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Matei Bejenaru prezintă în premieră fotografii din seria „Modele”, în noua sa expoziție
personală la Galeria Anca Poterașu. Lucrările poartă referința esteticii fotografice a lui Karl
Blossfeldt (1865 - 1932), cunoscut pentru seria de portrete de plante, detaliind în imaginile
sale structuri vegetale, de la tulpină, la flori, la semințe. De această dată, în seria Modele,
privitorul este însă confruntat cu reprezentarea unei reprezentări. Artistul redă în fotografiile
sale imagini ale unor modele de plante realizate din papier mâché, de la Facultatea de
Biologie de la Iași, importate din Republica Democrată Germană în anii '70-'80, punând sub
semnul întrebării raportul dintre imaginea științifică, artă și ficțiunile speculative ce pot apărea
prin obiectivul camerei de fotografiat.

Expoziția poate fi citită atât în cheie tehnică, potrivit unei preocupări constante a
artistului față de limbajul fotografic, mai ales în ceea ce privește fotografia de tip analog, cât
și conceptuală având în vedere relația cu subiectele fotografiate – imitații ale lumii naturale. O
a treia perspectivă asupra seriei „Modele” are loc la întâlnirea dintre știință și artă, dintre real
și fantastic, și conectează firul logic, analitic al tehnicii fotografice și al cunoașterii raționale
cu cel al necunoscutului, al imaginației despre lumi misterioase și captivante.

Artistul testează limitele fotografiei pe film, urmărind texturi, detalii, construcția unor
planuri principale și secundare ale perspectivei. Imaginea are adâncime, corporalitate, de
parcă fasciculele de lumină ar urma formele petalelor din florile și plantele reprezentate în
spațiu. De exemplu, în lucrarea Model_02, imaginea trece din planul tridimensional al
curburii de tulpină, într-o aplatizare treptată a sepalelor, de-a lungul axului floral, către petale
și pistil. Urmărind tranziția în planul transversal al structurii unei plante, petala superioară
devine aparent doar o tușă de cerneală, abstractizându-se în totalitate. Matei Bejenaru
traversează astfel spațiile discursive ale fotografiei, diferențiate de Rosalind Krauss în eseurile
sale despre natura artistică a mediului, din reprezentare în prezentare, din dublul unei realități
într-un plan al vizualității pure.

Fotografiile conferă o monumentalitate aparte a structurilor vegetale, însă se
îndepărtează de aspectul clinic, rece arhitectural al lui Blossfeldt amintit mai devreme, așa
cum apar imaginile sale publicate în Urformen der Kunst (Art Forms in Nature). Seria
„Modele” frapează tocmai prin variația adâncimii în perspectivă, prin voluptatea culorilor și
prin carnalitatea redată prin obiectivul camerei de fotografiat apropiindu-se mai degrabă de
fotografia lui Edward Weston, sau Imogen Cunningham.

Lucrările din spațiul expozițional par să răspundă unei referințe poate mai puțin
cunoscute a imaginilor lui Blossfeldt, publicate de această dată în revista „Documente” în
1929-20, unde au însoțit eseul „Limbajul florilor” de George Bataille, asupra analizei
semiotice. Atât sensurile științifice cât și cele estetice ale fotografiilor macro sunt deturnate de
textul filosofic al lui Bataille, conform căruia ”și cele mai frumoase flori sunt putrede”, odată
ce este explorată anatomia lor. Matei Bejenaru nu idealizează forma modelelor reprezentate în
structuri pur-arhitecturale, și nici nu privește senzualitatea sau erotismul ascuns al florilor ca
fenomene disjuncte de plăcerea ochiului de a percepe chiar și formele bizare și cvasi-umane
așa cum sugerează alternativa lui Bataille. Artistul răspunde însă impulsului suprarealist de a
realiza asocieri din planul imaginii într-un spațiu mental al tuturor posibilităților, de a permite
fotografiei de a insera tocmai printr-o tehnologie exactă, elemente ireale, create de diferența
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de raport dintre natura percepută de ochi și natura percepută de obiectivul aparatului de
fotografiat, în cuvintele lui Walter Benjamin.

În acest sens, doar odată ce ne apropriem de detaliile fotografiei putem observa natura
artificială a plantelor reprezentate, schimbând iar perspectiva de înțelegere a imaginilor.
Crăpături fine, structuri de susținere, plasticitatea unor petale oferă posibilitatea decriptării
modelelor sculpturale fotografiate. Aceste instrumente didactice sunt răspândite în Europa
încă de la finalul secolului al XIX-lea, permițând la nivel universitar un mod mai accesibil
studiului decât prin intermediul microscoapelor. Realizate din papier mâché, ghips, ceară sau
lemn, modelele reprezintă adeseori structuri spectaculoase, anatomice ale florilor, urmând
fascinația științifică pentru detalii, clasificarea lumii naturale prin mijloacele taxonomiei dar și
pentru iluzia controlului antropic asupra mediului înconjurător. (Modelele au contribuit de-a
lungul timpului, în istoria europeană, nu numai la înțelegerea unor fizionomii botanice aparte,
ci și la studiul modificării structurilor vegetale, fie prin distrugerea ecosistemelor în
așa-numită „vânătoare de flori”, fie prin introducerea și alterarea speciilor de plante în alte
habitate decât cele native.)

Deși specimenele de flori ilustrate în modelele botanice fotografiate sunt specifice
deopotrivă arealului european continental, cât și a altor regiuni din istoria colonialistă, Matei
Bejenaru nu introduce informații despre speciile reprezentate. Nu ni se oferă informații
istorice sau științifice care au motivat crearea și distribuția modelelor, și nici nu sunt incluse în
titlurile lucrărilor detalii privind denumirea sau proveniența plantelor model. Acestora li se
acordă în schimb o dimensiune covârșitoare, cu mult peste statura umană, transformându-se în
peisaje sau fantasme ale imaginației noastre, dincolo de experimente științifice, într-un adânc
necunoscut. Ne putem închipui cum vestigiile acestor plante se extind în teritorii din ce în ce
mai largi, formând premisele unui univers din ce în ce mai străin de noi.

Text de Cristina Stoenescu

Matei Bejenaru este unul dintre cei mai cunoscuți artiști vizuali din România în domeniul fotografiei
contemporane și al filmului experimental. Artistul trăiește și activează la Iași, unde predă fotografie și video la
Universitatea „George Enescu”. Este membru fondator al Asociației Vector și director al Bienalei de artă
contemporană Periferic. În proiectele sale din ultimii ani, prin fotografie, video și performance, el analizează
felul în care modurile de producție economică, cunoașterea tehnologică, mentalitățile și stilurile de viață ale
oamenilor s-au schimbat în țările post-comuniste în ultimele două decenii. Imigrația muncitorilor români în Vest
a fost analizată în proiectele artistice „Ghid de călătorie” și „Maersk Dubai”, prezentate în diferite expoziții
internaționale precum cele de la Tate Modern, Level 2 Gallery din Londra în 2007 sau Bienala de la Taipei în
2008. Proiectul său experimental de muzică corală, „Cântece pentru un viitor mai bun”, a fost prezentat la The
Drawing Room și Tate Modern la Londra, Western Front la Vancouver, Künstlerhaus Büchsenhausen Innsbruck,
între noiembrie 2010 și iulie 2011. Din 2012, Matei Bejenaru este profesor asociat la Centrul de artă Kettle's
Yard din Cambridge, Marea Britanie. În 2013, tranzit.ro/Iași a organizat partea a doua a expoziției retrospective
„Matei Bejenaru – de la A la B” și participă la Bienala de la Atena. În 2015, lucrările sale sunt prezentate în
expoziția de grup „In times of hopes and unrest: critical art from Iași” la Muzeul Național de Artă Contemporană
și prezintă lucrări pe tema migrației la Museum Europaicher Kulturen în Berlin. În 2018, participă în expoziția
itinerantă „Orient” curatoriată de Michal Novotny la KIM Riga (Letonia), BOZAR Bruxelles (Belgia) și Bunkier
Stuki Cracovia (Polonia) iar 2019 prezintă filmul ABIS în premieră la BOZAR Bruxelles în cadrul festivalului
Europalia.

Expoziția „Modele” este organizată de Asociația Română de Artă Contemporană în parteneriat cu Galeria Anca
Poterașu în cadrul proiectului Imagine și afect. București analog, proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București
prin ARCUB Bucuresti în cadrul Programului București afectiv 2022. Pentru informații detaliate despre programul de
finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro.
Proiect realizat cu sprijinul OMV Petrom și Departamentul de Dezvoltare Durabilă.
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Model 01, 2019
Diasec, 180 x 240 cm, Ed. 1/5 + 1AP
Framed
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Model 02, 2019
Diasec, 180 x 230 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 03, 2019
Archival pigment print, 112 x 137 cm, Ed. 1/5 + 1AP
Framed
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Model 01, 2019
Archival pigment print, 112 x 137 cm,  Ed. 1/5 + 1AP
Framed
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Model 05, 2019
Archival pigment print, 60 x 48 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 06, 2019
Archival pigment print, 20 x 28 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 07, 2019
Archival pigment print, 20 x 28 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 08, 2019
Archival pigment print, 48 x 60 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 09, 2019
Archival pigment print, 35 x 45 cm, Ed. 1/5 + 1AP
Framed
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Model 10, 2019
Archival pigment print, 40 x 50 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 11, 2019
Archival pigment print, 20 x 30 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 12, 2019
Archival pigment print, 48 x 60 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 13, 2019
Archival pigment print, 40 x 50 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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Model 14, 2019
Archival pigment print, 48 x 60 cm, Ed. 1/5 + 1AP
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