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I. INTRODUCERE

 Acestă	lucrare	cuprinde	rezultatele	preliminare	ale	unei	cercetări	asupra	identitaţii.	Lucrarea	cu-
prinde	un	text	care	analizează	din	punct	de	vedere	teoretic	problema	identităţii	si	este	susţinută	de	un	dem-
ers	artistic	privit	ca	o	aplicaţie	a	analizei	prezentate,	astfel	încât	să	obţinem	anumite	clarificări	în	problema	
identităţii	persoanei	şi	pentru	argumentarea	justeţei	analizei	care	ne-a	oferit	aparatul	conceptual	folosit.	În	
încheierea	textului	ne-am	permis	câteva	remarci	generale.
	 Capitolul	II,	Fundamentarea	teoretică	face	referire	la	metoda	de	analiză	reflexivă,	care	se	bazează	
pe	observare	şi	experimentare	şi	prezintă	câteva	exemple	de	artişti	care	au	abordat	tema	autoreprezentării	
şi	a	identităţii	personale.	În	continuare	vor	fi	prezentate	imagini,	ca	rezultat	a	câtorva	experimente	per-
sonale.	Urmează	ca	în	capitolul	III		să	relatez	metoda	de	realizare	practică	a	acestui	proiect.	La	final	sunt	
prezentate	concluziile	sub	forma	unei	provocări	la	cunoaşterea	şi	experimentarea	limitelor	personale	în	ce	
priveşte	imaginea	de	sine.
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II. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ
                        Motto: Ubuntu means ”I am what I am because of who we all are.”

 II.1 De ce Persona?

 Persona	sunt	eu	care	mă	regăsesc	în	ceilalţi.	Persona	este	propria	mea	conştiinţă	care	(re)creează	
lumea	(1).	Viaţa	ne	pune	în	situaţia	de	a	manipula	lumea	prin	atribuirea	de	semnificaţii,	acest	lucru	ne	
face	să	ascundem	esenţa	adevăratei	noastre	fiinţe.	Rolurile	pe	care	le	jucăm	in	viaţă		ne	obligă	să	purtăm	
şi	să	abordăm	tot	atâtea	măşti.	Un	copac	este	un	copac,	iar	pădurarul	se	uită	dacă	este	uscat	şi	ar	trebui	
tăiat,	dacă	este	tânăr	sau	bătrân,	dacă	este	atacat	de	paraziţi	etc.	Tâmplarul	vrea	să	ştie	esenţa	lemnului,	
se	gândeşte	ce	fel	de	scânduri	ar	putea	tăia	din	el,	dacă	se	pretează	pentru	obiectele	pe	care	doreşte	să	le	
construiască.	Botanistul	vede	mai	întâi	specia,	dacă	este	o	specie	rară	sau	nu,	în	ce	categorie	taxonomică	
se	încadrează,	etc.	Ca	urmare,	eu	mă	văd	pe	mine	în	accord	cu	funcţia	pe	care	o	deţin	în	relaţie	cu	ceilalţi	
oameni:	mamă,	fiică,	soră,	redactor	de	radio,	studentă,	prietenă,	pacientă	(la	doctor),	etc.,	etc.	Toate	aces-
tea	fiind	situaţii	de	viaţă	în	care,	de	fapt,	sunt		eu	şi	în	acelaşi	timp	persoana	mea	este	modelată	de	toţi	cei	
cu	care	relaţionez.
	 Amprenta	figurii	mele,	masca	mea	pe	chipurile	altor	oameni,	este	o	metafora	a	acestui	melanj	
omogen	intre	mine	şi	lume.
	 Lucrarea,	de	fapt,	este	un	autoportret,	o	autoreprezentare.	Am	construit	un	mulaj	al	propriei	mele	
figuri,	apoi	măşti	din	silicon	şi	am	fotografiat	persoane	din	anturajul	meu	purtând	masca	mea.	Un	ele-
ment	important	este	că	masca	lasă	să	se	vadă	ochii	persoanei	care	o	poartă,	este	unul	din	amănuntele	care	
participă	la	acest	melanj	între	mine	şi	ceilalţi,	alături	de	atitudine,	gestică,	postură,	vestimentaţie	care	le	
sunt	lor	caracteristice.
	 Titlul	Persona	mi-a	fost	inspirat	de	filmul	cu	acelaşi	nume	regizat	de	Ingmar	Bergman	(2).	Filmul	
tratează	relaţia	dintre	două	femei,	o	actriţă	care	înregistrase	numeroase	succese	(Elisabeth),	care	în	timpul	
unui	spectacol	al	piesei	Electra	devine	mută,	şi	sora	medicală	desemnată	să	o	îngrijească	(Alma)	(3).	Pe	
măsură	ce	relaţia	dintre	cele	două	devine	din	ce	în	ce	mai	intimă,	se	produce	un	straniu	schimb	de	person-
alitate.	”Nu,	eu	nu	sunt	tu”	strigă	sora	medicală,	”Eu	sunt	eu”,	replici	care	desigur	rămân	fără	răspuns	din	
partea	actriţei	mute	şi	care	o	fac	pe	Alma	să	ajunga	la	disperare	în	încercarea	ei	de	a	răspunde	la	întrebari	
existenţiale:	Cine	este	ea?	Cine	sunt	ceilalţi?	Ce	este	real?
 Persona	în	latină,	”prosopon”	în	limba	greacă,	desemna	în	antichitate	masca	pe	care	o	purtau	pe	
faţă	actorii.	Persona	provine	din	latinescul	”personare”	=	a	răsuna,	pentru	că	măştile	erau	prevăzute	cu	
un	dispozitiv	special	care	amplifica	vocea	actorului.	Ulterior	termenul	a	fost	extins	la	”personaj”	-	eroul	

(1)	Prin	lume	înţelegând	tot	ceea	ce	ne	înconjoară.

(2)	Regizor	suedez	de	teatru	şi	unul	dintre	cei	mai	influenţi	regizori	de	film	ai	celei	de-a	doua	jumătăţi	a	secolului	20.	Primul	mare	succes	internaţional	îi	

este	datorat	peliculei	“A	şaptea	pecete”	(“Det	Sjunde	inseglet”)	(1956),	care	va	câştiga	Premiul	Special	al	Juriului	la	Cannes.	Este	prima	operă	bergmaniană	

care	se	concentrează	tematic	asupra	întrebărilor	privind	existenţa	lui	Dumnezeu	şi	a	căutarii	unui	sens	al	vieţii.	Bergman	foloseşte	aici	reprezentări	ale	

halucinantului	şi	oniricului	pentru	a	evidenţia	zbuciumul	interior	al	personajelor	şi	pentru	a	pătrunde	în	subconştientul	acestora.	Din	1963	până	în	1966	

Ingmar	Bergman	este	directorul	Teatrului	Regal	de	Stat	din	Stockholm.	Opera	sa	cinematografică	se	axează	acum	asupra	psihicului	personajelor	feminine.	

Persona,	unul	dintre	cele	mai	faimoase	filme	ale	lui	Bergman,	este	neobişnuit	de	sofisticat	şi	complex	pentru	întreaga	operă	filmică	a	regizorului	suedez,	

având	conotaţii	multiple,	între	care	cele	existenţialiste	şi	de	avant-garde	sunt	predominante.	(Wikipedia)
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	 Persoana	-	ca	definiţie	de	dicţionar	(DEX)	-	este	un	individ	al	speciei	umane,	om	considerat	prin	
totalitatea	însuşirilor	sale	fizice	şi	psihice.	Ceea	ce	este	propriu,	caracteristic	fiecărei	persoane	şi	o	dis-
tinge	ca	individualitate	este	personalitatea.	Acel		ansamblu	de	trăsături	morale	sau	intelectuale	prin	care	
se	remarcă	o	persoană;	felul	propriu	de	a	fi	al	cuiva.
	 Din	punct	de	vedere	fizic,	persoana	se	identifică	prin	trupul	individului	uman,	statură,	greutate,	
culoarea	părului,	a	ochilor,	a	pielii,	timbrul	vocii,	amprente	digitale,	palmare,	plantare,	forma	feţei,	forma	
şi	dimensiunea	urechilor,	pilozitate	şi	încă	o	infinitate	de	alte	elemente	care	toate	la	un	loc	formează	şi	
individualizează	o	persoana.	
	 Din	punct	de	vedere	juridic,	persoana	fizică	este	o	convenţie	socială	prin	care	persoana	devine	
titulară	de	drepturi	si	obligaţii.
	 Personajele	rezultate	din	amalgamul	trăsăturilor	mele	si	ale	celui	fotografiat,	conduc	la	figuri	noi	
(bizare,	ciudate,		stranii).	Sunt	Eu,	prin	trăsăturile	grosiere	pe	care	le	dă	masca	figurii	mele	şi	prin	metafora	
pe	care	o	sugerez,	dar	totodată	sunt	Ele	prin	trupul	lor,	prin	gestică,	atitudine,	vestimentaţie,	relaţiile	pe	
care	le	stabilesc	între	ele,	relaţia	cu	mine	ca	fotograf.	În	egală	măsură,	privitorul	încearcă	să	recreeze,	să	
recompună	în	mintea	sa	o	imagine	care	să	corespundă	unui	”standard”	recognoscibil,	al	unei	figuri	care	să	
se	apropie	de	ceea	ce	el	cunoaşte	despre	figura	umană	normală.

 II.2  O investigaţie fenomenologică

	 Abordarea	fenomenologică	rezidă	în	mod	principal	într-o	activitate	care	poate	fi	numita	”observaţie”	
sau	mai	bine	spus	”observare”.	(4)	
	 Aşadar	imaginaţi-vă	aşezaţi	pe	scaun	într-o	încăpere.	Sunteţi	îmbracat	în	hainele	obişnuite,	cele	
pe	care	le	purtaţi	de	obicei	când	ieşiţi	pe	stradă,	aveţi	aceeaşi	pantofi	pe	care	îi	purtaţi	de	obşte,	părul	
are	coafura	zilnică,	sunteţi	pieptănat	aşa	cum	o	faceţi	de	 regulă.	Nimic	nu	pare	să	fie	altfel	decât	altă	
dată.	 Încăperea	 în	 care	 vă	 aflaţi	 vă	 este	 familiară,	 un	 scaun,	 draperii,	 o	masă.	 În	 cameră	 se	mai	 află	
o	 persoană	pe	 care	 o	 cunoaşteţi.	Nimic	 nu	vă	 nelinişteşte.	Purtaţi	 o	 discuţie	 lejeră	 şi	 totuşi,	 persoana	
respectivă	manevrează	un	aparat	de	fotografiat	şi	declanşează.	Deodată,	totul	se	schimbă.	Părul	nu	mai	stă	
bine,	hainele	nu	sunt	potrivite,	pantofii	sunt	neasortaţi,	rujul	s-a	şters	de	pe	buze,	ochii	nu	sunt	suficient	
conturaţi,	bluza	este	şifonată,	ba	chiar	şi	parfumul	nu	mai	este	suficient	de	intens	(deşi	el	nu	se	va	simţi	
niciodata	intr-o	fotografie).	Tot	ceea	ce	până	acum	o	secundă	părea	familiar	şi	obişnuit,	deodată	aduce	
un	val	de	nelinişte	şi	angoasă.	Doreşti	să	vezi	fotografia	imediat.	Oare	”ai	 ieşit	bine”?	Te	simţi	privit,	
evaluat,	déjà	nu	mai	contează	că	o	zi	întreagă	sute	de	oameni	te-au	privit	fără	să	te	simţi	stânjenit,	acum,	în	
aceste	fracţiuni	de	secundă,	în	care	imaginea	ta	”îngheaţă”	într-o	fotogramă	te	simţi	obligat	să	”dai	totul”.	
Priveşti	imediat	imaginea	şi	eşti	complet	nemulţumit.	Nu	te	recunoşti,	nu	eşti	tu	acela,	totul	devine	alien-
ant,	obişnuitul	nu	mai	este	în	regulă.	Reiei	scena,	netezeşti	un	pic	hainele	cu	mâna,	bagi	degetele	prin	păr,	
te	aşezi	în	scaun	şi	…	camera	declanşează	din	nou.	O	dată	şi	încă	o	dată	şi	înca	de	cîteva	ori.	Te	priveşti	
în	fotograme	şi	curios,	la	un	moment	dat	începe	să	îţi	placă	de	cel	din	imagine.	Devii	prietenos	şi	chiar	
îngăduitor	cu	persoana	pe	care	o	observi.

(4)	Lester	Embree	–	Analiza	reflexivă	–	O	primă	introducere	în	investigaţia	fenomenologică,	Casa	cărţii	de	ştiintă,	2007,	pag.	29
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Într-un	anume	fel,	ceva	imperceptibil	s-a	produs.	Ce	era	supărător,	prea	direct,	chiar	urât,	devine	accepta-
bil,	atractiv,	prietenos,	familiar.
Este	un	fenomen	destul	de	răspândit	(probabil	că	şi	dumneavostră	la-ţi	trăit	macar	o	dată)	şi	pe	care	încerc	
să	îl	analizez.	Ceea	ce	părea	urât	devine	mai	puţin	obiectiv	după	o	perioadă	de	timp.	
	 Ce	anume	s-a	întâmplat	ca	percepţia	să	se	schimbe?	Care	este	procesul	interior	care	ne	face	să	ne	
schimbăm	percepţia?	Ne	familiarizăm	cu	noi	înşine?	Intervenţia	tehnologiei	ne	face	să	avem	mai	multă	
încredere	in	imaginea	noastră?	Care	este	atitudinea	heideggeriană	a	acestei	probleme	de	autopercepţie?
Ce	este	persoana?	Cine	sunt	eu?	Ce	este	realitate	şi	ce	este	închipuire?	Ne	putem	obiectiva	pe	noi	înşine?	
Ne	putem	privi	ca	şi	când	ar	fi	vorba	despre	o	altă	persoană?	

 II.3 Investigţii personale

	 Acum	câţiva	ani,	când	am	avut	ca	tema	fotografică	autoportretul,	am	fost	pusă	în	situaţia	să	ex-
perimentez	şi	să	fac	aceleaşi	tip	de	observaţii	ca	cele	relatate	mai	sus.	Am	declanşat	şi	eram	nemulţumită	
de	imaginea	pe	care	o	vedeam	şi	pe	care	trebuia	să	o	accept	ca	fiind	a	mea.	Atunci	am	luat	decizia	să	ma	
investighez	pe	mine	însămi,	să	observ	ce	anume	se	ascunde	în	spatele	acestei	percepţii.	De	ce	în	unele	zile	
spunem	”azi	arăt	bine”	şi	în	altele	”azi	arăt	rau”.	Acest	”bine”	sau	”rău”	este	dat	de	trăirile,	sentimentele,	
emoţiile	din	momentul	declanşării	sau	din	momentul	în	care	privim	şi	analizăm	imaginea?	Aşa	că,	timp	de	
3	luni,	aproape	în	fiecare	seară,	mi-am	făcut	câte	o	fotografie,	bust,	neregizată,	necosmetizată,	la	perete,	
cu	un	fundal	neutru,	fără	să	imi	compun	nicio	mimică	anume,	nicio	expresie	specială.	Mai	mult	decât	atât,	
am	căutat	să	surprind	mai	cu	seamă	acele	momente	când	de	regulă	considerăm	că	suntem	nefotogenici,	cu	
vopsea	pe	păr,	în	halat	de	baie	după	ce	am	ieşit	de	la	duş,	când	erau	36	de	grade	în	casă	şi	eram	transpirată,	
în	pijamale,	acasă	sau	când	am	plecat	în	vacanţă.	Au	rezultat	astfel	cateva	zeci	de	fotografii	autoportret	pe	
care	le-am	lipit	pe	perete,	astfel	încât	să	le	am	în	faţa	şi	să	le	evaluez	permanent.	(Vezi	Anexa	1)
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 II.4 Documentare autoportret
  Motto: ”I have a face, but a face is not what I am” Julian Bell (5)
  
 În	spatele	feţei	mele	stă	o	minte,	pe	care	nu	o	poţi	vedea,	dar	care	te	priveşte	drept	în	ochi.	Această	
faţă,	pe	care	tu	o	vezi	dar	eu	nu,	este	un	mediu	prin	care	eu	exprim	ceva	din	ceea	ce	sunt.	Astfel	că	faţa	
pare	să	mă	reprezintă	pe	mine	şi	mă	confruntă	cu	propriile	limite.
	 Există	posibilităţi	de	a	modifica	această	limită	a	propriei	figuri	prin	machiaj,	mustăţi,	peruci,	sau	
altele	de	genul	acesta.	In	unele	culturi	ai	şansa	de	aţi	pierde	sau	schimba	identitatea,	fie	şi	doar	pentru	o	
noapte,	în	spatele	unei	maşti.	
	 Eu	am	încercat	alternativa	de	a	ma	confrunta	cu	propria	mea	figură,	să	ma	aşez	faţă	în	faţă	cu	mine	
insămi	şi	să	mă	înregistrez,	să	mă	amprentez,	astfel	încât	să	explorez	aserţiunea	”asta	sunt	eu”.	(6)

  II.4.1 Artişti care au lucrat cu tema autoportretului

 Phillip Akerman	(7)	pictează	doar	autoportrete	încă	de	la	varsta	de	18	ani,	când	a	decis	să	urmeze	
o	carieră	în	pictură	în	ciuda	celor	care	anunţau,	în	mod	eroic,	tragica	moarte	a	picturii.	”Cum	poate	să	
moară	pictura	câtă	vreme	eu	îmi	doresc	atât	de	mult	să	pictez?”	declara	Phillip	Akerman	intr-un	interviu	
pentru	InitiArt	magazine,	in	aprilie	2011.	(8)
	 În	ultimii	30	de	ani,	a	creat	o	metodică	a	autoportretului	pictând	şi	creând	propria	imagine	prin	
adaptarea	tuturor	tehnicilor	oferite	de-a	lungul	timpului	de	marii	maeştri	ai	picturii.	Acum	are	o	colecţie	
de	3	000	de	autoportrete	şi	declară	că	se	pictează	pe	sine	dar	în	acelaşi	timp	pictează	omenirea	întreagă.	
Adept	al	lui	Schopenhauer,	Akkerman	crede	în	libertatea	creaţiei	şi	se	declară	un	romantic	întunecat	şi	nu	
un	om	al	acestor	vremuri.
	 Fragment	din	interviul	cu	Selina	Ting	(9):	 Phillip Akkerman:	 Probabil	 că	 este	 posibil	 să	
înţelegem	cine	suntem,	ca	individualitate,	abia	la	sfârşitul	vieţii.	Ne	putem	privi	pe	noi	înşine	în	două	
feluri:	prin	intermediul	simţurilor	şi	prin	introspecţie.	

(5)	Julian	Bell	este	pictor	şi	scriitor.	Este	autorul	carţilor:	Bonnard	(1994)	şi	What	is	Painting?	Representation	and	Modern	Art	(1999),	este	un	collabora-

tor	permanent	al	publicaţiilor	

Times	Literary	Supplement,	Modern	Paintings	si	The	Guardian.

(6)	500	Self	-	portraits,	Julian	Bell,	Phaidon.

(7)	Phillip	Akerman	(x2)–	S-a	nascut	in	Vassen	(Olanda)	în	1957	şi	acum	trăieşte	şi	lucrează	în	Haga.

(8)	http://www.initiartmagazine.com/interview.php?IVarchive=53,	interviu	cu	Selina	Ting	pentru	InitiArt	Magazine,	9	April	-	26	June	2011

(9)	Idem.
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	 Intelectul	nostru	se	foloseşte	de	simţuri,	de	experienţa	noastră.	Lumea	noastră	interioară,	emoţiile	
şi	trăirile	sunt	inaccesibile	intelectului.	Ochii	pot	vedea	orice,	dar	nu	şi	pe	ei	înşişi.	Akkerman	spune	ca	
pictându-se	pe	sine,	se	simte	eliberat	de	intenţia	de	înfrumuseţare,	nu	mai	are	grija	trăirilor	şi	sensibilităţilor	
unui	anumit	model.	El	crează	o	persona	cu	care	se	dezvoltă	şi	evoluează	împreună.	(Vezi	Anexa	2)

 Cindy Sherman (10),	considerată	unul	dintre	cei	mai	respectaţi	fotgrafi	ai	sfârşitului	de	secol	20	
si-a	construit	 renumele	de	”regina	a	autoportretului”.	Deşi	ea	este	personaj	 în	majoritatea	fotografiilor	
sale,	declară	că	ele	nu	sunt	autoportrete	şi	nu	reprezintă	momente	autobiografice.	De	cele	mai	multe	ori,	
Sherman	se	foloseşte	pe	sine	ca	actor	pentru	a	pune	în	discuţie	o	mare	varietate	de	problematici	ale	lumii	
moderne:	rolul	femeii	sau	rolul	artistului	in	societate.
	 Sherman	declară	într-un	interviu	pentru	revista	The	Guardian	(11)	că	mama	ei	nu	a	încurajat-o	
niciodataă	să	citească	pentru	că	avea	convingerea	că	acei	copii	cu	dificultăţi	de	citire	gândesc	ciudat.	Iar	
despre	tatăl	său	afirmă	că	era	bigot	şi	rasist	”o	persoană	oribil	de	egocentrică”.
	 Nimeni	din	 familie	nu	a	 considerat	 că	 este	 ciudată	 înclinaţia	 ei	de	 a	 se	deghiza	 şi	 a	 interpreta	
diferite	roluri.	Era	un	fel	de	evadare	din	propria	existenţă?	Poate	doar	parţial,	declară	chiar	ea	în	acelaşi	
interviu,	”Dacă	nu	mă	placeţi	în	felul	acesta,	ce	ziceţi	de	un	alt	fel?	Sau	poate	preferaţi	o	altă	versiune?”	
Desigur	în	lucrările	sale	este	mult	mai	mult	decât	o	simplă	deghizare,	dar	rădăcinile	se	trag	din	confuzia	
copilăriei	şi	a	situaţiei	politice	din	perioada	anilor	1960	şi	1970,	când	şi-a	trăit	tinereţea.
	 Sherman	lucrează	în	serii,	de	obicei	se	fotografia	intr-o	diversitate	de	costumaţii.	Pentru	a	crea	
fotografiile	 sale,	Sherman	 lucra	 singură	 în	 studioul	ei	 şi	 îşi	 asuma	mai	multe	 roluri,	de	autor,	 regizor,	
macheuză,	stilist,	garderobieră	şi	desigur,	model.
	 În	perioada	1977	–	1980,	Sherman	a	creat	o	serie	de	fotografii	alb-negru,	influenţată	de	arhetipul	
feminin	al	perioadei	de	sfarşit	de	ani	1950	şi	început	de	1960.	Seria	intitulată	”Untitled	Film	Stills”	este	
considerată	a	fi	opera	sa	de	maturitate.

(10) Cindy Sherman s-a născut în 1954 în Glen Ridge New Jersey, o suburbie a New York City. Părinții ei nu au avut nicio legătură cu arta, tatăl ei era 

inginer și mama invățătoare. Și-a petrecut copilăria în Long Island, fiind cea mai mică dintre cei 5 copii ai familiei.

(11) Cindy Sherman: Me, myself and I - SimonHattenstone – The Guardian, Saturday 15 January 2011 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2011/

jan/15/cindy-sherman-interview
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 Anii	1988	–	1990	o	găsesc	preocupată	de	istoria	artei	şi	realizează	o	serie	de	fotografii	inspirate	
de	lucrările	marilor	maeştri,	remake-uri	ale	unor	picturi	iconice.

 2003	-2004	Sherman	utilizează	motivul	clownului	cu	măşti,	costume,	chiar	capete	bizare	şi	
machiaj	specifice	clownilor.

	 Anii	din	urmă,	după	2008,	o	readuc	pe	Sherman	în	faţa	camerei	cu	o	serie	de	personaje	
reprezentând	femeia	bine	poziţionată	social.
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 Man Ray a creat în perioada dadaistă un mulaj al chipului său introdus într-o casetă de lemn.

  La Geta Brătescu, masca este considerată o etapă mai avansată a fardului.  

 Sau o altă manieră de estompare a propriilor trăsături  în spatele unui ”ecran” de pungi din plastic.
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	 Artista	romana	Geta	Brătescu	experimentează	actul	artistic	cu	propria	persoană	şi	libertatea	umană,	
într-o	perioadă	în	care	acest	lucru	era	un	lux.	Mai	jos	este	o	fotogramă	din	performance-ul	Earthcake.	

	 La	Roxana	Trestioreanu,	autoreprezentarea	este	oferită	privitorului	spre	analiză	şi	interpretare.	În	
seria	”Eu	prin	ceilalţi”,	a	folosit	tehnica	mixtă:	autoportret	fotografic,	colaj	cu	fragmente	din	alte	foto-
grafii,	peste	care	a	proiectat	diapozitive.
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III. METODA DE REALIZARE

 
 III.1 Experimente

	 În	ce	constă	identitatea	unei	persoane?	Cum	stabilim	identităţile	a	două	persoane	diferite?	Exem-
plele	pe	care	le	ofer	cu	titlu	de	experiment,	se	referă	la	criterii	corporale	(care	ţin	de	postură)	şi	la	criterii	
de	ordin	emoţional	(care	ţin	de	mimică).	În	consecinţă,	am	recurs	 la	 trei	experimente	cu	trei	persoane	
diferite,	urmărind	expresiile	faciale	pe	parcursul	experimentului.	Am	urmărit	„dacă”	şi	”ce”	se	întâmplă	
cu	chipul	nostru	atunci	când	rostim	expresii	cu	puternic	impact	emoţional.
 
  III.1.1 Experimentul ”Te iubesc”

 Primul	din	această	 serie	de	experimente,	persoana	mă	 reprezintă	pe	mine	 rostind	 sintagma	”te	
iubesc”	timp	de	45	de	minute	continuu.	Aparatul	de	fotografiat	a	fost	montat	pe	trepied	şi	setat	să	declanşeze	
automat	la	interval	de	5	secunde.	A	rezultat	o	serie	de	peste	400	de	imagini	din	care	am	selecţionat	câteva	
spre	exemplificare.	(Vezi	Anexa	3)
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  III.1.2 Experimentul ”Iartă-mă”
 
	 Timp	de	30	de	minute	persoana	care	a	participat	la	experiment	a	rostit	continuu	”iarta-mă”.	Au	
rezultat	peste	300	de	imagini	din	care	am	selecţionat	câteva	pentru	exemplificare.	(Vezi	Anexa	4)

  III.1.3 Experimentul ”Amintiri”

 Persoana	care	a	acceptat	experimentul	a	evocat	întâmplări	din	existenţa	sa	pe	care	le	considera	a	fi	
fost	marcante	emoţional.	Au	rezultat	cateva	zeci	de	imagini	din	care	am	selecţionat	câteva.
”În	copilărie	îmi	era	teamă	de	întuneric	şi	aveam	un	vis	care	se	repeta.	La	fereastra	mea	apărea	un	cavaler	
neînfricat	care	se	lupta	cu	micii	monstruleţi	ascunşi	în	întunericul	de	sub	pat.”
Cronologic	vorbind,	acesta	a	fost	primul	din	seria	experimentelor	mele.	(Vezi	Anexa	5)



15

 III.2 Măştile

	 Alteritatea	nu	este	o	simpla	oglindire	ca	reflectare	a	eului	propriu.	”Eu	experimentez	lumea	şi	pe	
ceilalţi	în	mine,	în	cadrul	conştiinţei	mele,	(…)	eu	îi	experimentez	nu	ca	pe	creaţia	mea	sintetică	privată,	
ci	în	calitate	de	lume	intersubiectivă	străină	mie,	de	lume	care	există	pentru	fiecare	şi	ale	cărei	obiecte	
sunt	accesibile	oricui.	Cu	toate	acestea	fiecare	are	experienţele	sale	proprii,	(…)	fiecare	are	propria	sa	
lume	ca	fenomen.”	(Edmund	Husserl	–	Meditaţii	carteziene,	ed.	Humanitas,	1994,	pag.	125)	

	 Cum	aş	putea	să	sugerez,	prin	imagine	fotografică,	întreaga	demonstraţie	filosofică	a	alterităţii?	
Soluţia	pe	care	am	imaginat-o	este	amprentarea	propriei	mele	figuri,	iar	pentru	aceasta	am	folosit	teh-
nica	mulajului	în	ipsos.	
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	 Am	obţinut	astfel	două	tipuri	de	negative,	cu	două	expresii	faciale	diferite:	una	cu	un	facies	neu-
tru,	care	nu	exprimă	un	anume	fel	de	emoţionalitate	şi	alta	în	care	am	amprentat	un	zâmbet.	Din	nega-
tivele	obţinute	au	fost	create	măştile	”pozitiv”,	unele	din	latex,	altele	din	silicon.

	 Apoi	am	încercat	să	vad	ce	se	întâmplă	dacă	suprapun	masca	peste	un	portret	şi	decupez	acea	
zonă	reprezentativă,	care	dă	amprenta	personală	a	individului,	şi	anume	zona	ochilor.
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IV. PROIECTUL ARTISTIC

 Proiectul	artistic	consta	în	fotografierea	unor	subiecţi,	care	poartă	pe	faţă	o	masca	de	silicon	sau	
latex,	mulaj	al	chipului	meu	(obţinut	prin	metoda	descrisă	anterior).	Prin	suprapunerea	a	două	imagini	(cu	
mască	şi	fără	mască)	şi	decuparea	măştii	în	zona	ochilor,	au	rezultat	expresii	bizare,	dizarmonice,	uneori	
în	dezacord	cu	atitudinea	corporala	a	celui	fotografiat.
 Persona	este	o	continuare	a	proiectului	de	 licenţă	”Ipostaze	ale	eului	 într-un	clasor	de	 timbre”	
(Vezi	Anexa	6),		în	care	preiau	şi	duc	mai	departe	tema	identităţii	personale.	Am	pornit	de	la	premiza	ca	
faţa	este	partea	corpului	care	ne	reprezinta	cel	mai	bine	şi,	mai	mult	decât	atât,	zona	ochilor	este	aceea	
care	conferă	amprenta	de	identificare	a	persoanei,	ca	şi	amprenta	digitală,	plantară	sau	vocală.	Bunăoară	
zâmbetul	autentic	este	dat	de	activarea	muşchiului	din	jurul	ochilor.	Acum	mai	bine	de	100	de	ani	neu-
rologul	francez	Duchenne	de	Boulogne	a	facut	experimente	pentru	a	demonstra	cum	activarea	muşchilor	
faciali	modifică	expresia	feţei	în	raport	cu	diferite	emoţii.	Duchenne	a	scris:	”Emoţia	bucuriei	autentice	se	
exprimă	prin	contracţia	muşchiului	zigomatic	major	şi	a	muşchilor	orbiculari.	Primul	se	supune	voinţei,	
dar	cel	de	al	doilea	e	mişcat	de	dulcile	emoţii	ale	sufletului.”	(12)	

(12) Paul Ekman, Emoţii date pe faţă - cum să citim sentimentele pe chipul uman, Editura 3
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 Imaginile	anterioare	sunt	fotografii	ale	unei	aceleiaşi	persoane	în	două	atitudini	faciale	diferite:	una	
în	care	zâmbeşte	şi	alta	în	care	mina	este	neutră.	Suprapunerea	măştii	induce	disproporţii	anatomice	ma-
jore	legate	de	structura	facială	a	personajului	şi	de	dimensiunile	mulajului.	Faptul	ca	masca	este	realizată	
dintr-un	material	cu	proprietăţi	plastice	conduce	la	o	distorsionare	a	trăsăturilor	care,	teoretic,	ar	trebui	să	
mă	reprezinte.	
 
	 Oamenii	mimează	interacţunea,	trăiesc	iluzia	relaţionării,	când	de	fapt	sunt	captivi	ai	propriilor	lor	
existenţe,	din	care	nu	pot	evada.	
												Ca	să	poata	comunica,	oamenii	se	folosesc	convenţii.	Faptul	că	eu	şi	cu	tine	folosim	cuvântul	
"pisică"	ca	să	denumim	acelaşi	animal	de	apartament	este	o	punere	de	acord	care,	în	ultimă	instanţă,	este	
esenţa	limbajului.	Comunicarea	nu	ar	fi	posibilă	în	lipsa	limbajului.	Dar	convenţiile	nu	sunt	doar	de	lim-
baj,	ci	ţin	de	moda,	atitudine,	postură,	etc.	Toate	aceste	elemente	constituie	filtre	(maşti)	în	spatele	cărora	
se	ascunde	de	fapt	fiinţa	omenească,	constiiinţa,	adica	noi	înşine.	Astfel,	comunicarea	nu	poate	avea	loc	
decît	în	interiorul	limbajului.	Din	punct	de	vedere	fenomenologic	ne	vedem	numai	pe	noi,	iar	constiinţele	
nu	pot	comunica	între	ele!	

									Revenind	la	experimentul	descris	anterior,	deşi	avem	acelaşi	personaj	care	pastrează	aceeaşi	atitu-
dine	(zâmbetul),	suprapunerea	măştii	mele	modifică	radical	receptarea	respectivei	emoţii	şi	conduce	la	
confuzie.	Din	punct	de	vedere	practic,	distingem	trei	instanţe	de	comunicare:	masca	(mulajul),	purtătorul	
maştii	şi	inevitabila	amprentă	a	celui	care	face	fotografia.	Rezultatul	este	un	obiect	artistic	care	conţine	
cîte	ceva	din	toate	aceste	elemnte,	dar	şi	elementele	de	noutate,	aduse	de	conştiinta	privitorului,	care	rec-
ompun	o	realitate	pe	baza	unor	puneri	de	acord,	acele	convenţii	dobândite	cultural.	
	 Interesant	 este	 cum	 s-au	 perceput	 subiecţii	 după	 ce	 şi-au	 văzut	 chipurile	 ”schimonosite”	 de	 o	
virtuală	operaţie	estetică	realizată	prin	suprapunerea	celor	două	imagini.	Unii	s-au	amuzat,	alţii	au	fost	
surprinşi	de	noua	imagine	obţinută,	dar	cu	siguranţă	nu	s-au	recunoscut	şi	confirm	această	reacţie	pentru	
că	nici	eu	nu	m-am	recunoscut	pe	mine.	Dar	de	ce?	Penrtru	că,	în	cazul	meu,	am	suprapus	repere	ana-
tomice	personale,	mulajul	chipului	meu	peste	figura	mea	şi	cu	toate	acestea	nu	mi-am	recompus	un	portret	
fidel.	Aş	sugera	o	analogie,	cu	titlu	de	experiment	mental,	că	sunt	suficiente	elemnte	care	să	identifice	
o	persoană	şi	cu	siguraţă	deja	aţi	făcut	o	listă	cu	particularităţi	anatomice	care	să	argumenteze	această	
afirmaţie.	Vă	propun	să	ne	imaginăm	exerciţiul	teleportării,	când	corpul	persoanei	este	descompus,	până	
la	nivel	celular,	la	locul	de	plecare,	este	transportat	si	recompus	la	destinaţie.	Corpul	care	ajunge	acolo	este	
identic	cu	cel	de	la	plecare,	deşi	nu	este	vorba	de	o	identificare	pe	criterii	corporale.	Să	ne	inchipuim	acum	
acelaşi	exemplu,	cu	diferenţa	că	nu	mai	descompunem	corpul	în	particule	elementare,	recompunerea,	la	
destinaţie	nu	va	mai	reprezenta	o	replică	a	aceluiaşi	individ.	De	acesastă	dată	vom	avea	de	a	face	cu	2	
indivizi	diferiţi.	Aşadar	ceea	ce	eu	recompun	din	elemnte	de	identificare	personală	este	o	altă	persoană.	
Mă	cunosc	eu	suficient	de	bine	încât	sa	afirm	”aceasta	nu	sunt	eu”	sau	din	contra	”ma	recunosc	în	această	
imagine”?	Sau	imaginea	pe	care	o	am	despre	mine	este	de	fapt	o	recompunere	”din	memorie”	a	unor	el-
emente	anatomice,	aşa	cum	am	procedat	acum	cu	fotografiile.
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V. CONCLUZII

 Doresc	să	precizez	că	nu	am	dorit	ca	în	cele	de	mai	sus	să	fac	o	trecere	în	revistă	a	tuturor	proble-
melor	legate	de	identitatea	persoanei.	Am	făcut	trimitere	doar	la	câteva	argumente	de	ordin	filozofic,	care	
mi-au	incitat	curiozitatea	de	a	experimenta	în	plan	artistic	problema	identităţii.	Am	făcut	referiri	la	doar	
câţiva	artişti	care	au	avut	aceleaşi	preocupări	de	a	transpune	plastic	ideea	de	autoreprezentare	şi	identitate	
personală	pentru	a	pune	în	evidenţă	abordarea	proprie.
 
	 În	esenţă,	nici	măcar	nu	îmi	propun	ca	proiectul	meu	să	rezolve	aceste	probleme,	ci	mai	degrabă	
să	provoc	privitorul	la	introspecţie	şi	analiză	a	propriei	sale	individualităţi.	Consider	totuşi	importantă	şi	
inedită	maniera	abordată	în	acest	proiect	pentru	tratarea	identităţii	personale	prin	fotografie.
	 Datorez	mulţumiri	profesorului	Constantin	Aslam,	ale	cărui	cursuri	de	estetica	continentală	şi	
analitică,	m-au	 făcut	 să	 îmi	 conturez	 această	 problematică	 şi	 să	 o	 argumentez	 în	 această	manieră	 şi	
doamnei	profesoare	Roxana	Trestioreanu	pentru	coordonarea	acestui	proiect.	De	asemenea	le	mulţumesc	
prietenilor	mei	care	au	acceptat	să	se	supună	experimentelor	fotografice,	nu	totdeauna	comode:	Luminiţa	
Panait,	Horia	Mitrofan,	Anca	Hagi	Nicovici,	Emilia	Kiss,	Andreia	Teodoru,	Lia	Bojan,	Corina	Bojan,	
Elena	Blidaru,	Răzvan	Tun	şi	Cătălina	Huţan,	nu	în	ultimul	rând	fiicei	mele	Ana	Constantinescu	care	este	
prima	susţinătoare	a	ideilor	mele.	Le	mulţumesc	colegilor	mei	de	master,	care	m-au	ajutat	la	realizarea	
mulajului	de	ipsos:	Sabin	Gârea	şi	Radu	Drăgan	şi	colegilor	de	radio	pentru	susţinere	şi	înţelegere:	Co-
rina	Negrea,	Dan	Manolache,	Andrei	Banc.
	 Le	mulţumesc	tuturor	celor	care	mi-au	pozat	şi	care	m-au	ajutat	să	mă	recompun	din	cioburile	
cunoaşterii.

 

”Nu ştiu care sunt paşii pe care-i voi face, nu ştiu ce fel de adevăr caut, ştiu doar că a devenit intol-
erabil pentru mine să nu ştiu. Am aproape cincizeci de ani, am ajuns la vârsta la care ridurile nu mai 
accentuează expresia, ci sunt o expresie a altei vârste, bătrâneţea care se apropie, şi deodată, o spun din 
nou, a devenit intolerabil pentru mine să pierd, să nu ştiu, să continui să fac gesturi în întuneric, să fiu 
un automat care visează în fiecare noapte să evacueze banda perforată a programului său: o tenie lungă 
care n-a cunoscut altă viaţă decât printre circuite şi tranzistori.” (Jose	Saramago	–	Manual	de	pictura	
şi	caligrafie)
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ANEXA 1 - Experimentul ”Jurnal”
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ANEXA 2 - Philip Akkerman
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ANEXA 3 - Experimentul ”Te iubesc”
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ANEXA 4 - Experimentul ”Iartă-mă”
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ANEXA 5 - Experimentul ”Amintiri”
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ANEXA 6 - ”Ipostaze ale eului intr-un clasor cu timbre”
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ANEXA 7 - Persona
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