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Teza de abilitare este structurată pe şase capitole după cum urmează: 

Introducere, Evoluţia carierei academice, ştiinţifice şi artistice, Planuri de 

dezvoltare în viitor a carierei academice, artistice şi ştiinţifice, Experienţa de 

coordonare a proiectelor de facilitare a învăţării şi cercetării, de organizare de 

manifestări artistice, Concluzii şi Bibliografie. 

Aşa cum am menţionat şi în introducere, artistul vizual contemporan în 

proiectele sale de cercetare artistică operează tot mai mult cu teorii, idei şi 

concepte care  „migrează” din alte domenii de cunoaştere. Motivul principal 

pentru susţinerea tezei de abilitare ţine de responsabilitatea mea de profesor 

şi artist, care trebuie să împărtăşească cunoaşterea cu generaţiile mai tinere, 

să creeze şi să dezvolte cadrul instituţional pentru producţia de cunoaştere 

avansată în domeniul artistic, ca bază pentru progresul cultural al societăţii 

româneşti în ansamblul ei. 

În capitolul dedicat evoluţiei carierei academice am făcut un raport 

detaliat al traseului profesional în invăţământul superior de la poziţia de 

asistent până la cea de profesor universitar. Momentele cele mai importante 

au fost înfiinţarea Direcţiei de studiu Fotografie, video, procesarea 

computerizată a imaginii în anul 2007, precum şi câştigarea concursului de 

profesor invitat la Université du Québec à Montréal (Canada) în 2011. Tot în 

al doilea capitol am prezentat teza de doctorat în Ştiinţe umaniste – Filosofie, 

la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, intitulată „Estetica reprezentării corpului 

uman în artele media”, conducător ştiinţific fiind profesor universitar doctor 

Dumitru Zaharia. Elaborată în perioada 2001-2006, lucrarea a reprezentat un 

domeniu de interes pentru practica mea artistică bazată pe forme 
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performative şi pe documentarea fotografică şi video a acestora. În acelaşi 

capitol am inclus informaţii şi despre proiectele mele editoriale şi despre 

Bienala de Artă Contemporană Periferic, al cărei director artistic am fost în 

perioada 1997-2008. 

O parte importantă a capitolului a fost analiza evoluţiei carierei artistice 

şi profesionale în care cele mai relevante proiecte de cercetarea artistică au 

fost cele analizau condiţia artistului în societate şi implicau practici sociale ale 

artei, care ulterior erau documentate fotografic sau video. Sintetizând, am 

identificat trei etape importante în evoluţia mea artistică: 

- perioada de experimentare a noilor medii precum fotografia, 
video-ul, performance-art şi de reflectare a condiţiei mele artistice în 
primul deceniu de după căderea comunismului (1993 – 2000). 

- etapa angajamentului artistic reflectat prin practici sociale ale 
artei (2000 – 2010). 

- etapa de investigare discursivă a mediului fotografic şi a filmului, 
precum şi a unor forme artistice hibride, care importă elemente de 
limbaj din alte medii precum muzica, teatrul performativ ori poezia (2010 
– prezent). 

În finalul acestui capitol am analizat câteva dintre cele mai 

semnificative proiecte artistice realizate până în prezent. 

În cel de-al treilea capitol, am prezentat direcţiile de dezvoltare ale 

carierei academice şi artistice. În plan academic am menţionat implicare în 

profesionalizarea Direcţiei de studiu Fotografie, video, procesarea 

computerizată de la Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, dezvoltarea 

centrului de cercetare a imaginii statice şi dinamice prin organizarea de 

conferinţe, expoziţii, editarea de publicaţii şi dezvoltarea de proiecte de 

cercetare interdisciplinară cu echipe complexe finanţate prin grant-uri de 

cercetare. În plan artistic am identificat direcţiile de cercetare: 

- explorarea unor practici sociale ale artei exprimate în forme 
artistice performative documentate prin fotografie şi film. 

- analiza discursivă a mediului fotografiei şi filmului, de lărgire a 
vocabularului specific prin crearea de forme artistice hibride. 
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- realizarea de proiecte artistice care investighează forme ale 
poeticului prin metode de creativitate generatoare de lucrări artistice: 
marşuri de gândire, procese de transformare, diagrame de gândire. 

În capitolul al patrulea am menţionat experienţa în coordonarea 

proiectelor de cercetare artistică, la nivel de studii de Licentă şi Master, 

precum şi faptul că am fost profesor referent în susţinerea publică a mai 

multor teze de doctorat de la Universităţile din Bucureşti, Iaşi şi Timişoara. La 

capitolul de concluzii am menţionat că experienţele şi competenţele câştigate 

în activitatea academică şi artistică sunt fundamentul ce stă la activitatea de 

coordonare a unor posibile viitoare proiecte de cercetare doctorală în 

domeniul Arte Vizuale. Redefinirea metodelor de cercetare şi evaluare a 

rezultatelor cercetării artistice, inclusiv în cadrul proiectelor de cercetare 

doctorală în Domeniul Arte Vizuale, este necesară pentru a ţine cont de 

dinamica cunoaşterii accelerate de azi. Una dintre provocările identificate de 

mine ar fi integrarea proiectelor artistice interdisciplinare în cadrul cercetărilor 

doctorale prin integrarea organică a altor forme de producţie de cunoaştere, 

precum cea ştiinţifică. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


