
Curte, fiind vorba de un proiect de Realitate 
Augmentată. Expoziția cuprinde colecția 
„Organe ale sufletului”, formată din 212 
desene create de către Denisa Curte, ca 
expresie artistică aflată la intersecția dintre 
rațional și emoțional. Proiectul are două 
componente: cea de expoziție analogă - 
o serie de desene care sunt panotate în 
spațiul expozițional al Galeriei Art Point din 
Piața Mică; plus o componentă digitală. Cu 
ajutorul Realității Augmentate, produsul 
artistic vizual a fost scos din sfera lui 
tradițională de prezentare și plasat pe un alt 
nivel de interacțiune și interpretare. 

În cadrul acestui proiect, unul din desenele 
colecției este transformat în artă digitală 3D, 
iar publi-cul poate folosi propriile telefoane 
mobile pentru a interacționa cu varianta 
scalată și animată a acestuia. Proiectul își 
propune să transforme Piașa Mică din Sibiu 
într-un spațiu artistic inovator. „În scopul 
democratizării artei, expunerea virtuală 
stradală creează un acces facil la producția 
artistică, producție care nu este pur și 
simplu adaptată noului mediu, ci recreată 
special prin accesarea unor noi modalități 
de manifestare a etosului artistic”, transmit 
inițiatorii proiectului. Această inițiativă 
digitală este creată de Culturama pe baza 
operelor artistice ale Denisei Curte.

Sergiu Chihaia 

și Tudor Șt. Popa 
expun gunoaie

 Avându-l invitat pe videograful 
Claudiu Boica, artistul Sergiu Chihaia și Tudor 
Șt. Popa prezintă o incursiune în mediul 
acvatic ce transpune vizitatorul în lumea în 
care gunoaiele aruncă cu nepăsare obiecte 
stăine cu care animalele acvatice sunt obligate 
să se adapteze. Pungi de plastic, cauciucuri, 
doze de aluminiu, caroserii de mașină, chiar și 
televizoare. Vizitatorii le pot simți acaparând 
spațiul din care, din fericire, noi putem ieși. 
Alte animale nu.

„Expoziția conceptuală -Ești un gunoi. / 
Trash- este realizată din deșeuri adunate în 
ultimele săptămâni din râurile din județul 
Sibiu. Practic, am creeat un spațiu înconjurat 
de pungi și alte gunoaie, ce ne transpune 
într-un mediu respingător pe care preferăm 
adeseori să îl negăm. Dar adevărul este că așa 
arată de multe ori râurile în care nu ne ferim 
să aruncăm gunoaie.”, explică tema expoziției 
Tudor Șt. Popa, curatorul acesteia. 

Absolvent al Universității Naționale de Arte 
București, Sergiu Chihaia trăiește și lucrează 
în capitală. Participă cu lucrările sale la 
expoziții naționale și internaționale, având 
lucrări în colecții particulare din Anglia, Italia și 
România. Este sculptor, textilist și designer iar 
în focul creației, le îmbină pe toate, devenind 
scenograf. „Îmi place să scormonesc după 
chestii și lucruri care mă inspiră prin diverse 
locuri. Văd niște crengi aruncate pe stradă, 
care pentru unii par gunoi, dar pentru mine 
reprezintă o parte dintr-o lucrare.” spune 
artistul născut în Republica Moldova.

Dan Șușa 
transformă fotografia 

într-o instalație de artă
 Dan Șușa prezintă expoziția ce poartă 
denumirea “Observer / The Hub”. Pasionat 
din copilărie de Salonul Internațional de Artă 
Fotografică Sibiu, Dan Șușa visa ca într-o zi să 
nu mai fie doar simplu spectator, ci participant 
activ. În 2009 a absolvit un curs de fotografie, 
iar în 2010 visul lui devenea realitate, primele 
lucrări fiind incluse în concursul de fotografie. 
De-a lungul anilor a adunat în portofoliu 
numeroase distincții, fotografiile sale fiind 
incluse în expoziții prestigioase și publicații 
importante. Născut în 1976 în Sibiu, Dan Șușa 
are o legătură puternică și cu Maramureșul, 
de unde provine tatăl său.

Proiectul său “Observer / The Hub” se 
concentrează pe conceptul de „percepție”. 
„Prinși în vâltoarea cotidiană, de cele mai 
multe ori ignorăm esențialul. Privim fără 
să observăm, suntem tot mai superficiali și 
uităm că bucuria e uneori chiar lângă noi. 
Suntem ignoranți și ne simțim ignorați. Trăim 
din inerție și lipsiți de percepție”, explică 
fotograful sibian. 

Acesta mărturisește că în fotografie a găsit 
cel mai bun mijloc de exprimare. „Este locul în 
care reușesc să mă exprim cel mai bine și să las 
imaginația să zburde. Pentru mine, fotografia a 
devenit un loc de refugiu, acolo unde emoțiile 
și toate trăirile prind viață, unde pot explora 
cele mai diverse elemente, să le combin, să le 
dau o formă.”, mai spune Dan Șușa. 

Radu Poșa 
prezintă sibienilor 

„fețele orașului”
 În turul galeriilor de artă din Piața 
Mică pot fi admirate și lucrările fotografului 
sibian Radu Poșa. „Încă studiez, sunt în 
continuă mișcare. De câțiva ani mă ocup 
de fotografie, pe lângă alte hobby-uri și job, 
și îmi place mult ceea ce fac”, mărturisește 
fotograful. În prezent își urmează studiile 
în domeniul fotografiei și, ca tematică, 
abordează mai ales portretul, plăcându-i să 
surprindă trăirile, gesturile și expresiile celor 
pe care îi surprinde cu obiectivul său. 

Expozița sa, „Fețele orașului”, reprezintă 
o expunere a orașului și a oamenilor în 
diferite ipostaze. „Este o expoziție mixtă 
care cuprinde fotografii cu orașul, oamenii, 
teatrul, muzica, într-un cuvânt - Sibiul”, spune 
Radu Poșa. Artistul expune 10 fotografii 
amprentate de caracterul său artistic, fiind 
prezentate publicului într-un mod original.
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În perioada 17-26 septembrie, sibienii 
și turiștii care au trecut prin Piața 
Mică au putut admira o expoziție 
cu totul specială, atât datorită 
lucrărilor expuse, cât și spațiului 
neconvențional care le-a găzuit. Un 
vagon din anul 1880 a fost spațiul 
în care artistul Ștefan Radu Crețu a 
expus instalații de artă sub titlul „Bug-
buggy-boghiu”. Vagonul a fost adus 
în centrul orașului de către Asociația 
pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu 
și firma Unimat în cadrul proiectului 
„Orașul Artiștilor”, cu ocazia 
Săptămânii Europene a Mobilității. 
Prin această expoziție, artistul a avut 
rolul de a îmbina elementele de 
patrimoniu ale tramvaiul istoric cu 

sculpturile hibride, moderne. 

Potrivit artistului, proiectul a fost derivat 
din ideea de mobilitate și exemplificarea 
acesteia prin locomoție și un joc de cuvinte 
cu înțelesuri derivate din substantivul „bug”. 
„Aici trenul face parte  din evolutia lanțului 
trofic, al mobilității artificiale. Trenul este 
prezentat paradoxal ca un muzeu static, iar 
povara mobilității este preluată și simulată 
de câțiva bugs - gândaci. Care, la rândul lor, 
stau la baza inspirației - cel puțin nominal - 
a triunghiului format: bug-buggy-boghiu”, 
explică artistul. 

Vagonul salon As 24, care timp de o 
săptămână s-a aflat în Piața Mică, a fost 
construit în Elveția în anul 1880 pentru 
conducerea căii ferate Waldenburgerbahn 
de lângă Basel. A fost recondiționat în 1980, 
cu ocazia sărbătoririi centenarului liniei, după 
care a fost folosit sporadic până la închiderea 
liniei, în 2018. Prin grija fundației Ostgleis, 
acesta a fost donat în anul 2019 asociației 
Prietenii Mocăniței, pentru mocănița Văii 
Hârtibaciului, unde este folosit pe tronsonul 
Hosman-Cornățel la evenimente speciale. 

Artistul Ștefan 
Radu Crețu 

și-a expus 
instalațiile de 

artă într-un 
vagon 

din 1880, 
amplasat în 

Piața Mică

„Ideea de mișcare, cel puțin la nivel organic, 
vine însoțită de supraviețuire. Știm că viața 
multor ființe depinde de capacitatea lor de 
a se mobiliza. Noi, oamenii, am dus această 
capacitate la un alt nivel… Am inventat 
roata, ca baza unei alte etape, inclusiv de 
supraviețuire, în care suntem și în prezent. 
Trenul este parte din această evoluție care 
ocupă un rol important în lanțul trofic al 
mobilității artificiale. Iar în acest proiect 
trenul este prezentat paradoxal ca un muzeu 
static, iar povara mobilității este preluată 
și simulată de câteva instalații de artă din 
interiorul lui”, mai spune  artistul. 

CINE ESTE ȘTEFAN RADU CREȚU?
 Născut pe 26 ianuarie 1983 în 
Câmpina, județul Prahova, Ștefan Crețu 
a venit în Sibiu încă din 2007 și de atunci 
trăiește și lucrează aici, fiind căsătorit 
cu o artistă sibiancă. Este absolvent al 
Universității de Artă și Design, Cluj Napoca, 
a avut o bursă „Socrates Erasmus” la 
Academia de Arte Frumoase din Wroclaw, 
Polonia, iar masteratul și doctoratul le-a 
absolvit la Universitatea Națională de Arte 
din București. 
 Artistul mărturisește că meseria sa 
nu reprezintă neapărat o alegere, ci este mai 
degrabă o urmare a faptului de a face ceea ce 
îi place. „Cred că nu este neaparat o alegere, 
pur și simplu fac ce-mi place și întâmplator 
printre aceste lucruri se întâmplă să fie arta. 
Deși am absolvit Universitatea de Arte și 
Design din Cluj, apoi am făcut un master 
și un doctorat la Universitatea Naționala 
de Arte din București, nu pot spune că am 
luat amprenta niciuneia dintre aceste școli. 
Poate, dimpotrivă, m-au stimulat să fiu eu, 
cel dinaintea studiilor, dar cu bagajul de 
cunoștințe necesar pentru a-mi înțelege 
identitatea și natura artistică”, explică 
artistul.
 De-a lungul anilor a expus 
numeroase lucrări, multe dintre ele 
regăsindu-se în colecții publice și private 
în Olanda, Franța, USA, Italia, Germania, 
Elveția și România. 
 „Dintre expozițiile personale îmi 
place să amintesc prima mea expoziție 



presiunea unui deadline, o lucrare de mari 
dimensiuni poate dura 4-5 luni, pentru ca 
între timp lucrez în paralel și la alte lucrări, 
spontane sau derivate din proiectul în care 
sunt implicat”, dezvăluie Ștefan Radu Crețu.
 Acesta este și membru al juriului 
concursului internațional de idei prin care 
se dorește obținerea unui proiect pentru 
viitoarea galerie Art Point. Este vorba de 
un concurs de idei la care artiști, arhitecți și 
designeri își vor aduce aportul în realizarea 
viitoarei construcții ce va putea găzdui 
expozițiile celor mai în vogă artiști români. 
 „Pentru o capitală culturală 
este trist să nu avem spații dedicate artei 
contemporane. De aceea, orice inițiativă în 
această direcție este binevenită. Sper doar 
că această mini-galerie să fie calitativă atât 
din punct de vedere arhitectural, cât și în 
ceea ce privește programul expozitional, pe 
termen lung”, spune artistul despre viitoarea 
mini-galerie de artă ce va fi amplasată în 
Piața Mică începând de anul viitor.

NOTĂ EXPLICATIVĂ
Boghiu - este un șasiu sau un cadru la care 
sunt montate roți și care se atașează unui 
vehicul (tren), servind prin urmare drept 
subansamblu modular de axe și roți. 
Buggy - s.n. (Rar) Maşină uşoară de 
divertisment, cu roţi mari, şi carosată divers, 
bună pentru orice teren. [Pron. bághi. / < 
engl. buggy].
Bug - ( gândac în limba engleză ).
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personală de la 418 Gallery, curatoriată de 
Liviana Dan - Parratarasius Hybridus - din 
2012 ,în care am expus primele animale 
metalice laolaltă. Desigur că fiecare 
expoziție personală este unică, pentru că 
sunt concepte diferite și perioade diferite 
de autoînțelegere și evoluție profesională”, 
spune artistul. Înainte de proiectul realizat în 
cadrul „Orașului Artiștilor”, cea mai recentă 
lucrare expusă a fost “Soft escape“ în Zagreb 
apoi la Festivalul Internațional de Teatru 
Sibiu, lângă ziarul orizontal al artistului Dan 
Perjovski.
 Creațiile lui Ștefan Radu Crețu 
sunt cunoscute pentru relaţiile fizice care 
se stabilesc între elementele geometrice și 
organice care se schimbă mereu. Mişcarea 
este fundamentală, astfel că mobilele 
motorizate şi nemotorizate transformă, de 
fapt, prin versatilitate, ideea de sculptură, un 
obiect static solid și devine o structură care 
se mişcă, manipulând spaţiul gol şi părţile 
flexibile. Materialele pe care le folosește în 
lucrările sale sunt alese în funcție de proiect 
și dimensiunile lucrărilor.
 „De exemplu, instalațiile de mari 
dimensiuni sunt construite din metal, uneori 
combinate cu fibră de sticlă sau lemn. Însă, 
la lucrările de mici dimensiuni, am o paletă 
mai largă de materiale, mă folosesc și de 
obiecte găsite (ready made), acestea putând 
fi pietre, cărămizi, elemente mecanicie 
sau electrice”, explică artistul. Cât despre 

subiectele pe care le abordează, spune 
că vin dintr-o zonă universală, plăcându-i 
să reinterpreteze natura dar și artificialul 
deopotrivă, în „obiecte sau situații absurde 
momentan”.
 Inspirația îi poate veni de oriunde și 
din orice, după cum mărturisește, importantă 
fiind deschiderea mentală de care ai nevoie 
pentru a face conexiuniunile. „Adesea îmi 
depozitez ideile în schițe, pentru perioadele 
mai puțin productive sau când sunt prins 
într-un proiect de durată”, spune Ștefan 
Crețu.
 Obiectele pe care le creează 
reprezintă hibrizi între mașinării și animale, 
ce par a avea un spirit uman. Aceste lucrări 
includ sisteme mecanice ce capătă „viață” 
în momentul interacțiunii cu vizitatorul, 
subliniind amestecul dintre umanitate și 
tehnica modernă. „Sunt mai degrabă o 
reinventare a lumii în care am experimenta 
mai mult, fără bariere politice sau religioase, 
poate doar logice”, spune artistul despre 
acest tip de lucrări. 
 O lucrare de mari dimensiuni poate 
dura 4-5 luni, altele însă pot fi gata în mai 
puțin de o lună. „Proiectele cu deadline, 
indiferent de condiții și dimensiuni, intră 
într-o altă zonă de cronometrare. De multe 
ori am la dispoziție o lună sau chiar mai 
puțin. Acest timp îl împart cronologic în 
documentare, scrierea conceptului, schite 
și, în final, construcția lucrării. Altfel, fără 

EXPOZIȚII PERSONALE IMPORTANTE:
2019
Unknown Creatures - 418 Contemporary 
Art Gallery, Cetate
2018
The Origin of Boxes, UNAgaleria, Bucharest
Woo, Cascais, Redondo, Almacil , Portugalia 
2017
Possible Evolution, Victoria Art Center, 
Bucharest
2016
New Media Art, Stejarii Space, Bucharest
2015
S T O N E A G E of emotional technology 
Calina Contemporary Art Space, Timișoara, 
2014
Sensus Propero, 418 Contemporary Art 
Gallery, Bucharest
2013
Disambiguation, Palatele Brâncovenești 
Mogoșoaia, Bucharest, Romania
Oestridae Dominant, 1990 Project
Free Press Square, Bucharest
2012
Paratarrasius Hibridus 418 Contemporary 
Art Gallery, Bucharest
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Progresul tehnologiei a oferit mereu 
artiștilor, noi mijloace, specifice, cu care 
să cerceteze domenii încă neexplorate, 
împingând tot mai departe limitele 
anterioare ale cunoașterii și exprimării 
artistice. Una dintre provocări a fost și 
rămâne surprinderea/cuprinderea (iluziei) 
mișcării sau chiar fenomenul fizic în sine. 
După propunerile radicale ale Avangardei, 
în anii 1960 și 1970, „Fluxux” experimenta 
noi forme de artă, dezvoltate la impactul 
cu noua tehnologie. Azi, reconfigurarea 
lumii în condițiile celui de „al patrulea val” 
tehnologic ne confruntă în fiecare moment 
cu noi imagini, noi modele, noi structuri, 
noi reguli. Modificările semnificative din 
natura operei de artă, interconectate cu 
schimbarea interacțiunii cu publicul și 
remodelarea spațiilor expoziționale, aduc în 
peisajul artistic o surprinzătoare diversitate 
de „modalități” de concepere și realizare a 
acesteia. Alături de tehnologie sau mixată 
cu aceasta, arta definește și „reformulează” 
peisajul cotidian, ne stimulează cognitivul 
și creativitatea, ne modifică interacțiunea 
cu acest domeniu, provocând noi tipuri de 
percepție estetică.

Raiul e (încă) 
pe Pământ

„Al patrulea 
val” și creațiile 
lui ȘTEFAN 
RADU CREȚU

de Iulia Mesea

 Ștefan Radu Crețu și-a făcut deja 
un nume în peisajul artei contemporane. Este 
genul de artist care, cu tact și perseverență, 
înțelege să se implice în reconfigurarea 
societății, mai aproape de estetic, mai 
aproape de armonie și, implicit, mai bună. 
Se individualizează prin arta pe care o face, 
plasată din punct de vedere conceptual și 
vizual la o intersectare, chiar de el marcată, 
între arta dadaistă, futuristă, cinetică, op-art, 
impulsuri dominate de doza de originalitate. 

Ștefan a înțeles că pentru el ceea ce este 
cel mai important nu e să se înscrie într-un 
anume curent sau o anume direcție, să aibă 
succes nelimitat sau să placă tuturor, ci este să 
se exprime pe sine. A identificat, în sinele său, 
cel puțin pentru moment, locul care îl ajută să 
fie el însuși, locul în care copilul și înțeleptul 
se întâlnesc și descoperă, mai în joacă, dar cu 
toată seriozitatea, bucuria creației. O bună 
stăpânire a gândurilor și emoțiilor, însoțite de 
un anume spirit ludic îi însoțesc demersul. 
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 Artistul își provoacă mereu 
imaginația și nu îi este greu. Lumea de 
azi îi oferă la tot pasul surse de inspirație 
pentru viziune sa asupra unei lumi în care 
tehnologicul prevalează asupra umanului. 
La modul direct, lumea vie îi este sursă de 
inspirație, dar formele noi apar hibridizate. 
Fiecare lucrare pare să conțină și să comunice 
conceptualizat o poveste desprinsă din 
experiența personală. Ca să ne-o spună, 
recurge la materiale diferite, găsite, parcă 
întâmplător: metal, sticlă, plastic, precum și 
„ready made” objects, și materiale naturale: 
lemn, piatră, rășini, cărora le conferă o nouă 
funcționalitate, mixând tehnicul cu esteticul. 
Atât piesele individuale, cât și ansamblul lor, 
precum și mișcarea care le animă, sunt

 extrase din realitate și parcurg acel necesar 
proces de simplificare, abstractizare, 
redimensionare și încărcare de noi sensuri 
și semnificații, în instalații care ne amintesc 
afirmația lui Jack Burnham (în lucrarea sa 
din 1968 Beyond Modern Sculpture: The 
Effects of Science and Technology on the 
Sculpture of This Century), conform căreia 
sculptura modernă este o fază pregătitoare 
pentru viitoarele simulări ale vieții biologice 
(Burnham sugerează, chiar, că arta va 
dispărea, topindu-se în formele viitoarei 
științe și tehnologii). Sunt apoi angrenate în 
cicluri cinetice relativ simple, dar care pot 
părea sofisticate, prin accesul la imaginea 
întregului angrenaj care le determină 
dinamica. Lucrările aparțin, într-un fel, lumii 
științifico-fantastice, fiind și o definiție a 
Copilăriei: extrovertite și cu sâmbure de 
secret, jucăușe și nebănuit de profunde, 
amuzante și melancolice, provocatoare și 

la capacități inginerești de realizare a unor 
dispozitive mecanice. Provocarea, atât la 
nivel conceptual, cât și al execuției, este 
anima-ția. Altfel spus, ce anume le-ar putea 
anima pe aceste dihănii/creaturi ale viitorului 
în absența sufletului? Dinamica definește tot 
ceea ce există în micro- și macro-cosmos, 
în mod firesc, consideră artistul, mișcarea 
definește într-un mod sau altul, arta sa. Prin 
detalii atent concepute, prin piese ce se 
înlănțuie surprinzător armonios și mai ales 
prin mișcarea pe care o generează sau care le 
animă, lucrările exprimă o altfel de frumusețe.
Artistul ne stimulează să ieșim din zona 
convențională de expoziție, a galeriei /
muzeului, și ne propune fie spații dezafectate 
de tipul halelor industriale, hambare, etc., fie 
grădini, parcuri sau locuri în aer liber, total 
neamenajate. În felul acesta, relația lucrării 
cu mediul și cu receptorul, se extinde în 
spațiu și timp, marcând atât ideea valorificării 
depline a cadrului și resurselor naturale, cât și 
pe cea a explorării conceptului de repetiție. 
Mișcarea poate fi doar sugerată (ca în lucrările 
bidimensionale), poate fi obținută prin relația 
cu elementele naturii (apa, vântul) sau poate 
fi generată de un mecanism. „Creaturile” din 
metal cer mediu și lumină naturală ca să se 
dezmorțească, să-și exerseze mișcarea și să-
și împlinească rostul. 
 Lucrările te fac curios, încerci 
să le înțelegi forma, rostul, structura, 
funcționalitatea,  mixând tipul de emoție pe 
care îl trezesc, de la curiozitate la implicare, 
zâmbet sau melancolie, uneori neliniște, căci 
presupun o descindere într-o lume care, fără 
codurile necesare, poate fi inaccesibilă. Ca 
orice joc, conține spirit ludic, reguli (de la sine 
înțelese sau stabilite), profunzime a elaborării 
/într-o metaforă/ și profunzime a trăirii, ca 
o reflecție a mișcării continue a întregului 
Univers și a fiecărei particule în cadrul 
acestuia, în perpetuă schimbare.
 Dacă ar fi să găsim corespondențe 
în lumea artei cinetice, i-am putea aminti 
pe Jean Tinguely, Arthur Ganson sau Chris 
Cole; rapelurile, asemănările cu creaturi 
vii, dar și trimiterile la organisme diferite de 
cele pe care le poți întâlni, forme familiare, 
dar dezvăluite printr-o viziune specială care 

nu este disponibilă în mod normal ochilor 
omului, precum și mișcarea complexă, 
deseori neașteptată a ansamblului, îl evocă 
întrucâtva pe Pol Bury, dar rămânem la 
părerea că spontaneitatea ideilor, sinceritatea 
formulărilor și bucuria cuprinsă în tot procesul 
de creație, de la idee la finalizare, așezarea 
în mediul necesar și punerea în funcțiune, 
performance-ul în sine, individualizează 
arta lui Ștefan Crețu. Cel mai important este 
conceptul, ideea din spatele formei, consideră 
artistul, într-o confirmare a mesajului lui Alvin 
Töffler (din Al treilea val), că cel mai prețios 
capital al momentului rămâne inteligența 
și creativitatea umană, iar configurarea 
viitorului este de neconceput fără provocarea 
permanentă a creativității și inteligenței 
umane. 
 Deși pare ruptă de realitatea 
imediată, creația lui Ștefan este un rezultat 
direct al acesteia și reprezintă modul artistului 
de a se juca cu impactul tehnologiei actuale 
asupra lumii de azi. Este și o formă de 
„spargere” și reorganizare – din componente 
disparate, poate inutile în mediul din 
care sunt preluate – a haosului care ne 
înconjoară și tinde să își impună dominația 
asupra existenței noastre de la aspectele 
vieții sociale, politice, până la distrugerea 
mediului/ dezastrul ecologic. Ne propune 
să descoperim și să înțelegem și un alt fel de 
frumusețe, și să ne familiarizăm cu imaginea 
unui posibil viitor. Dar este și un avertisment 
sau, mai degrabă, un îndemn indirect de 
întoarcere la frumusețea pământului, cu ceea 
ce are el natural, dumnezeiesc…, pământesc.

Ștefan Radu Crețu consideră că putem fi 
responsabili, inteligenți, profunzi și creativi, 
ZÂMBIND.

ȘTEFAN RADU CREȚU (n. 1983) a studiat 
la Universitatea de Arta si Design din Cluj, 
departamentul Ceramica-Sticla-Metal. In 
2005 a primit o bursa Erasmus la Academia 
de Arta Plina, Wroclaw din Polonia, în 
2008 a obținut masteratul în sculptură la 
Universitatea Națională de Arte din București, 
iar în 2016 și-a luat doctoratul în Arte Vizuale la 
Universitatea Națională de Arte din București.

avertizatoare, cumva fragile în temeritatea 
lor, cuceritoare printr-un anume soi de 
primitivism tehnologic. Ștefan lasă, doar, 
impresia că se joacă și ne va arăta tot mai clar, 
pe măsura propriilor cristalizări conceptuale, 
unde duce acest drum.
 O admirație nelimitată față de 
progresul spectaculos al tehnologiei celui 
„de-al patrulea val” stă oare la baza artei lui 
Ștefan Radu Crețu? Sau o neliniște asupra 
unor previziuni mai puțin senine pentru 
soarta omului? …dacă așa stau lucrurile, 
artistul pare decis să își construiască propria 

lume a viitorului. Și a prezentului. Pe aceasta 
o domină, o poate controla, îi aparține, îi este 
creator. Ca să nu fie dominat de tehnologie, 
îi dă un rost după voia sa. Artistul invocă 
abilități de constructor, de inginer, de fizician. 
Vrea să înțeleagă matematica mișcării, fizica 
dinamicii unui obiect/dispozitiv și apelează 
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