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Ne aflăm în plin val tehnologic, modelul de comunicare este altul, 

așadar și perspectiva cu care abordăm lumea în general și arta în 
special este alta - una puternic marcată de tehnologie. După cum 
relevă și Victoria Vesna în articolul Database Aesthetics: Of 

Containers, Chronofiles, Time Capsules, Xanadu, Alexandria and 
The World Brain: “Universul (pe care il putem numi și bază de date) 
este compus dintr-un număr indefinit, poate infinit, de galerii 

hexagonale(…) Din orice hexagon nivelurile superioare și inferioare 
sunt vizibile, interminabil. Distribuția galeriilor este invariabilă.”  

Virtualul ne oferă noi estetici și practici artistice din foarte multe 
puncte de vedere. Trebuie să știm să ne folosim de informația pe 

care virtualul ne-o oferă și anume, de baza de date. Creatorii de 
“content” sunt supuși acestei indispensabile surse pe care baza 
de date o oferă. Ea poate fi considerată ca atare, adică ca o 

grupare aleatorie ce nu este adusă la un numitor comun, sau poate 
fi structurată, rearanjată, reorganizată și recontextualizată.  

Imaginea numerică, se află întai în spațiul virtual, unde, prin natura 

pe care acest spatiu și acest limbaj o oferă, ea (imaginea / 
informația) este la îndemâna oricui, aceasta fiind principala ei 
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Baza de date este un instrument fascinant, care, fiind la îndemâna 

artiștilor, îi ajută în încercarea de a crea un nou fel de interpretare 
al conținutului vizual. Aceste practici, oferindu-ne noi posibilități de 
exprimare și de gândire, ne îndeamnă la cercetarea capacităților 

de analizare a imaginii folosind actualul mĳloc de comunicare. 



 
Pentru mulți artișiti noul model de comunicare reprezintă principala 
sursă de manifestare și de inspirație, iar baza de date constituie 

nucleul esențial în procesul creativ al noului model de comunicare; 
după cum afirmă chiar Lev Manovich: “După roman şi cinema, care 
propun narativul ca element cheie al expresiei culturale moderne, era 

computerului introduce un corespondent - Baza de date.”  
1

Baza de date ca mĳloc de expresie oferă posibilitatea de evaluare 

a practicilor artistice ce conferă artistului noi modalități de creație. 
Totodată, baza de date poartă atribuția de a documenta lucrări de 
artă, de cele mai multe ori, în acest caz fiind arta cu caracter 
efemer. 
Concomitent, baza de date poartă și un caracter de natură 
semantică ce trebuie luat în considerare.  

Altfel spus, noul model de comunicare presupune un limbaj comun 

pentru toate formele de media. De exemplu, în “noul mediu”, 
fotografia nu mai este “scrisă” cu lumină (gr. phos – lumină, 
graphein – a scrie) de acum, fotografia este “scrisă” cu pixeli. Altfel 

spus, nu mai există “graphein”, fiindcă imaginea este descompusă 
în milioane de puncte. Toată informația este supusă acestei 
interfețe care este formată la rândul ei dintr-un cod numeric. 

Existența acestor constante la nivel numeric ale bazelor de date 

(arhivei digitale) face practicabilă analizarea lor prin elemente  

 Lev Manovich, The Language Of New Media, Mit Press Ltd, 20021



cuantificabile a unui cluster de imagini, prin care putem acumula 
importante elemente vizuale. 

 
Se cuvine să credem fundamentală analiza de expresie bazată pe 
elemente cuantificabile, luând în calcul limbajul, deoarece el este 
singurul ce stabilește logica informației. Altfel spus, elementele de 

natură gramaticală ale imaginii cuprind în același timp calitatea 
semantică a acesteia, iar semantica este indispensabilă sintaxei. 

Cercetarea se va baza pe o analiză gramaticală, care are în vedere 
constante de structură geometrică privitoare la poligoanele 
armonice, secțiunea de aur și consonanțele muzicale cât și la 

raporturile cantitative. 

În această cercetare am ales unele dintre cele mai reprezentative 
cicluri de lucrări ale lui Sorin Ilfoveanu – “cicluri numeroase, 
distincte din punctul de vedere al semnificației, care, totuși, se 

contopesc, în cele din urmă, într-o cuprinzătoare și arborescentă 
poveste” . Drept exemplu avem ciclurile de creație sub denumirile 2

de “Anabasis”, “Erotika Biblion”, “Fragmentarium”, etc. Totodată, 

aceste cicluri de creație făcând împreună parte din una dintre cele 
mai prolifice și semnificative perioade de creație în care Sorin 
Ilfoveanu și-a desfășurat activitatea.  

 Cristian-Robert Velescu în Sorin Ilfoveanu, Atelier 1995-2010, Editura UNArte, 2

București, 2010, p. 40



 
Analiza sintactică are în vedere structura raporturilor gramaticale 
ce presupune identificarea unor constante de ordin gramatical al 

imaginilor supuse analizei, care din punct de vedere semantic pot 
fi percepute asemănător, aproape identice, ele înglobând o 
multitudine de semne plastice ce fac referire la conotații religioase 
și mitologice, de unde practic își au originile. 

Depistarea unor constante expresive ale imaginilor supuse analizei 
vor dezvălui tocmai această similitudine dintre lucrări, deși facând 
parte din diferite cicluri de creație, există posibilitatea de a ajunge 

la o imagine arhetipală, chiar dacă artistul nu și-a propus utilizarea 
anumitor rețete și structuri, sau raporturi și scheme, acesta, în mod 
inconștient, poate le utilizează. 
 
Formarea bazei de date (arhivei digitale) se face din anul 2018, 
continuând cu anii anteriori. Clusterele vor fi distribuite pe ani și pe 
cicluri de creație la care se vor adăuga rețele geometrice, urmând 

ca apoi să urmeze reclasificarea în funcție de rezultate. 

Scopul analizei gramaticale este de a descoperi arhetipuri 
reprezentative fiecarei perioade și ciclu de creație ale artistului, cât 

și pentru a indica constante de expresie și constante stilistice. 
Programul urmărește identificarea axelor bazate pe șirul lui 
Fibonacci, al numarului de aur, al oblicelor și diagonalelor. 
Totodată se va executa și o analiză cromatică a imaginilor pe două, 

patru, sau șase niveluri. 



 
Pe parcursul cercetarii și a desfașurării analizei propriu-zise, vom 
putea recolta date cuantificabile, aceste date fiind indispensabile 

cercetării, deoarece analiza de expresie se bazeaza pe elemente 

cuantificabile. 

 
În momentul de față nu putem indica cu exactitate baza de date 

integrală și perioada care va fi supusă analizei, deoarece este una 
temporară, dar putem spune că avem câteva date cuantificabile 
după cum urmează: din totalul de 705 imagini până în prezent, 

deținem un număr de 353 de desene și 352 de picturi. Mai exact, 
datele arată un număr de 62 de picturi și 31 de desene executate 
în anul 2018; 27 picturi, respectiv 76 desene pentru 2017; în anul 

2016 avem un număr de 26 de picturi și 7 desene; în 2015 regăsim 
169 de picturi și 81 desene iar în cele din urmă în anul 2014 au fost 
executate 68 de picturi, respectiv 158 desene. 

Din aceste date reiese o medie de 176,26 lucrări pe an dintre care 

88,25 de desen respectiv 88 de pictură. 

Până în prezent baza de date este formată din lucrările ce au fost 
executate între anii 2018 - 2014, în continuare urmând anii 

anteriori. 

Constantele stilistice regăsite în lucrările lui Sorin Ilfoveanu sunt 
rod al multitudinii de elemente vizuale acumulate în timp, stocate, 
suprapuse ce lasă o impresie puternică în subconștientul artistului 

acesta utilizandu-le fără să conștientizeze neaparăt. 



Pe acastă cale, alcătuim o bază de date și o analizăm din acest 
punct de vedere, obținând anumite constante de expresie pe care 
le extragem prin intermediul bazei de date. Altfel spus, corelarea 

constantelor de expresie cu opera proprie și poziționarea ei în 
contextul artei contemporane. 



 
cluster cu lucrari de pictură pe anul 2018 



cluster cu lucrari de pictură pe anul 2017 



cluster cu lucrari de pictură pe anul 2016 



cluster cu lucrari de pictură pe anul 2015 



cluster cu lucrari de pictură pe anul 2014 



cluster cu lucrari de desen pe anul 2018 



cluster cu lucrari de desen pe anul 2017 



cluster cu lucrari de desen pe anul 2016 



cluster cu lucrari de desen pe anul 2015 

 



cluster cu lucrari de desen pe anul 2014
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Lucrări personale 

Portofoliu 

Selecție
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1 Titlul: Vox Maris 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

2 Titlul: Autoportret la 413 ani 
 Dimensiuni: 90 x 110 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

3 Titlul: Babel 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

4 Titlul: Babel 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

5 Titlul: Babel 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

6 Titlul: Babel 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 



7 Titlul: Babel 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

8 Titlul: Babel 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

9 Titlul: Poarta spre cer 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

10 Titlul: Poarta spre cer 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 

11 Titlul: Poarta spre cer 
 Dimensiuni: 100 x 100 cm  
 Tehnică: Ulei pe pânză 
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