Zapraszamy na otwarcie wystawy
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wystawa czynna do 8 maja 2019

Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaş ukooczyła w 1998 r. malarstwo i fotografię w Akademii Sztuk Wizualnych
im. Ioana Andreescu w Klużu (Rumunia), obecnym Uniwersytecie Sztuki i Wzornictwa w Klużu-Napoce. Od 1998
r. do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia poświęcone malarstwu i multimediom na Wydziale Sztuk Wizualnych
Uniwersytetu w Oradei (Rumunia).
Od 2009 r. jest adiunktem na Uniwersytecie w Oradei. W latach 2002-2004 otrzymała grant rządowy Vasile
Parvan na badania podyplomowe w ramach projektu Miraggi in Bomarzo Garden na uczelni Accademia
di Romania w Rzymie (Włochy). W 2007 r. uzyskała tytuł doktora sztuk wizualnych na Uniwersytecie Sztuki

i Wzornictwa w Klużu-Napoce (Rumunia). Prace G. D. Bohnstedt Gavrilaș są złożone. Autorka zgłębia w nich
tradycyjną technikę malarstwa, rysunku, mieszanych technik graficznych, multimediów, sztuki wideo, grafiki
cyfrowej, fotografii i sztuki środowiskowej, badając związek pomiędzy rolą artysty jako autora a odbiorcą
postrzeganym jako lustro i interpretującym obrazy wizualne, które mogą zostad przepisane.
Jej prace odwołują się do indywidualnej zmysłowej percepcji konsumenta sztuki i opierają się na koncepcji,
zgodnie z którą każda osoba przechowuje w swojej pamięci doświadczenie i osobisty związek z obrazem, a rolą
artysty jest inspirowanie i prowokowanie pytao i reakcji poprzez twórczośd.

Windows, 2017 – druk cyfrowy / papier (99 x 152,5 cm)

RACJONALNA CIELESNOŚD ŚWIATŁA
„Kompozycje inspirowane są zwielokrotnionymi falami promieni światła, które definiują treśd
wizualną; mówiąc ściślej, promienie światła stają się wizualnymi abstrakcyjnymi formami
z wbudowanym w ich strukturę estetycznym, muzycznym rytmem”. W ten niezwykle bezpośredni
sposób autorka Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș definiuje swoją własną twórczośd. Istotnie, jej
zamiarem jest szczególny rodzaj estetycznego radykalizmu: „Chcę wyłamad się z formy
informacyjnego i bezosobowego obrazu graficznego”.
Sposób, w jaki artystka stara się to osiągnąd, otrzymał z czasem różne nazwy: sztuka
komputerowa, grafika komputerowa, malarstwo komputerowe, sztuka elektroniczna, nowe media
itp. Rzeczą wspólną dla wszystkich tych form jest instrument elektroniczny i program komputerowy
jako „narzędzie”. Dawniej pojawiało się pytanie, czy w tym wypadku faktycznie mamy do czynienia
z prawdziwą sztuką. Biorąc pod uwagę jej krótką historię, łatwo było o taki argument. Niemniej
jednak, po obejrzeniu prac takich autorów jak Jim Harris, Lev Stepanov czy Pauline van de Ven, nie

mówiąc o Wolfgangu Lieserze, który w 1998 r. ufundował Muzeum Sztuki Cyfrowej (Digital Art
Museum – DAM), staje się oczywiste, że odpowiedź również jest prosta. Potrzebny był nowy rodzaj
edukacji plastycznej — zarówno dla artystów, jak i odbiorców — aby formy grafiki komputerowej
zostały zaakceptowane, a przede wszystkim zrozumiane jako środki wyrazu artystycznego. Również
w tym wypadku, pomimo swojej krótkiej historii, sztuka cyfrowa wydaje się obecnie dopiero
pierwszym krokiem w procesie rewolucji w sztukach wizualnych, a jej przyszłośd jest trudna do
przewidzenia. Frank Popper, jeden z najbardziej zajadłych krytyków nowych form sztuki, wyraził tę
myśl jednym zdaniem: Sztuka cyfrowa nie jest łatwa, ponieważ sztuka nie jest łatwa, a żaden sprzęt
nie czyni nikogo artystą. Program komputerowy jest tylko narzędziem, podobnie jak tradycyjne
przybory. Aby stad się artystą, nie wystarczy korzystad z programu graficznego; potrzebny jest talent,
wyobraźnia wizualna, biegłośd w kolorach i spójna wizja. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș wszystko
to posiada w nadmiarze.

Środek, 2017 – druk cyfrowy / papier (106 x 106 cm)

Prace składające się na cykl Wzmocnienie światła cechuje pewna muzykalnośd i pitagorejska
czystośd stylistyczna. Przedstawiana przez Gabrielę Dianę Bohnstedt Gavrilaș ekstremalna
formalnośd, obecnośd proporcjonalności, a także współczynniki matematyczne, algorytmy i czysta
logika nie pozwalają nie myśled o tym, co w historii sztuki nazwano „sztuką konkretną”. Jednak mimo
iż artystka ta zawsze wydaje się oscylowad na granicy sztuki konkretnej, starannie oddziela się od niej
za sprawą zupełnie innego rodzaju zaangażowania emocjonalnego. Racjonalnośd jej prac, całkowite
odrzucenie wszelkiej symboliki, koncepcyjna czystośd — wzmocniona przez niekiedy ekstremalne
„wykooczenie” przestrzeni wizualnej — pobudzają „zmysłową wrażliwośd” odbiorcy. Mówią
o ochronnym, ale głęboko ukrytym słowniku doświadczeo, który posiada każdy z nas, i o sposobie,
w jaki abstrakcyjne formy tych dzieł kształtują nasz sposób postrzegania takich prac jak Ultramaryna,
Drabina Jakuba czy Wirtualny pokój. Ten słownik doświadczeo (osobisty, ale także zbiorowy), który
Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș ma na myśli, pomaga nam — poprzez nieprzewidziane, a nawet
dziwaczne powiązania — oglądając jej prace, przejśd ze świata rzeczywistego do wyobrażonego, od
egzystencji do wirtualnej rzeczywistości, od sfery racjonalnej do emocjonalnej i na odwrót.
To interaktywne doświadczenie, które niemal wymuszają na nas dzieła artysty, wiąże się
z uczestnictwem, również na głęboko osobistym poziomie. Mimo iż dzieła te nie wydają się posiadad
żadnej emocjonalnej treści, sposób komunikacji nie jest bynajmniej wyłącznie intelektualny.

Wirtualny pokój, 2017 – druk cyfrowy / papier (106 x 106 cm)

Duchowe implikacje przedstawione w tej sztuce wynikają ze zbieżności sfery intelektualnej ze
sferą emocjonalną; pochodzą z miejsca, w którym spotykają się myśl i uczucie. Jak już zaznaczono,
jest to przestrzeo pitagorejskiej trzeźwości: tylko światło kształtuje treśd; tylko światło duchowe
kształtuje naszą wewnętrzną tożsamośd. Według Pitagorasa harmonijny dźwięk, wyrażony wyłącznie
we współczynnikach numerycznych i zwany przez niego „muzyką sfer”, nie może byd słyszany przez
ludzi, ponieważ w rzeczywistości żyjemy w nim i słyszymy go przez cały czas. W podobny sposób
można stwierdzid, że tylko poprzez „wzmocnienie światła”, korzystając ze współczynników
matematycznych i czystych form, uznajemy obecnośd światła – tę samą obecnośd, której na ogół nie
dostrzegamy, ponieważ w niej żyjemy. Rzeczywistośd poznajemy dopiero wówczas, gdy
uzmysławiamy sobie czystośd i siłę światła. Właśnie to przedstawiają prace Gabrieli Diany Bohnstedt
Gavrilaș: zaproszenie do wyruszenia w długą podróż do rzeczywistości. Czynniki nieuchwytności
zawarte w świecie wirtualnym i w wyobraźni artysty są dziś obszarem, przez który musimy
obowiązkowo przejśd, chcąc poznad siebie samych, a także siebie nawzajem w tych chaotycznych
początkach XXI wieku.

A1, 2017 – druk cyfrowy / papier (64 x 100 cm)

Wszystkie dzieła i wytwory wyobraźni Gabrieli Diany Bohnstedt Gavrilaș wychodzą
z wirtualnego cienia i stają się realne. Jest to rzeczywistośd równoległa, głębszy wymiar istnienia –
jednak w żadnym wypadku nie mniej prawdziwy niż namacalna rzeczywistośd, do której jesteśmy
przyzwyczajeni. Świat wirtualny jawi się tu jako czystsza forma rzeczywistości i punkt powrotu do
niej. Z pozoru całkowicie poddana technologii, niniejsza wystawa wraz z jej atrybutami – zarówno
tymi oczywistymi, jak i ukrytymi – w szczególny sposób przedstawia to, co sama Gabriela Diana

Bohnstedt Gavrilaș przyznaje z pełną szczerością: że jej twórczośd jest przede wszystkim osadzona w
autentycznej przestrzeni malarskiej, nawet jeżeli odbywa się to w zawoalowany sposób.
Prof. Aurel Chiriac

S.O.S, 2017 – druk cyfrowy / papier (106 x 106 cm)
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