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S-a scris destul de mult despre influența ideilor lui Brâncuși asupra artei lui Paul Neagu1 (1938 - 
2004), precum și despre amprenta sensibilității creative a acestuia din urmă asupra noii generații de 
sculptori britanici a anilor 1980, care i-au fost studenți în Londra, printre cei mai notabili fiind Anish 
Kapoor, Antony Gormley și Tony Cragg. În spațiul expozițional, însă, lucrările lor s-au întâlnit destul 
de rar. Într-o abordare exploratorie, această expoziție urmărește să ofere un spațiu al „fuziunii des-
chise” (titlul unei serii de lucrări începute de artist în anii 1978/80), în care aceste interferențe devin 
posibile, în care însăși creația lui Neagu devine generatorul de subiecte și catalizatorul unor noi con-
figurații și energii, hyphen-ul dintre surse care i-au marcat căutările, practici pe care le-a influențat și 
discursuri cu care s-a intersectat, în viață și postum. 

Incluzând peste 50 de lucrări ale artistului din diverse colecții private din România, alături de Sărutul 
lui Brâncuși din colecția muzeului, precum și contribuții de Tony Cragg, Marianne Eigenheer, 
Neville Gabie, Anish Kapoor, Vlad Nancă, Nona Inescu și Nigel Rolfe, expoziția Nexus examinează 
conexiunile existente, potențiale și emergente generate de aceste prezențe, cu focus pe câteva 
concepte relevante pentru practica tuturor artiștilor participanți: esențializarea și trans-figurarea formei 
sculpturale; nomadismul sculpturii moderne; intensități și temporalități diferite ale materiei și spațiului; 
mobilitate, procesualitate, tranziență și limită; virtualități actualizate deopotrivă în materia activă, în 
constituirea reciprocă a subiectivităților și în construcția istoriei sociale și culturale; complicitatea 
dintre performance și repetiție; metamorfoza materiei în acțiune și a acțiunii în materie și text.  

În 2015, a avut loc la Henry Moore Institute din Leeds cea mai recentă și comprehensivă expoziție  
dedicată artistului de la moartea sa până acum, cu titlul Palpable Sculpture. În catalogul expoziției, 
curatoarea Lisa Le Feuvre scria: „Este aproape imposibil să urmărești gândirea lui Neagu în timp 
liniar, narațiunea lui este în permanentă mișcare – desenele lui, de exemplu, sunt simultan lucrări 
preparatorii, documentație, asimilare și entități autonome. Narațiunea lui a fost procesul continuu 
de cercetare sculpturală. El a înțeles lucrarea de artă ca fiind în continuă mișcare, întotdeauna des-
chisă întâlnirilor nepremeditate, niciodată fixă – ca și cum ar fi creat o singură lucrare, în progresie, 
toată viața.” Similar, dacă ne gândim la un filozof relevant atât pentru Neagu cât și pentru Brâncuși, 
Henri Bergson, ale cărui concepte de durată și multiplicitate au permeat substanțial deconstrucțiile 
și devenirile postmoderne ale lui Derrida și Deleuze, putem spune, într-adevăr, că întreaga creație a 
artistului este o filosofie a procesului, o singură frază, întreruptă de virgule, dar niciodată de punct, 
articulată de o prezență diferențială, de un corp permeabil esențelor vizibilului și forțelor impercepti-
bile ce ne constrâng să devenim până la dematerializare și re-crearea diferenței lumii, în termenii lui 
Deleuze și Guattari. 

Paul Neagu a absolvit Academia de Arte din București în 1965, iar în 1969 a expus la Edinburgh ală-
turi de Peter Jacobi, Ritzi Jacobi şi Ion Bitzan, la invitația curatorului Richard Demarco. În 1970, după 
ce autorităţile comuniste i-au anulat un premiu pentru cercetare artistică, Neagu s-a stabilit la Londra, 
iar în 1975 a susținut prima expoziţie personală la Muzeul de Artă Modernă din Oxford, curatoriată 
de Nicholas Serota. Creaţia lui Neagu cuprinde performance, sculptură, desen, pictură, grafică, body 
art şi poezie, cercetarea sa fiind centrată pe interesul pentru materie, senzorial, amprentă și prezență 
in absentia (sculptură palpabilă din cutii de chibrituri, ziare vechi, piele și diverse materiale textile; 
sculptură comestibilă din napolitane sau turtă dulce, creată pentru acțiunile performative Blind Bite și 
Cake-man în anii ’70); noțiunea de antropocosmos (reprezentări celulare ale corpului uman și frag-
mentelor anatomice, reflecție a interdependenței și simetriei universurilor – micro/macro, molecular/
universal, în care individul este o celulă activă în rețeaua și experiența unitară a cosmosului; acțiunile 
Horizontal Rain, Going Tornado, Metronome și Hyphen-Ramp – antropocosmosul ca performance, 
1  Matei Stârcea – Crăciun, Paul Overy, Mel Gooding, John Wood

mișcarea celulelor, „fuziuni între impulsuri şi 
vectori”, între acțiunile individului şi structuri-
le sociale ce îl guvernează, în care repetiția 
duce, în cele din urmă, la epuizare, disoluția 
ego-ului și la o modificare de conştiinţă); și 
conceptul de artă generativă (simultan obiect 
și subiect al propriei configurări - Hyphen; 
constelație de forțe și energii cu impact ca-
talizator – Epagoge, Nine Catalitic Stations; 
multiplicitate, dinamism, identitate fluidă – 
lucrările și expozițiile produse sub umbrela 
Grupului de Artă Generativă imaginat de 
Neagu în 1972, alcătuit din cinci membri în 
complementaritate organică și democratică, 
artistul însuși și patru artiști fictivi, cu nume 
create prin anagramări ironic-ludice, în bună 
tradiție Fluxus și Neo-Dada).

În 1979, Rosalind Krauss scria despre condiția negativă a sculpturii moderne, nefixarea și auto-refe-
rențialitatea ei în raport cu spațiul (arhitectură sau peisaj) și, respectiv, cu semnificația sa simbolică 
asociată funcției de monument: „Prin fetișizarea bazei, sculptura coboară și își absoarbe piedestalul, 
depărtându-se de loc, iar prin reprezentarea materialului și a procesului construcției ei, sculptura 
își descrie propria autonomie. Brâncuși este un exemplu extraordinar în acest sens. Baza devine 
generatorul morfologic al părții figurative a lucrării; în Cariatide și Coloana Infinitului, sculptura este 
în întregime bază, în timp ce în Adam și Eva, sculptura este într-o relație reciprocă cu baza. Astfel, 
baza devine transportabilă, semnul nomadismului lucrării integrat chiar în fibra sculpturii. Iar interesul 
lui Brâncuși pentru fragmentarea corpului în elemente ce tind către o abstractizare radicală este o 
evidență în plus a pierderii locului, în acest caz corpul însuși, suportul care ar oferi capului de mar-
mură sau bronz o casă.”2 

În mod similar, Neagu testează mobilitatea sculpturii încă din anii 1968 (înainte de acțiunile Cake-
man la Sigi Krauss Gallery și Blind Bite la Compas Gallery Glasgow, în 1971), devenită portabilă în 
performance-ul Neagu’s Boxes, documentat video de Comis Laurian,  în care cutiile-obiect plasate 
în mijlocul aglomerației urbane a Bucureștiului sunt catalizatorul unor interacțiuni tactile cu trecătorii, 
într-un experiment de percepție spațială a corpului uman celular în interiorul celulei extinse a orașului 
și a energiilor care îl definesc. În același timp, desenele și grafica lui Neagu includ deseori trimiteri 
la opțiunile estetice ale lui Brâncuși, la implicațiile micro și macrocosmice ale arhetipului (Hyphen-ul 
este el însuși un arhetip al devenirii umane), cu elemente dinamice integrate și în acțiunile Going 
Tornado sau Horizontal Rain, în care mișcările artistului fuzionează impulsuri şi vectori derivați din 
forma continuu ascensională a Coloanei Infinitului sau din izotropia și circularitatea interacțiunii la 
Masa Tăcerii.  

Tony Cragg (Wuppertal) a studiat cu Paul Nea-
gu la Royal College of Art între 1973/76. În 1988 
a câștigat prestigiosul premiu Turner și este unul 
dintre cei mai apreciați sculptori britanici, cu peste 
40 de ani de activitate expozițională și didactică. 
Compoziția, proprietățile și impactul materialelor 
industriale, procese de fabricație, natural și ar-
tificial, tranzacții moleculare și reacții catalitice 
în constituirea formei, conținutul de informație 
al materiei și interdependența cu semnificația 
formei sunt câteva dintre subiectele investigate 
constant. Lucrările sale sugerează o înțelegere 
taxonomică a lumii și a formei ca desfășurare în 
timp, derivată din fizica particulelor elementare 
și a interacțiunilor nucleare, similară gândirii lui 
Neagu. Artistul lucrează cu lemn, piatră, bronz, 
aluminiu, sticlă, obiecte găsite și de larg consum,  
2  Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field, October, Vol. 8. (Spring, 1979), p. 38.

iar sculpturile sale sunt studii pentru o „mitologie 
poetică a lumii materiale în care trăim”, cum spu-
ne Cragg însuși. Lucrările din această expoziție 
sunt studii în creion din seriile Cromozomi, Mi-
crostructuri și Personalități.

Marianne Eigenheer (Basel/Londra) a studiat 
pianul, istoria artei, antropologie și psihologie, și a 
început să deseneze și picteze în anii ‘70. Nu l-a 
întâlnit niciodată pe Neagu, dar i-a vizitat atelierul 
după moartea acestuia în 2004, în 2009 a curatoriat 
o expoziție Paul Neagu la Institutul Cultural Român 
din Londra, iar ulterior a început un proiect mai 
amplu de cercetare aflat în desfășurare. Afinitatea 
dintre cei doi artiști se regăsește în interesul pentru 

mișcare și pentru dinamica proceselor de gândire 
și imaginație, precum și în aspectele spațiale 
și temporale ce le condiționează. Desenele lui 
Eigenheer sunt gestuale, spontane, compuse din 
câteva linii de forță energice și fluide totodată, „urme 
ale corpului și subiectivității feminine în lume” - cum 
le descrie artista. Eigenheer experimentează un tip 
de desen contingent și continuu, așezând foile de 
hârtie una lângă alta și lăsând creionul să migreze 
până la epuizare, în impulsuri circulare, ca într-un 
Dans de Matisse sau o Tornadă de Neagu. Aici, 
artista expune trei lucrări din seria Ladies Dancing, 
2016.

Neville Gabie (Londra) a studiat sculptura la 
Royal College of Art între 1986/88, fiind de tânăr 
interesat de Brâncuși, esențializarea formei 
sculpturale și exploatarea energiilor conținute 

în materie. După ce i-a vizitat atelierul din Paris 
și a văzut Sărutul din cimitirul Montparnasse, în 
1982 i-a scris lui Neagu, încercând să afle mai 
mult despre ansamblul de la Târgu Jiu. Neagu i-a 
răspuns frust: „dacă într-adevăr vrei să înțelegi, 

cel mai bine mergi să îl vezi”. Lucrările lui Brâncuși 
au avut un impact decisiv, mai ales modul în 
care acesta a imaginat experiența publicului în 
spațiul lucrărilor. În următorii 25 de ani, practica 
lui Gabie s-a dezvoltat în conjuncție organică cu 
procesele specifice fiecărui loc și fiecărei situații, 
deseori în colaborare cu comunitățile respective 
sau cu alți artiști și oameni de știință. Aici, Gabie 
este prezent cu documentația video a unui 
performance din seria Experiments in Black and 
White, o explorare a materialității substanțelor în 
relație cu corpul uman, o acțiune de reevaluare 
a esențelor în Antropocen. Totodată, artistul 
va performa live în spațiul expoziției în luna 
septembrie.

Anish Kapoor (Londra) a studiat cu Neagu la 
Hornsey College of Art între 1973/76, a fost unul 
dintre prietenii buni ai artistului până la moartea 
sa în 2004, iar misticismul și ezoterismul artei lui 
Neagu au avut o influență decisivă asupra sa. 
Unul dintre cei mai originali artiști ai generației 
sale, Kapoor a primit Turner Prize în 1991. Lu-
crările sale privilegiază experiența imersivă a 
dizlocării spațiale, a vidului ca potențialitate și 

câmp de forțe irezistibile, în care materia devine 
imaterie, finitul se deschide către infinit, iar privi-
torul este direct angajat în procesele de cogniție 
prin care intelectul construiește realitatea. Sime-
tria dintre corpul uman și cosmos, precum și ex-
periența totală a obiectului sau acțiunii artistice 
sunt concepte-cheie și pentru Neagu, încă de la 
Manifestul artei palpabile și expoziția sa din 1969 
cu obiecte tactile în întuneric complet. Nexus in-
clude o serie de 11 fotografii realizate de Kapoor 
în 1974, care documentează un performance la 
Hornsey College of Art cu studenții lui Neagu, un 
exercițiu centrat pe tensiunile productive dintre 
natural și artificial, discursiv și inefabil, senzorial 
și extrasenzorial, corp și spațiu, prezență și par-
ticipare.  

Vlad Nancă și Nona Inescu (București) lucrează 
ca artiști individuali, cu practici interdisciplinare 
incluzând  fotografie, instalație, sculptură, obiect, 
carte și artă digitală.  În 2009, Nancă a lucrat la 
un proiect de cercetare a artei lui Neagu și, îm-
preună cu Inescu, au realizat un performance în 
Londra, inspirat din poetica și estetica Hyphen-
ului, cu titlu omonim. În greaca veche, hyphen în-

seamnă împreună, iar sculptura lui Neagu valori-
zează superlativ dialectica termenului, reconcili-
ind geometrii contradictorii într-o formă aparent 
instabilă și totodată capabilă să genereze noi 
energii tocmai prin echilibrul precar și tensiunea 
compoziției. În mod similar, în acțiunea perfor-
mată de Nancă și Inescu, corpurile artiștilor sunt 
aduse împreună de un elastic împrumutat din 
jocul copilăriei, multiplicat și tensionat astfel în-
cât să genereze un volum sculptural vulnerabil, o 
construcție incertă reflectând simultan dinamica 
integrării și a dezintegrării, anti-armonia freudia-
nă a biologicului cu moartea ce ne redă materiei 
cosmice. Performance-ul Hyphen amintește de 

Abramovic și Ulay, de sculpturile performative 
ale lui Franz Erhard Walther, dar și de Sărutul lui 
Brâncuși, ce conține aceeași dialectică. 

Nigel Rolfe (Dublin) este o figură iconică a artei 
performance încă din 1974, cu contribuții sem-
nificative pentru istoria genului atât ca artist, cât 
și în calitate de curator, activist și teoretician. 
Practica sa este un angajament politic, vital, de 
sondare a injustițiilor sociale cu propriul corp, 
devenit simultan instrument și loc al rezistenței. 
Artistul lucrează totodată cu fotografie, video 
și sunet, forme capabile să disemineze mesa-

jul politic și să angajeze a audiență mai largă, 
dincolo de timpul și spațiul specifice acțiunii live. 
Rolfe a studiat sculptura, iar în anii ‘70, înainte 
ca termenul de performance să devină uzual, își 
numea acțiunile „sculpturi în mișcare“. Pentru el, 
momentul acțiunii este momentul în care „arta 
are loc”, iar lucrarea rămasă în urmă, fie video, 
fotografie sau instalație, nu e decât proba acestei 
ocurențe. L-a întâlnit pe Paul Neagu în 1975/76 
în atelierul acestuia din Londra, iar în următorii 
ani s-au reîntâlnit frecvent și au expus împreună, 
prietenia lor culminând în 1980 cu expoziția lui 
Neagu, numită Constelații, în spațiul Project Arts 
Centre Gallery din Dublin, curatoriat de Rolfe. 
Pentru expoziția Nexus, Rolfe va crea un perfor-
mance specific contextului și locului acesteia, un 
test de rezonanță cu Neagu, Brâncuși, ideea de 
limită și transgresările ei. 

Simona Nastac este curator și critic de artă, în prezent 
stabilită la Londra. A studiat Istoria și Teoria Artei la București 
și are un Master în Creative Curating Contemporary 
Art la Goldsmiths College, Londra. A curatoriat expoziții 
și evenimente live la Londra, New York, Seul, Praga, 
Sankt Petersburg, Cluj și București, și a publicat peste 
100 de articole în presa românească și internațională de 
specialitate. Între 2006 - 2013 a coordonat programele de 
arte vizuale, literatură, rezidență artistică, arhitectură și 
design la ICR Londra. 
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Tony Cragg, Untitled, 2016
creion pe hârtie, 36 x 50 cm

Neville Gabie, Experiments in Black and White, 
2012/13, performance

Vlad Nancă, Hyphen, 2009
performance cu Nona Inescu

Paul Neagu, Gradually Going Tornado,
performance, 1976

Anish Kapoor, Stick and apple performance work, 1974

Nigel Rolfe, Paradise Lost, 
2014, performance

Marianne Eigenheer, Three Ladies Dancing, 2016 
ulei și pastel pe hârtie, 70 x 50 cm


