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Investigarea manifestărilor pictural-figurative de după al Doilea Război Mondial prin raportare la un imaginar de tip fotografic s-a con-

stituit pe premisa că, în marea lor majoritate, aceste manifestări sunt tributare influenţelor care provin din câmpul imaginii tehnice. 

Importanţa fotografiei în conturarea unor particularităţi stilistice nu poate fi, deci, neglijată. 

În cazul curentelor avangardiste din prima jumătate a secolului XX, această influenţă s-a manifestat printr-o eliberare de obsesiile 

realului, care se concretizează în tendinţe de abstractizare: în majoritatea cazurilor, practica artistică figurativă din prima jumătate a 

secolului XX invocă refuzul reprezentării realiste în favoarea interpretării şi transfigurării subiectului.

Abia după al Doilea Război Mondial aceste tendinţe sunt reconsiderate şi pictorii se reapropie, utilizând diverse forme de expresie, 

de un anumit realism.

Faptul că interesul major al acestei analize a fost constituit din relevarea acestor influenţe şi procese de [inter]determinare, poate face 

ca demersul să nu pară o cartografiere foarte minuţioasă a întregii palete de abordări posibile. De aceea trebuie menţionat că întreaga 

investigaţie nu a pornit ca o inventariere monografică a figurativului postbelic, ci a urmărit construcțiile şi traseele esenţiale care pot 

ilustra că fotografia şi noile medii tehnologice derivate din fotografie reprezintă un vector crucial în evoluţia manifestărilor picturale. 

Opţiunea pentru extinderea acestui studiu în zona arhivelor digitale de imagini prezintă avantajele unei neutralităţi pe care o conferă 

analiza bazelor de date în încercarea de verificare a acestor premise structurale.

Într-o primă etapă, acest studiu, focalizat pe cercetarea avatarurilor figurativului postbelic, a vizat o expunere defalcată a aces-

tor premise, prin exemplificări şi referiri la principalele tendinţe şi fenomene picturale din zona figuraţiei, incluzând descrieri ale 

contextelor culturale, sociale, politice, fundamente teoretice sau conceptuale, poziţii şi particularităţi formale. 



1. intErfErEnţa imaginii picturalE cu imaginEa 
fotografică. 
aspecte ale fotorealismului în arta de după al doilea război mondial



arta pop / roy lichtEnstEin fotorEalism / ralph goings

fotorEalism / ralph goings

rEalism socialist -
alexander dEynEka francis bacon

nEo- hipErrEalism
gotfried hElnwEin



tom wEssElmann
natură statică #35
ulei și colaj pe pânză
1963



robert bEchtlE
natură statică #35
ulei pe pânză
1963

franz gErtsch
christina 1
tempera și ulei pe pânză
1983



aleksander laktionov
noul apartament
ulei pe pânză
cca. 1950



Jeff koons
Easyfun ethereal
ulei pe pânză
2000

“Cu rădăcini în noile media dar şi în arta 

pop, în hiperrealismul şi fotorealismul anilor 

`60-`70 din care se inspiră dezinhibat, ultra-

realistă, cinic figurativă, super fotografică, 

noua pictură este deopotrivă sinceră până 

la cruzime, agresivă şi necruţătoare.(...).” 

magda cârneci



”Totul este medial. Nu există nici o situaţie originală, nemediatizată (...) 

Dacă există într-adevăr un tărâm extramedial, el e de găsit în interio-

rul mediilor însele, nu în afara lor. (...) Conţinutul unui mediu este me-

diul precedent. Pentru scris, acest mediu este vocea; pentru fotografie 

- pictura şi grafica; pentru film - fotografia şi teatrul; pentru radio - 

naraţiunea şi concertul; pentru pachetul media, este opera în forma ei 

de secol XIX – Gesamtkunstwerk.”

marshall mcluhan

capitolul 2. introducErE în modElul dE analiză al arhivElor ElEctronicE dE 
imagini



3 momente determinante: inventarea tiparului de către Johannes 
gutenberg în secolul al Xiv-lea, inventarea fotografiei în secolul 
al XiX-lea și apariția computerului.

baza de date, definită ca o colecţie structurată, nu transmite 
informaţia conform unui fir narativ clasic: ea nu are început, 
sfârșit, sau desfășurare secvenţială. 

“După roman şi cinema, care propun narativul ca element cheie 
al expresiei culturale moderne, era computerului introduce un 
corespondent - baza De Date.”

lev manovich



baza de date se constituie într-un instrument 

cu principii interne de funcţionare care se opun 

narativului: procedeele narative tradiţionale, 

caracterizate de linearitate, sunt înlocuite cu cele 

antinarative, care implică multiple traiectorii domi-

nate de o logică non-lineară, non-secvenţială, anti-

cronologică.



constituirEa bazEi dE datE dE 1128 dE imagini

procesul cercetării acestei arhive s-a desfășurat în 3 etape:

- constituirea arhivei 

- analiza propriu-zisă 

- corelarea observațiilor și structurarea analizei.



Analiza individuală a fiecărei imagini: raporturi tonale cantitative; 
raporturi cromatice; trame şi structuri geometrice.



Baza de date de 1128 de imagini deschisă în aplicația software 3A



Analiza sintactică realizată prin 

intermediul aplicaţiei software 3A 

anihilează distorsiunile rezultate din 

reproducerea imaginilor prin fotografiere 

sau scanare.

capitolul 3. descrierea parametrilor utilizaţi în analiză
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4.1.1. RAPORTUL ALB / NEGRU (2 NIVELE) 

PE O BAZĂ DE DATE DE 1128 DE IMAGINI 

Prin reducerea imaginilor analizate la două trepte valorice  imaginea își pierde multe din 

posibilele subtilități și detalii pe care le conține, devenind o reprezentare - amprentă din 

suprafețe albe și negre, care păstrează coordonatele esenţiale ale imaginii originale - 

(mai corect spus copia digitală a imaginii originale). 

În cazul analizei noastre, acest tip de manipulare a imaginii dizolvă în mare măsură 

granițele mediului din care provine imaginea și accentuează percepţia de suprafață 

bidimensională, lucru care face posibilă investigarea de ordin numeric-cuantificabil și 

prezența în aceeași bază de date a fotografiei și a picturii.

Pentru a ilustra acest fapt, atașăm în partea de jos a paginii o pictură a lui Lucian Freud 

și o fotografie a Dorotheei Lange, însoțite de o reducție tonală la alb și negru.

Pictura și fotografia inițială se transformă într-o imagine cu efect de solarizare, păstrând 

elementele de structură compozițională importante și o oarecare încărcătură narativă a 

imaginii. Comparând cele două imagini de pe coloana din dreapta, observăm pierderea 

identității de apartenență la un mediu sau altul: pictură și respectiv fotografie.

Dorothea Lange - Imaginea inițială Dorothea Lange - Imaginea redusă la alb și negru

Lucian Freud - Imaginea inițială Lucian Freud - Imaginea redusă la alb și negru
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Repartizarea imaginilor în baza de date în funcţie de raportul alb/negru - 2 nivele



1. un raport alb/ nEgru < 0,7 - raport specific barocului

Negrul ca valoare dominantă (cel puțin 60% din imagine ).

Rezultatele unei analizei succinte sunt:

- 704/ 1128 imagini conțin acest raport = (62,4%)

- Pictura figurativă: - 396/ 629 imagini = (62,9%)

- Fotografie documentară: 308/ 499 imagini = (61,7%)



guErcino

Buna Vestire 

1620

Ulei pe pânză

alb/negru
2 nivele

negru/tot
2 nivele

negru/tot
2 nivele RGB

Buna Vestire 0.12 0.89 0.86
NBA 0.09 0.91 0.87
Ochiul 0.03 0.97 0.97

Jonathan fErrEy

NBa [ferrey 3]

2012

Fotografie digitală

nicola samori

Ochiul [samori 3]

2011

Ulei pe lemn



2. un raport alb/ nEgru echilibrat, adică un raport cuprins între 0,7 și 1,3.

Procentual, în acest raport, dominanta valorică este între 50 şi 60% din totalul 

de pixeli.

În limitele acestui raport cantitativ din baza de date constituită rezultă 

următoarele grupări:

- 218/ 1128 imagini = (20,2%)

- Pictura figurativă: - 114/ 629 imagini = ( 18,2%)

- Fotografie documentară: 104/ 499 imagini = (20,8%)



piErro dElla francEsca 

Biciuirea lui Hristos

cca. 1469

Ulei și tempera pe panou de lemn

alb/negru

2 nivele

negru/tot

2 nivele

gri1/gri2

4 nivele

negru/tot

2 nivele RGB
Koons 5 0.94 0.51 1,15 0.27
Biciuirea lui Hristos 0.93 0.51 1.14 0.27

JEff koons 

Easyfun ethereal [koons 10]

2000

Ulei pe pânză

Valorile raporturilor din tabelul de mai sus indică un echilibru tonal semnificativ: alb/negru=0.93 (alb=48,38%; negru=51,62%),



3. Un raport ALB/ NEGRU > 1,3.

Albul ca valoare dominantă (cel puțin 60%).

Rezultate:

- 206/ 1128 imagini= (20,3%)

- Pictura figurativă: - 116/ 629 imagini= (18,4%)

- Fotografie documentară: 90/ 499 imagini= (18,1%)



MichAEL BoREMANs

Untitled [borremans 4]

2011

Ulei pe pânză

alb/negru
2 nivele

negru/tot
2 nivele

negru/tot
4 nivele

negru/tot
2 nivele RGB

Untitled [borremans 4] 4.94 0.16 0,03 0.13
Canal grande 4.88 0.17 0,02 0,09

cLAUdE MoNEt

Canal Grande

1908

Ulei pe pânză



4.1.2. Variabile de expresie în reducerea imagini la 4 nivele tonale

Reducerea imaginii la 4 nivele tonale: alb, negru, gri1, gri2, generează 

o amprentă a imaginii inițiale care conține un grad mai mic de stilizare-

posterizare decât în cazul reducerii la 2 nivele.

Valoarea raportului Nr. de imagini din baza 

de date de 1128

Pictură Fotografie Procent din

629 imagini/ Pictură

Procent din

499 imagini/ Fotografie
> 0,2 785 466 319 74% 63,9%
> 0,3 453 292 161 46,4% 32,2%

raportul gri1/tot

raportul gri2/tot

Valoarea raportului Nr. de imagini din baza 

de date de 1128

Pictură Fotografie Procent din

629 imagini/ Pictură

Procent din

499 imagini/ Fotografie
> 0,2 616 368 248 58,5% 49,6%
> 0,3 298 187 111 29,7% 22,4%



4.1.4. Raportul cantitativ cromatic

La o reducere a imaginii la 2 canale de culoare se poate opera cu culorile 

primare aditive:

roșu, verde, albastru şi cu complementarele lor, primarele substractive: 

cyan, magenta, galben. 

Alături de cele 6 trepte cromatice regăsim şi cantităţi de alb şi negru.

Culorile care apar în cele mai semnificative cantităţi la nivelul întregii 

baze de date sunt roşu şi galben.



Valoarea raportului Nr. de imagini 

din baza de 

date de 1128

Pictură Fotografie Procent din

629 imagini/ Pictură

Procent din

300 imagini/ Fotografie

> 0,05 494 359 135 57,1% 45%
> 0,1 278 216 62 34,3% 20,6%
> 0,2 88 76 12 12,8% 4%
> 0,3 29 23 6 3,6% 2%

Raportul RoşU/tot



Valoarea raportului Nr. de imagini 

din baza de 

date de 1128

Pictură Fotografie Procent din

629 imagini/ Pictură

Procent din

300 imagini/ Fotografie

> 0,05 398 316 82 50,2% 27,3%
> 0,1 200 169 31 26,8% 10,3%
> 0,2 65 56 11 8,9% 3,6%
> 0,3 23 17 6 2,7% 2%

Raportul GALBEN/tot



4.2. coNstANtE dE stRUctURă GEoMEtRică

Problema încadrării este elementul primordial al compoziţiei. 

Toate preceptele compoziţionale, toate traseele geometrice, 

dispunerile simetrice sau asimetrice se raportează şi 

subordonează regulilor impuse de cadru.

“Cadrul acţionează deci ca un tipar care conferă conţinutului 

său o anumită formă.”

ChARLes BouLeAu



4.2.1. simetria axială

kEhindE wilEy 

emmanuel eboue

ulei pe pânză

2010

kehinde 4

1/2



4.2.2. secţiunea de aur şi subdiviziunile sale 

Reţeaua de linii ale secţiunii de aur în cadrul rectangular.

ØA ØB Ø2i Ø2jØ2a Ø2b Ø2c Ø2d Ø2e Ø2f Ø2g Ø2hØ1a Ø1b Ø1c Ø1d

Ø2a

ØA

ØB

Ø2i

Ø2j

Ø2b

Ø2c

Ø2d

Ø2e

Ø2f

Ø2g
Ø2h

Ø1a

Ø1b

Ø1c

Ø1d



prEzEnţa liniilor principalE Ø în imaginilE bazEi dE datE dE 1128 imagini

Linia Nr. de imagini 

din baza de 

date de 1128 

imagini

Procent din

1128 

Pictură

629

imagini

Fotografie

499

imagini

Procent din

629 imagini / Pictură

Procent din

499 imagini / 

Fotografie

 ØA 

vertical

551 48,8% 311 240 49,4% 48,1%

 ØA 

orizontal

316 28,1% 166 150 26,4% 30,1%

 ØB 

vertical

553 49,1% 288 265 45,7% 53,1%

 ØB 

orizontal

287 25,4% 179 108 28,4% 21,6%

ØA + 

ØB 

vertic.

310 27,4% 162 148 25,7% 29,6%

ØA + 

ØB oriz.

86 7,6% 53 33 8,4% 6,6%



MARtiN pARR

Copii

fotografie digitală

ØA ØB

iMAGiNE cU doUă Ø-URi pRiNcipALE: ØA şi ØB vERticAL



ANdy dENzLER

Model în atelier

ulei pe pânză

2011

ØA
coMpUNEREA pERsoNAjULUi 

pE LiNiA ØA vERticAL.



ØA ØB

ØA

ØB

RoBERt BEchtLE

Nancy

ulei pe pânză

1964

pREzENţA cELoR 4 LiNii 

Ø pRiNcipALE îN iMAGiNE



4.3. Clustere reprezentative de imagini, identificate cu ajutorul 

parametrilor stabiliți

Clusterul 
422/1128 de imagini 

Pictură 235/629 imagini= 37,3%

Fotografie 187 / 499 imagini= 37,4%



NicoLA sAMoRi

Irene

ulei pe pânză

2012

pAoLo pELLEGRiN

fotografie digitală

2005



  5. Practica artistică personală în cadrul cercetării doctorale



2 self_pas20
acrilic şi ulei pe pânză
120 x 100 cm
2015



silvdistorzt
ulei pe pânză
48 x 36 cm
2016





distort-study1
acrilic pe pânză
45 x 35 cm
2016



1 ruxx_x
acrilic şi ulei pe pânză
90x 125 cm
2014



ruxx_fairytsy
ulei pe pânză de sac
80 x 100 cm
2014



Imagine din expoziţia personală / Galeria Dana, Iaşi, 2014



Imagine din expoziţie



Imagine din expoziţia personală / Galeria Dana, Iaşi, 2014



hidden folder
ulei pe pânză de sac
100 x 100 cm
2016



folder
ulei pe pânză
150 x 150 cm
2013



car?cuboi02
ulei pe pânză
120 x 100 cm
2012



car?cuboi01
ulei pe pânză
150 x 100 cm
2011



Imagine din expoziţia Pictura fără pictură /Atelier 030202, Bucureşti, 2015



vă mulţumesc !


