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Topografia este ştiinţa care se ocupa cu studiul instrumentelor si metodelor utilizate în 

ridicările topografice cu scopul întocmirii planurilor topografice. Cu alte cuvinte, obiectul 

topografiei îl constituie ridicarea în plan a unor suprafeţe terestre.  

 

1.Generic 

  Aşa cum suprafeţele terestre prezintă diferenţe de nivel in funcţie de activităţile 

desfăşurate subteran si suprateran, aşa si cel mai mare simt uman, suprafaţa tactila, este 

marcata de anumite evenimente sub sau supra cutanate. Dar nu exista o ştiinţa care sa 

documenteze aceste marturii care ne influenţează percepţia asupra lumii, acesta fiind o 

modificare de percepţie generala. 

Aceste marturii sunt percepute de către privitor ca pe o mărturie obiectiva a unui 

eveniment, un fel de carte de povesti precisă. Doar ca literele sunt de fapt rezultatul unei 

intruziuni in protagonist, astfel aceasta carte are ca suport de stocare chiar protagonistul. Astfel 

orice semn, orice urma poate fii cartografiata pentru o mai buna înţelegere a activităţii si a 

consecinţei acestea. Acest tip de analiza a informaţiei stocate in suportul epidermic poate fi 

comparata cu memoria umana, urma fiind analogul amintirilor din pricina trecerii prin aceleaşi 

trei faze. 

 Prima faza fiind cea strict legata de acţiune, plaga deschisa, moment seismic in care 

percepţia durerii prin încheierea acţiunii acaparează atenţia. Aceasta faza nu este relevanta 

pentru o topografie, nici o data un vulcan in erupţie nu va constituii negativul pentru o harta din 

pricina impreciziei deznodământului. Incertitudinea este o problematica dominanta luând in 

considerare ca creierele noastre sunt create pentru vigilenta, pentru a calcula un deznodământ 

clar. Așadar aceasta etapa este irelevanta pentru un studiu al semnului, al memoriei, fie ca este 

vorba de un vulcan sau de o rana din care încă prelinge sânge pe caldarâm. 

Cea de a doua faza este ulterioara deznodământului, este vorba de momentul de 

reflecţie in care sângele a fost acoperit de o alta piele. Organul tactil s-a reparat intr-o forma 
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diferita de cea originala astfel modificând informaţia pe care o va primi, dar având in 

permanenta stocata informaţia evenimentului traumatic. Odată cu dispariţia durerii poate 

apărea mărturia personala a organismului care trimite informaţii unei minţi care probabil de 

acum va acţiona coroborând urmele ca pe un filtru. Așa cum un lanţ muntos îngreunează fluxul 

de aer care încearcă sa acţioneze perpendicular, așa si râmâsitele unei râni vor avea o 

consecinţa asupra modului in care noi acţionam cu stimulii exteriori. 

Dar acest nou filtru de interpretare nu este definit inerent de urma, ci de interpretarea data pe 

baza unui contextul cultural. Iar modelarea contextului cultural este o îndatorire a elitei 

intelectuale fie ca este vorba despre scriitori, artiști, medici, etc. 

 

2.Tratarea contextului cultural 

„Trebuie lichidata intelectualitatea pentru ca manevrează concepte riscante ca: adevăr, 

cultura, idei, etc.”1  

Acest citat îmi pare relevant in contextul actual, un context care nu si-a revenit si a cârei 

clasa intelectuala nu mai tratează noţiuni „riscante”, iar tratarea articulata a unei marturii 

devine taboo, un concept riscant din principiu. O astfel de clasa copleșita de cultura hedonista 

ar trebuii sa înţeleagă durerea înainte de a o evita, altfel nu putem vorbim de evitare ci de un 

mimetism produs de o judecata de valoare provenita din superficialitate unei gândiri sterile. 

„Nu exista un mod mai eficace de a suporta durerea ca bătaia si autotortura .Te subminează 

durerea, te prăbușește si te scufunda? Lovește-te, pălmuiește-te, biciuiește-te pana la dureri 

mari si îngrozitoare. In acest fel n-o vei înfrânge, dar o vei suporta si vei scoate din ea infinit mai 

mult decât dintr-o acceptare mediocră.”2 

Este revoltător sa constatam ca in cultura Consumerist-Hedonista am ajuns sa 

idolatrizam un concept superficial al binelui si răului adaptat după modelul foarte rigid al 

                                                           
1
 Andrei Plesu- despre bucurie in est si in vest si alte eseuri | Bucuresti: Humanitas 2009 

2
 Emil Cioran - Cartea amagirilor | Scrisa: 1936 Editata de catre Humanitas Bucuresti 1991 



Topografia traumatică a epidermei 
Drăgan Radu-Aurel 

4 

 

creștinismului, in care urmele de pe epiderma trebuie sa fie un stigmat al pedepsei divine. Unul 

dintre exemplele acestui lucru sunt gravurile lui Albertcht Durer in care moartea este 

reprezentata ca un muribund subnutrit, acest lucru fiind normal pentru acea perioada pentru ca 

una dintre cauzele principale de deces erau subnutriţia si ciuma. In secolul XVIII se începe o 

demitizare de către autori ca Tartarotii in Del congresso notturno delle lamie si Salvator Rosa cu 

Vrăjitoarea. 3Dar pentru secolul XXI acest mod de tratare este involutiv, chiar daca poate fii 

justificat. 

Modul de abordare al urmei unui traumatism este in concordanta cu frecventa si 

implicarea acestora in procesul de supravieţuire al poporului intr-un anumit spaţiu. 

In culturile primitive in care violenta fizica intre membrii unei comunitati este inerenta si astfel 

face parte din tradiţie, fiecare individ percepe cicatricile ca un trofeu care atesta capacitatea 

acestuia de a învinge condiţiile vitrege si mediul înconjurător4. Pana si in zilele de astăzi triburile 

din zona Amazonului isi decorează războinicii învingători (modele aspirationale) cu cicatrici 

pentru fiecare oponent răpus. O forma degenerata din aceasta poate fi încă întâlnita in 

simbolistica decoraţiunilor corporale ale prizonierilor din penitenciare. 

Odată cu evoluţia culturilor, trecerea de la Sălbatici la Barbari si implicita trecerea la 

meserii care implica riscuri din ce in ce mai mici, cicatricile au devenit anacronice, fiind un 

simbol al modelului de succes dintr-o societate anacronica. Acestea au fost reciclate ca moduri 

de stigmatizare, de exemplu amputarea anumitor membre in funcţie de infracţiunile săvârșite. 

Acest tip de pedepse au rămas in cultura lingvistica prin dictoane, „Ochi pentru ochi si dinte 

pentru dinte”5  , „Daca pui mana ti-o tai”6 

  Cu toate acestea cea mai cunoscuta imagine a unei schingiuiri din evul mediu nu este 

cea a morţii, ci a mântuitorului (a vieţii), lucru relativ ciudat daca luam in considerare cele 

menţionate mai sus, dar de inteles daca luam in considerare ca se încerca o convertire la 

                                                           
3
 Umberto Eco trateaza pe larg aceasta problematica in cartea Istoria uratului | Editura RAO Bucuresti 2007 

4
 Frederick Engles – The origin of the family, private proprety and state 

5
 Citat din tora | A facut parte din lege pentru evreii din vechime si se traduce printr-o pedeaspa egala cu fapta. 

Dar cu sublinere asupra pedepsei corporale. 
6
 Practica din perioada inchizitiei Sec XIII-XIX care implica taierea uneia dintre maini pentru infractiunea de furt. 
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altruismul  a enoriașilor. Lucrarea Hristos legat7 prezintă un Iisus prezentat intr-o ipostaza 

introspectiva care aduce aminte de perioada „sălbaticilor”, acest motiv aproape iniţiatic este 

prezentat si de Giulgiul din Torino. Acest tip de ipocrizie semiotica demonstreaza faptul ca nu 

simbolul in sine are puterea reala, ci cel care interepreteaza simbolul. 

Dar in contemporaneitate pedepsele nu mai constituie torturi fizice, iar stilul de viaţa a 

devenit mult mai puţin periculos. Astfel consideram ca o cicatrice este rezultatul unei activitati 

eronate. Lucru profund neadevărat daca ne uitam la dezvoltarea medicinii, semnul grafic al unei 

operaţii este o demonstraţie mult mai puternica a unei inteligente decât poate fi o linie dreapta 

trasata de Mondrian. Pentru aceasta linie trasează graniţa dintre neputinţa si divinitate, 

tradiţional capacitatea de a corecta erori din corpul omenesc a aparţinut divinităţii, de acea 

exista rugăciuni. Dar știinţa a evoluat in așa măsura incat suntem capabili sa ne reparam 

defectele interioare, iar semnalmentul acestui lucru este o simpla cicatrice. 

Paradoxal o cicatrice reprezintă incapacitea noastră de a lua o decizie favorabila, lipsa de 

inteligenta, dar in același timp reprezintă si rezultatul unuia dintre cele mai clare demonstraţii 

de inteligenta umana. 

Intr-o continuare a ipocriziei semiotice pornita in evul mediu, urmele unui traumatism 

nu au fost tratate nici in momentul in care reprezentarea s-a detașat de reprezentativ. Aceasta 

detașare a dat naștere lucrărilor care prezentau „uratul” fara al comenta direct. Astfel s-a putut 

reprezenta războiul, necriticând oamenii care iau parte, ci acţiunea in sine. Daca analizam 

Guernica putem observa o dinamica, dar in nici un fel o introspecţie a vrunui personaj, cum 

putem observa la lucrarea Hristos legat produsa de Hans Memling. Inainte de Pablo Picasso  si 

alţi artişti au încercat reprezentarea ororilor războiului, „Ororile războiului?8 de F. Goya sunt o 

serie de gravuri care prezintă un protest clar împotriva dezumanizării indivizilor si atrocităţile 

                                                           
7
 Hans Memling – Hristos legat 1485-1490 - Barcelona 

8
Los desasters de la Guerra – O serie de 82 de gravuri create intre 1810-1820, chiar daca artistul nu si-a exprimat  

aceasta intentie, istoricii considera lucrarile ca fiind unul dintre primele prosteste inpotriva razboiului. Acest lucru 
se datoreaza in mare parte numelui original al seriei. Fatales consequencias de la sangrienta guerra en España con 
Buonaparte, Y otros caprichos enfáticos – Consecintele fatale ale razboiului sangeros dintre Spanioli si Bonaparte, 
si capricile empatice. 
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din cadrul raboiului care transforma realitatea sociala intr-un infern fara precedent, o cicatrice 

adânca provocata de o arma noua, superficialitatea colectiva. 

„In realitatea social politica s-a petrecut un război nou, fara precedent in specificitatea 

lui, pentru istoria de pana atunci, tot astfel in realitea artistica s-a văzut un război nou in istoria 

artelor de pana atunci. […] Observam cum sentimentul tradiţional al eroismului înaltator este 

înlocuit cu sentimentul nou, copleşitor al violentei producătoare de suferinţa si moarte. […] 

Goya a reprezentat nu un război imaginar, ci unul cat se poate de real, pe care in plus la si trăit, 

realitatea artistica devine reperul nu doar necaz, ci si indispensabil, al realităţii artistice.”9 

Cea mai facila explicaţie a acestui lucru provine din caracterul de oglinda sociala al artei, școala 

de gândire hedonista care constituie fundamentul normelor de gândire actual promovează 

valori sterile pentru fericire.10 

Astfel semnalmentele unei dureri scindează in 2 tipuri de modele: cele conforme si cele 

marginale. Aceste modele marginale prin acţiunile lor au creat un simbol care ii diferenţiază, 

chiar stigmatizandu-i . Acest tip de apartenenta la o „casta”. 

Structura noastră umana este tratata de autorii suprarealiști in utopiile lor bazate mai 

mult sau mai puţin pe previziuni fundamentate. H. R. Giger unul dintre cei mai cunoscuţi artiști 

suprarealisti moderni. Tratează teme de biomecanica in care corpurile umane sunt îngemănate 

cu mecanisme astfel obţinându-se un nou tip de tactilitate si tipologie a personajelor.11 Aceste 

lucruri sunt relevante pentru ca ne permit o introspecţie asupra așteptărilor noastre de la 

corpuri pentru ca viitorul este o noţiune ulterioara procesului de creiere a personajelor, astfel 

acestea vor fii irelevante pentru viitor. Acest tip de mecanica a corpului uman este normala 

luând in considerare ca tehnologia a devenit in ultimii 50 de ani o extensie inerenta a corpului 

uman.  

                                                           
9
 Alexandru Cernatoni – Dezastrele razboiului | Cabinet de stampe volum 15 |Editura Meridiane |Bucuresti 1984 

10
 Barbara Ehrenreich, vorbeste despre aceasta adaptare a societatii hedoniste intr-o dizertatie pentru Royal 

Society of Arts in Marea Britanie. In aceasta dizertatie se vorbeste despre cenzurarea directa a persoanelor care 
problematizeaza aspecte fundamentale ale unui sistem. Si impactul rezultat din aceasta forma de dictatura la nivel 
microscopic pentru macroscopia sistemului. 
11

Samantha Warwick -Out of this world  | articol din “The Guardian” din data de 29 Aprilie 2006 
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Exact ca si in prima faza a unui eveniment, viitorul este imprevizibil. De acea studiile 

„topografie” sunt irelevante, caracterul lor obiectiv nu poate fii alăturat imprevizibilităţii. 

Așadar singura disciplina de studiu care poate relata un astfel de eveniment este statistica. 

3.Topografia ca forma de abstracţiune. 

„Astăzi, abstracţia nu mai e de ordinul harţii, al dublului, al oglinzii sau al conceptului. Simularea 

nu mai e una a teritoriului, a unei fiinţe referenţiale, a unei substanţe. Ea e generarea prin 

modele a unui real fara origine si realitate: hiperrealul. Teritoriul nu mai preceda harta si nici 

nu-i supravietuiest. De acum harta preceda teritoriul – precedenta a simulacrelor - , ea este cea 

care da naștere teritoriului si, daca ar fii sa reluam fabula, zdrenţele teritoriului putrezesc astăzi 

pe întinderea harţii. Vestigiile realului si nu cele ale harţii, mai subzista ici-acolo, in deserturile 

care nu mai sânt ale imperiului, ci ale noastre. Desertul realului însuși. 

De fapt chiar inversata, fabula e inutilizabila. Ceea ce nar ramane din ea e poate alegoria 

imperiului. Si asta deoarece, cu același imperialism, simulanţii actuali vor sa facă realul, întregul 

real, sa coincidă cu modelele lor de simulare. Dar nu mai e vorba nici de harta, nici de teritoriu. 

Ceva a dispărut: diferenţa suverana intre cele doua, care dădea farmecul abstracţiunii. Căci 

diferenţa e cea care da poezia harţii si farmecul teritoriului, magia conceptului si farmecul 

realului. Acest imaginar al reprezentării, care culminează si se năruie in același timp in proiectul 

nebunesc al cartografilor, acela de a ajunge la o coextesivite ideala a harţi si a teritoriului, 

dispare in simularea cârei operaţiunea e nucleara si genetica si nicidecum speculară si 

discursiva. Dispare întreaga metafizica. Se termina cu oglinda fiinţei si cu aparentele, cu realul si 

cu conceptul lui. Nu mai exista coextensivitate imaginara: miniaturizarea genetica da 

dimensiunea simulării. Realul e produs pornind de la celule miniaturizate de la matrice si 

memorii, de la modele de comanda – si poate fii repropus de nenumărate ori pornind de aici. El 

nu mai trebui sa fi raţional, pentru ca nu se mai măsoară pornind de la instanţa ideala sau 

negativa. Nu mai e decât operaţional. De fapt, nici nu mai e un real pentru ca nu mai e învăluit 



Topografia traumatică a epidermei 
Drăgan Radu-Aurel 

8 

 

de nici un imagine. E un hiperreal, produs de sinteza iradiind modele combinatori intr-un 

hiperspaţiu fara atmosfera.” 12  

Este ciudat sa realizam ca singura forma de reprezentarea figurativa este simularea unei 

convenţii despre abstracţiune. O urma de pigment pe o hârtie este o interpretare abstracta a 

dialogului emitator-receptor, dar folosind un anumit cod specific, putem transforma aceasta 

simpla abstracţiune intr-un mesaj decodat cu mare precizie. Acelaşi modalitate de decodare pe 

baza unui anumit cod se poate folosi pentru a transforma o harta intr-o lucrare de arta. Pentru 

ca realul este doar o convenţie. Acorda termenul de obiectiv unei harţi, o simplă suprafaţa 

abstracta care printr-o anumita convenţie devine figurativa. Acest lucru fiind adevărat, putem 

spune ca lucrările lui Mondrian sunt figurative? Daca vorbim de ilustrarea principilor învăţate in 

clasele primare, cum ca o dreapta este infinita, răspunsul este afirmativ. Pentru ca orice 

imagine, chiar si cele hiperrealiste, este doar un stimul pentru simţurile noastre care procesează 

si creiaza o conexiune bazate pe interesele si filtrele receptorului. De aici si întrebarea, daca 

simţul privitorului prezintă cicatricea , percepţia lui este distorsionata? 

Daca luam in considerare lucrările lui Joel-Peter Witkin, atunci răspunsul este afirmativ. 

Filtrele traumatice prezente la acesta sunt uşor de regăsit in lucrările lui. Problematizarea 

raportării receptorului la spectacolul morţii este asemănătoare cu acea a traumatismelor 

pentru ca noi asociem violenta cu probabilitatea morţii. Diferenţa dintre cele 2 este 

incertitudinea uneia si posibilitatea problematizări ulterioare a celei de a doua, este greu sa iţi 

pui întrebări când eşti decedat, si mult mai greu sa le împartasesti cu ceilalţi care încă sunt vii, 

sau cu cei decedaţi, daca nu crezi in taboo-rile creştine. In cazul traumatismelor este mult mai 

uşor, pentru ca se presupune ca individul a supravieţuit si acum poate realiza o introspecţie pe 

care sa o impartaseasca cu restul. 

Trecând peste nota cinic-amuzanta, cicatricile sunt asociate cu indivizii din zona 

marginala a societarii, si inerent cu un comportament bizar, chiar retras. Una din putinele 

                                                           
12

 Jean Baudrillard – Simulacre si simulare | Traducere: Lenke Janitsek | Editura Galilee 1981 Paris, reprintat la 
editura Ideea Design & Printing 2008 
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lucrări care tratează cicatricea ca o influenta asupra unui individ este lucrarea lui Richard 

Avedon care îl prezintă pe Andy Warhol13 la bustul gol si cu cicatrici imense pe trup. 

Richard Avedon îl tratează pe subiect in aşa măsura incat centrul de atenţie este toracele 

râvâsit, fata lui Andy Warhol nefăcând parte din cadru. De cele mai multe ori se vorbeşte 

despre aceasta fotografie ca fiind chipul real al hedonismului. 

Nettie Harris tratează tema marginalizării, dar de data aceasta odată cu imbatranirea. Ea 

arata cum o serie de bătrâni ce par traumatizaţi corporal de timp, plasandu-i goi in ipostaze 

normale din casa. Epiderma la N. Harris apare ca simptomatologie a putrefacţiei si nu ca 

accident sau patologie ca in cazul meu. 

Un exemplu contrar este Diane Arbus care foloseşte personajul marginal ca leit motiv, dar nu 

foloseşte nici o data simptomatologii corporale, exceptând o serie de persoane care suferă de 

nanism, personajele acestea par a fii la fel de imaculate corporal ca imaginile lui Horst P Horst. 

Acesta fiind unul dintre părinţii imaginii de moda el abordează mai de graba o impunere a 

frumosului si nu o problematizare a acestuia, probabil de aceea tiparele lui se aplica si acum 

intr-un secol al optimismului forţat. 

 

4.Motivatie 

Aceasta lucrare trebuie sa reprezinte tranziţia mea de la cursul de iniţiere către un artist. 

O dovada a capacitaţilor mele de a asimila, transpune si cerceta in domeniul meu de referinţa. 

De aceea am încercat  sa fac o lucrare care sa problematizeze percepţia umana de la 

începuturile ei pana acum. Si cum problematica iniţierii este stric legata de sacrificiu cu toate 

semnalmentele lui, am încercat sa investighez in amânunt acest fenomen si sa ilustrez  

concluziile mele prin o serie de fotografii. Chiar daca fotografia este percepută de mentalul 

colectiv actual ca fiind obiectivă, aceasta nu este, este o simplă proiecţii captate pe o suprafaţa 

intr-un anumit interval așa ca a trebuie sa migrez către o denominare a fotografiei, mai exact o 

                                                           
13

 Richard Avedon seria Artisti | New York | 20 August 1969 
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alta știinţa care folosește fotografiile ca reper si o transforma intr-un simbol al 

monumentalităţii sterilizate de orice reper care sa intervină intr-o masuratoare exacta a 

suprafeţei de lucru. Pentru ca eu nu vizez spectaculosul ci chiar contrariul acestuia, caut o 

stictete aproape matematica in dialogul cu privitorul. Chiar daca acest fel de abordare logica nu 

este neapărat caracteristica artei eu consider ca este cea mai potrivita in momentul in care 

discutam despre despre o percepţie generala si greşelile acesteia. 

Am încercat sa mă feresc de abordarea conceptului de frumos aşa cum este văzut de 

Umberto Eco si am încercat sa îndrept discuţia câtre o frumuseste circumstanţiala si 

condiţionata de o anumita perioada, cu implicaţiile acestea. 

„Contrar părerilor ulterioare, sculptura greaca nu idealizează un trup abstract, ci este 

mai degraba in căutarea unei Frumuseţi ideale, făcând o sinteza a trupurilor vii, prin care se 

manifesta o Frumuseţe psiho-fizica menita sa armonizeze sufletul si corpul, adică frumuseţea 

formelor si bunătatea sufletului. Este idealul acelei Kalokagathia a cârei cea mai înalta expresie 

se regăseşte in versurile lui Sappho si in sculpturile lui Praxiteles.”14  

Elementul declanşator al acestei serii a provenit din partea unei colege care suferit un 

accident in copilărie, acest accident s-a soldat cu o cicatrice vizibila pe fata, bust si o mana. 

Lucrul cu adevărat fascinat la aceasta cicatrice era raportul acţiune-percepţie exterioara-

introspecit. Acţiunea iniţiala fiind un accident tipic copilăriei, doar cu o cicatrice mai mare – 

percepţia exterioara era una ciudata, mila. Singura diferenţa dintre domnişoara si restul lumii 

este de percepţie exterioara, ea având capacitaţi psihice,intelectuale superioare si fizice 

mediocre. Singurul handicap provenea din partea percepţiei interlocutorilor, iar aceasta 

percepţie se transmite direct câtre receptor prin procesul de empatie. Astfel perceptele 

manifestate prin atitudinea persoanelor respective induc un pseudohandicap  psihic persoanei  

vizate. 

Aici se pune întrebarea: in ce moment ne putem permite ca părerile noastre sa modifice 

percepţia unui individ fata de sine si sa se subaprecieze ,numai datorita rezultatului unei 

                                                           
14

 Umberto Eco - Istoria frumusetii |Editura Rao | 2005 editia nr 3 
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activitati  care nu îl vizează .Consider ca o serie de date aflate pe corpul unui om ar trebui 

lectorate ca o simpla baza de date asupra unui simplu eveniment in momentul in care acea 

persoana doreşte  un dialog pe aceasta tema . Cum nu judecam o persoana după culoarea 

pantalonilor care reprezintă o simpla baza de date ,tot aşa nu ar trebui sa privim cu scepticism 

,nici un fel  de baza de date aflata in epiderma. 

In alta ordine de idei ,trebuie sa ne punem problema ,care este fenomenul  care ne face 

,involuntar ,sa manifestam sentimente de mila si compasiune fata de un individul care are un 

istoric  înglobat in sine , cu manifestări la nivelul pielii ,care nu ii creează nici un fel de handicap 

direct. Este probabil o tara a educaţiei noastre, care începe in copilărie ,când  părinţii, încercând 

sa te protejeze de propriile lor frustrări ,iţi prezintă exemple circumstanţial negative .Acestea , 

acceptate ad litera din pricina lipsei de discernământ al minorilor ,  vor deveni modele de 

stigmatizare si exilare a unor indivizi care au ca  simpla caracteristica nişte semne superficiale , 

care nu au nici un fel de legătura cu emitatorul acestor axiome , neargumentabile si nepuse sub 

semnul întrebării din cauza viziunii ancestrale. 

Cu toate acestea, am încercat sa tratez si reversul spectrului, persoanele care isi 

autoinduc modele de stigmatizare pentru a se diferenţia fata de mase si a atrage atenţia asupra 

lor. Aceste tehnici circumstanţial pot devenii distructive si ireversibile chiar daca in mod direct 

prezintă un caracter pronunţat de introspecţie.  

5.Desfasurare 

Sacrificii pentru a ascede la un model dat | Automutilarea este un subiect delicat in acest 

context cultural, consideram masochismul ca o forma de ascedere doar in momentul in care 

este făcuta pentru o cauza tip. Perceptele creştine dictează ca ascederea câtre divinitate este 

singura circumstanţa care necesita un sacrificiu. În rest orice fel de automutilare este strict 

pedepsita, iar daca aceasta ajunge pana la moarte, se considera savarsirea unui păcat 

iremediabil. Trecând de aceste păreri neargumentabile acceptate ca legi, automutilarea pentru 

câştigarea dreptului de a fii asemănat unui model este o practica comuna tuturor civilizaţiilor 
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precedente, unele chiar considerând automutilările ca o forma de dovada a unei capacitaţi 

apropiate divinităţii. 

Percepţia generala asupra acestei forme de decorare este de repulsie, chiar daca suntem 

unanim de acord ca cerceii sunt o podoaba care infrumuseteaza atât de mult incat luam o 

decizie pentru copii noştri fara ca ei sa poată mima cel puţin acordul si le găurim corpurile. De 

ce este mai buna o acţiune impusa de câtre cineva fata de o acţiune decisa de individ? Principiul 

pe baza căruia spunem ca cerceii sunt frumoşi este simpla recurenta care i-a transformat intr-o 

cicatrice banala si chiar obligatorie pentru sexul feminin. 

Daca privim harta putem observa obiectiv ca decizia nu are nimic de a face cu frumosul sau 

modelul de frumos, este vorba de modelul de putere si proiectate. Proprietate asupra corpului 

care implicit ne da puterea proprietarului de al modifica in funcţie de modelul aspirational.  

Un argument vehiculat este: „Dar este atât de urat!”. Cum poate un corp perfect funcţional sa 

fie urat? Simplul fapt ca simbolurile apărute nu reprezintă nimic din bagajul de cunoştinţe 

posedat de emitator nu înseamnă ca este urat, poate fii in cel mai bun caz vorba despre un 

element semiotic exotic. 

Partea alarmanta a acestui mod de manifestare nu este cicatricea in sine ci modul empatic in 

care relaţionam. Persoanele care au trasaturi asemănătoare au tendinţa sa formeze colectivitati 

din cauza principiului de   
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6. Concluzie 

Este foarte ușor sa introduci o afirmaţie referentioasa pe baza convingerilor personale si 

sa o trec ca fiind o concluzie. Dar nu ar fi o părere personala deoarece caracterul de 

obiectivitate al unei concluzii este profund deturnat de un demers personal. Astfel pot 

concluziona ca in acest demers fotografiile sunt părtinitoare, pentru ca sunt realizate de un 

element profund subiectiv, autorul. Cu toate acestea nu putem spune acest lucru despre o 

harta. O harta are un caracter obiectiv, ea fiind o simpla oglinda. Exact ca si arata, arta este o 

oglinda a unei societati, a unui context pe care îl problematizează. Inca o asemănare 

fundamentala a celor două este relevanta. O topografie din secolul 18 este relevanta doar 

pentru istorici, ea pierzandu-si fondul. Exact același lucru se petrece si cu arta, in momentul in 

care nu mai exista contextul problematizat, acea manifestare de ori ce fel ar fi ea devine 

anacronica, rezumandu-se a fi doar suportul ei. Orice pictura a cârei problematica nu își atinge 

privitorul este doar pigment pe o suprafaţa. 

Voi manipula concluzia către o direcţie mai puţin întâlnita. Fiecare privitor înţelege ceva 

diferit pentru ca filtrele (cicatricile) din percepţia lui sunt diferite. Si, cu cat timpul trec,e aceste 

cicatrici vor fi de alta forma si provenind dintr-un alt context, astfel s-a ajuns ca un lucru atât de 

banal ca o cicatrice sa fie tratat ca trofeu si ca taboo intr-un timp atât de scurt, așa cum este 

istoria culturala umana. Deci fiecare poate sa tragă o concluzie proprie pe baza filtrelor 

(cicatricilor) personale. In calitatea mea de artist am obligaţia sa problematizez, sa pun sub 

întrebare repere culturale, nu sa manipulez înţelegerea lor. Daca aceasta ar fii menirea mea, 

care ar fii menirea politicienilor? 
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7.Modealitati de panotare 

 

Aceasta consider ca este modalitatea cea mai buna de panotare a lucrărilor pentru ca se 

pune accentul pe topografii, dar încă se poate observa originea acestora. 

 

Reversul primei opţiuni  nu este adecvat pentru ca fotografiile transforma topografiile intr-un 

text explicativ mai mult decât intr-o lucrare codependenta.   
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