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în care vizualul și discursivul își răspund unul altuia și își prelungesc 
potențialul creator.

Retrospectiva, organizată în forma sa cea mai amplă la Kunstmuseum 
Liechtenstein în 2021 (și prezentată într-o versiune restrânsă la Neue 
Galerie Graz în 2022), a inclus reconstrucția unor lucrări importante 
din ciclul Hyphen, sub coordonarea artistului și arhitectului 
Johannes Porsch, care a conceput și un sistem de expunere ce are 
ca principal punct de referință vocabularul expozițional elaborat 
de Paul Neagu. Acest repertoriu versatil de elemente de design se 
adaptează în funcție de configurația fiecărui spațiu expozițional, 
ceea ce face ca orice nouă iterație a expoziției să dobândească o 
identitate distinctă. Prin includerea unor lucrări semnificative din 
colecții timișorene, retrospectiva Paul Neagu la Muzeul de Artă din 
Timișoara nu este așadar o simplă itinerare a unor expoziții trecute, ci 
se constituie ca o versiune originală a unui eveniment cultural major, 
cu relevanță locală, regională și internațională.

Pe perioada desfășurării expoziției, în februarie 2023, va fi organizat 
evenimentul de lansare a monografiei dedicate lui Paul Neagu, 
care reprezintă prima publicație de anvergură ce analizează toate 
etapele traiectoriei sale artistice. Bazată pe cercetări de arhivă și pe 
o investigare extinsă a surselor documentare disponibile, monografia 
acoperă multiple fațete ale practicii lui Neagu, aducând în atenție 
perspective contemporane asupra unui traseu artistic și cultural 
singular, adâncind totodată contextualizarea sa istorică. Monografia 
este editată de Magda Radu și Georg Schöllhammer, alături de Diana 
Ursan, asistent editor, fiind comisionată de The Paul Neagu Estate 
(UK) și publicată de JRP|Editions; eseurile din cuprinsul ei sunt 
semnate de Ivana Bago, David Crowley, Tom Holert, André Lepecki, 
Friedemann Malsch, Anca Oroveanu, Ileana Pintilie, Magda Radu, 
Yehuda Emmanuel Safran, Kristine Stiles și Diana Ursan. 

Paul Neagu. O retrospectivă este prima expoziție de o asemenea 
cuprindere dedicată lui Paul Neagu (1938–2004), artist de origine 
română care a trăit și lucrat la Londra începând din 1971. Expoziția 
punctează toate etapele de lucru ale activității lui Paul Neagu, 
prezentând o selecție vastă de desene, obiecte, sculpturi, 
documentații ale unor performance-uri, precum și alte materiale 
adiacente (cărți de artist, caiete de schițe, fotografii). Opera lui Neagu 
este astăzi redescoperită de artiști, critici și curatori, de intelectuali 
cu interese și specializări diverse, devenind o sursă de inspirație 
grație caracterului ei multidisciplinar, care transcende contexte 
culturale și geografice și depășește dualități precum natural/cultural 
sau subiect/obiect în practicarea și receptarea actului artistic. Alături 
de multe alte caracteristici care o fac incitantă pentru prezent, arta 
lui Neagu este în mod particular relevantă datorită modului novator 
în care ea conjugă corpul și simțurile pentru a ajunge la o cunoaștere 
spiritualizată ce re-imaginează locul și rolul omului în lume și relația 
sa cu dimensiunea cosmică.

Arta lui Paul Neagu se exprimă prin obiect, sculptură, performance, 
desen, în angrenaje inventive de medii artistice și direcții tematice 
care se ramifică în timp. Artistul a căutat mereu să creeze un limbaj 
vizual cu o putere de comunicare universală. Paul Neagu este 
profund legat de Timișoara, unde a trăit mare parte din copilăria 
și tinerețea sa, până la plecarea la studii la București. Încă din 
perioada timpurie petrecută în România, care a fost marcată și de 
contactul fertil cu neo-avangarda timișoreană, Neagu a asimilat 
curente precum arta cinetică, neo-constructivismul sau cibernetica, 
definind coordonatele principale ale metodologiei sale artistice. În 
Manifestul artei palpabile, redactat în 1969, cu prilejul expoziției 
sale de la Edinburgh, Neagu formulează o critică a văzului ca vehicul 
primordial al percepției, pledând pentru  inter-relaționarea organelor 
de simț și potențarea lor reciprocă. O serie de expoziții de succes 
în Marea Britanie îl poziționează ca o figură importantă în țara sa de 
adopție. Devenind din ce în ce mai interesat să exploreze mediul 
sculpturii, Neagu produce la jumătatea anilor 1970 invenția sa cea 
mai cunoscută – Hyphen-ul – o entitate deopotrivă conceptuală 
și materială, care, în pofida aparentei ei simplități, sintetizează o 
arie largă de simboluri și metafore asociate formelor geometrice de 
bază: triunghiul, dreptunghiul și cercul. În același timp, Hyphen-ul 
încorporează în geneza sa referințe la culturi materiale vernaculare 
ce aparțin unui spațiu geografic și cultural extins. În anii 1980 și 
1990, Neagu a continuat să experimenteze cu formule sculpturale 
tot mai complexe – în cadrul ciclurilor sale de lucrări Nouă stațiuni 
catalitice, Unnamed sau New Hyphen – agregând elemente înrudite 
și disparate în demersul său de a construi o „hermeneutică vizuală”, 
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Paul Neagu s-a născut în 1938 în București, România. În 1946 s-a 
mutat împreună cu familia sa la Timișoara. Între 1959 și 1965 a 
studiat pictura la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
din București. Înainte de a deveni artist a lucrat ca electrician și 
desenator tehnic. În 1971 a emigrat în Anglia, iar în 1976 a obținut 
cetățenia britanică. În Londra a fost profesor la Hornsey College of 
Art, Slade School of Fine Art, și la Chelsea College of Art and Design. 
În 1976 a fost numit profesor asociat la Royal College of Art, avându-i 
ca studenți, printre alții, pe Antony Gormley, Anish Kapoor, Tony Cragg 
și Perry Robinson. Lucrările lui se află în colecțiile unor instituții 
precum: British Museum, Londra; Victoria and Albert Museum, Londra; 
Tate, Londra; National Galleries of Scotland; Fonds Départemental 
d’Art Contemporain, Seine-Saint-Denis; Hugh Lane Municipal Gallery 
of Modern Art, Dublin; Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne; 
Kontakt Collection, Viena; Art Collection Telekom, Bonn; Muzeul 
Național de Artă al României, București; Muzeul Național de Artă 
Contemporană, București; The Philadelphia Museum of Art; Muzeul 
Prefecturii Tochigi, Japonia; Muzeul de Artă Contemporană Tokio.

Expoziții personale (selecție)
BRUSEUM / Neue Galerie Graz, 2022; Kunstmuseum Liechtenstein, 
2021; Parts Project, Haga, 2019; Henry Moore Institute, Leeds, 2015; 
Muzeul Național de Artă, Timișoara, 2014–15; Muzeul de Artă, Cluj-
Napoca, 2014–15; Ivan Gallery, București, 2015, 2014, 2012; ICR 
Londra, 2009; Gallery 49, New York, 2004; Tate Britain, 2003; Muzeul 
Brukenthal, Sibiu, 1994; Richard Demarco Gallery, Edinburgh, 1988; 
Serpentine Gallery, Londra, 1987; K Gallery, Tokyo, 1986; Laing Art 
Gallery, Newcastle, 1982; Third Eye Centre, Glasgow, 1979; Museum of 
Modern Art, Oxford, 1975–1976; Richard Demarco Gallery, Edinburgh, 
1976; Serpentine Gallery, Londra, 1973; Galerie Rivolta, Lausanne, 
1972; Sigi Krauss Gallery, Londra, 1971; Compass Gallery, Glasgow, 1971; 
Bauzentrum, Hamburg, 1968-69; Richard Demarco Gallery, Edinburgh, 
1969; Amphora Gallery, Bucharest, 1969.

Co-organizator: Asociația Salonul de proiecte

Proiectul face parte din „Programul Cultural Timișoara 2023 — 
Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Consiliul Județean 
Timiș.

PAUL NEAGU. 
O retrospectivă

16.12.2022 – 15.04.2023

Muzeul Național de Artă Timișoara, etajul I
Piața Unirii 1, Timișoara
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Hyphen-Ramp, 1976
Performance cu Perry Robinson la Serpentine Gallery, Londra
Fotografie a/n cu notații 
40.4 x 50.5 cm

Colecția Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
Foto: Stefan Altenburger

Sala 1

Performance-ul Hyphen-Ramp: 588 Riots at the Serpentine, realizat 
alături de Perry Robinson, studentă a lui Neagu la Colegiul de Artă 
Hornsey, este una dintre ultimele acțiuni publice ale lui Paul Neagu, 
desfășurată la Serpentine Gallery, Londra, 1976. Este o ocazie unică 
în care o versiune monumentală a Hyphen-ul, invenția sculpturală 
emblematică a lui Neagu, și dimensiunea performativă a artei sale se 
întâlnesc în spațiul unei galerii. Performance-ul este „execuția fizică 
a unei încercări de a realiza imposibilul, de a întărâta pur și simplu 
gravitația”. Filmul și fotografiile care documentează acest exercițiu de 
anduranță, care a exercitat o presiune asupra verticalității, gravitației 
și capacităților fizice ale corpului uman, o arată pe Robinson legată 
la ochi, lângă peretele galeriei, marcând înălțimea aproximativă la 
care partenerul ei atinsese peretele. Ulterior, Neagu face un semn în 
interiorul sculpturii, înregistrând astfel fiecare salt. Ocazional, cei doi 
își schimbau rolurile.

În viziunea lui Neagu, Hyphen-ul reprezintă un sistem de relații între 
trei registre ale existenței umane. Blind Bite [Mușcătura orbului] este 
prima etapă a existenței umane, simbolizată de triunghi, reprezentând 
tărâmul subconștient al impulsurilor și instinctelor primordiale; 
Horizontal Rain [Ploaia orizontală], al cărei simbol este dreptunghiul, 
denotă rețeaua ordonată a rațiunii, civilizației carteziene și societății 
disciplinate; în fine, a treia parte a codului se aplică atunci când 
constrângerea structurală devine prea puternică, iar ființa umană 
se eliberează de limite prin mișcare, prin salturi și rotire, spre 
efectul circular și transcendental al stării de tornadă a conștiinței 
superioare (Going Tornado [Pornind tornada] – cercul, sfera, spirala). 
În performance-ul din 1974 intitulat Going Tornado, desfășurat în 
studioul de televiziune Grampian din Aberdeen, Scoția, și prezentat 
de Richard Demarco, Paul Neagu înscenează singur cele trei niveluri 
ierarhizate ale existenței umane. Același performance va fi reluat în 
formula sa cea mai elaborată la Galeria Arnolfini, în 1976, ocazie cu 
care Neagu va colabora cu studenții săi Nina Horvitch, Perry Robinson, 
Anish Kapoor și Matthew Perry.
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Sala 2

Această încăpere „de studiu” reia arhitectura spațiului expozițional 
gândită de Paul Neagu pentru Galeria de Artă Generativă pe care 
a fondat-o la Londra în anii 1970. Este deopotrivă un spațiu de 
cercetare, în care sunt prezentate diverse materiale legate de evoluția 
gândirii conceptuale a lui Neagu, precum și o arie de prezentare a 
traiectoriei sale artistice timpurii. Neagu a demonstrat o remarcabilă 
continuitate între activitatea desfăşurată în România şi preocupările 
artistice de după plecarea din ţară. La el, investigaţiile formale şi 
teoretice se extind pe perioade îndelungate de timp, decurg unele din 
celelalte, se ramifică de la o etapă la alta. 

Primele „cutii” şi cabinete imaginate de Neagu ne dezvăluie faptul că 
el nu era interesat de perfecţiunea geometrică a acestor structuri, 
care conţineau în interiorul lor reţele formate din pătrate sau 
dreptunghiuri, dispuse după principiul fagurelui de miere. O lucrare 
precum Colectorul de merite evoca o combinaţie între tehnologie şi 
antropomorfism, având ceva din aspectul unui robot primitiv. Astfel 
de piese îl atrag pe spectator în jocul comunicării, al interacţiunii 
cu obiectul, şi exhibă totodată o doză de mister. De altfel, trecerea 
alternativă de la o „stare” la alta a obiectului – închis/deschis – 
ţine de un tip de „comportament” ce trimite cu gândul la circuitele 
electrice, aşadar la o zonă generic-ştiinţifică şi, în acelaşi timp, la 
un tip de obiect cu funcţie religioasă precum altarul poliptic (care 
constituie o referinţă inechivocă, mai ales în cazul unei lucrări 
complexe ca Marele metronom tactil).

Datorită temerităţii unui antreprenor cultural precum Richard 
Demarco, mai multe expoziţii de grup care prezentau arta 
contemporană românească au fost organizate la Edinburgh în anii 
1969, 1970 şi 1971. Demarco a călătorit la Bucureşti încă din 1968 şi 
a stabilit contacte cu un cerc de artişti de neo-avangardă pe care 
i-a invitat apoi să expună la propria galerie din Edinburgh. Printre 
artiştii care au ajuns la Edinburgh în acei ani îi amintim pe Paul 
Neagu, Horia Bernea, Pavel Ilie, Ion Bitzan, Peter şi Ritzi Jacobi. Paul 
Neagu avea să fie pentru galeristul scoţian figura centrală în cadrul 
acestei constelaţii de artişti, iar prietenia dintre cei doi a jucat un 
rol determinant în decizia lui Neagu de a părăsi definitiv ţara natală, 
stabilindu-se în cele din urmă la Londra în 1971. 

Căsuța cu lemniscate, 1968
Tuș pe hârtie
26 x 20 cm

The Paul Neagu Estate (UK) și Galeria Ivan, București 
Foto: Ioana Marinescu
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Cutiile lui Neagu, 1968-69, film stills
Film a/n pe 16mm, format DVD, 10:04 min

The Paul Neagu Estate (UK)

Sala 3

Lucrările timpurii ale lui Paul Neagu, realizate în perioada 1966-1968, 
aveau aspectul unor cabinete fixate pe patru picioare, combinând 
proprietăţile picturii, sculpturii şi machetelor de arhitectură. 
Denumirile lor, care în anumite cazuri au fost prescurtate ulterior 
de artist, comportau alăturări surprinzătoare de cuvinte: Marele 
metronom tactil, Raţionalizatorul de colaps şi anticolaps, Colectorul/
Achizitorul de merite. Uneori, prin felul în care e formulat un titlu, 
poate fi întrezărită și o dimensiune critic-subversivă. 

În filmul Cutiile lui Neagu (1968) artistul exemplifică „utilizarea” lor, 
manipulându-le pentru a revela potenţialul acestor obiecte de a 
stimula participarea psihologică şi corporală a celor care intrau în 
contact cu ele. În prima parte a filmului, atât artistul, cât și soția sa 
de atunci, actrița Sibylla Oarcea, par să recurgă la procedee specifice 
spectacolelor de magie, deschizând o serie de cutii și cabinete 
pentru a le scoate la lumină secțiunile lor interioare compuse din 
structuri reticulare, unele pline cu obiecte enigmatice și aranjamente 
caleidoscopice ale unor figurine umane miniaturale. Aceste 
demonstrații, filmate ca și cum ar avea loc în fața unui public, reușeau 
să amplifice aura de mister a scenelor, prin utilizarea unei iluminări 
clarobscur cu efect dramatic. O parte din filmări au fost realizate la 
Galeria Amfora din București, unde Neagu avusese prima sa expoziție 
personală alături de Mihail György. Filmul conţine și pasaje în care îl 
vedem pe Neagu amplasându-şi lucrările în spaţiul public (pe o stradă 
principală cu maşini trecând în viteză, la ieşirea dintr-un pasaj), făcând 
vizibile cele două stări ale obiectelor, închis-deschis, în încercarea de 
a declanşa, prin deschiderea „cutiei”, transferul de stimuli între obiect 
şi mediul înconjurător. Obiectele respective (împreună cu principiul 
activării lor prin atingere şi manipulare) sunt emblematice pentru 
abordarea sintetizatoare favorizată de Neagu încă de la începutul 
parcursului său, un tip de abordare în care converg o pluralitate de 
medii artistice şi discipline. 
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Man 123 Cells, 1975
Tuș pe calc montat pe carton
24.5 x 32.5 cm

The Paul Neagu Estate (UK) 
Foto: Ioana Marinescu

Sala 4

Ciclul Anthropocosmos se construieşte în jurul unui referent central: 
corpul uman. Relaţia fragment-întreg aplicată corpului uman 
constituie o metaforă pentru relaţia cuprinzătoare om-cosmos. Neagu 
consideră că fiinţa umană e un „ţesut viu” – un „univers” format 
din celule interconectate, iar acest model constructiv e menit să 
reveleze „relaţia cosmică” şi, mai departe, „conştientizarea cosmică.” 
Această conştientizare e un atribut al „omului spiritualizat”. Celulele 
care compun structurile antropomorfe în desenele lui Neagu sunt 
privite ca nişte „baterii” care înmagazinează energie şi care totodată o 
eliberează.

Partiţia celulară de pe suprafaţa obiectelor sau a formelor desenate 
de Neagu revelează o stare de indeterminare între separare şi 
unificare, descompunere şi recompunere, vizând o translare perpetuă 
între nivelele micro şi macro. Atomizarea nu înseamnă separare, ci 
reprezintă un trop formal/conceptual prin care e sugerată tentativa de 
reconstituire a legăturii pierdute dintre om şi univers; arta îşi asumă 
în acest context rolul de liant social şi de conector spiritual. În multe 
dintre lucrările lui Neagu – de la schiţe, diagrame, desene, până la 
instalaţii şi acţiuni complexe – este vizibil același impuls integrator, 
evidenţiind nevoia de coeziune şi de integrare a părţilor disparate într-
un organism unitar. Totodată, Neagu adoptă poziţia unui „topograf” – 
el e cineva care „cartografiază”, măsoară, calculează; rămâne, cu alte 
cuvinte, pe poziţia unui observator-gânditor, unui „filosof” care cultivă 
o anumită distanţă, căutând să confere o generalizare simbolică 
elementelor pe care le observă, ideilor pe care le generează. 
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Invitație la performance-ul Cake Man, 
Galeria Sigi Krauss, Londra, 1971
Print serigrafic cu text scris de mână
33.5 x 43 cm

The Paul Neagu Estate (UK) 
Foto: Ioana Marinescu

Sala 5

Cake Man este un happening care s-a desfăşurat la Galeria Sigi Krauss 
din Londra în 1971 și marchează introducerea în practica lui Neagu a 
două elemente suplimentare din paleta simţurilor – simţul gustativ 
şi cel olfactiv. „Celulele” de vafe lipite între ele cu cremă compuneau 
unitatea organică a omului-prăjitură. Fiecare compartiment din silueta 
cake man-ului era destinat unei anumite persoane care își anunțase 
în prealabil participarea la eveniment, iar aceste corespondențe 
erau trasate potrivit unui cod pus la punct de Neagu. Sistemul 
corespondențelor era explorat pe mai multe nivele, inclusiv cel 
formal: rețeaua de pătrate care brăzda suprafața vafelor evoca, o 
dată în plus, principiul diviziunii și al raportului parte-întreg, principiu 
pe care Neagu îl ilustra și în cadrul performance-ului înscenat cu 
aceeași ocazie. Înainte de a ajunge la momentul devorării colective 
a cake-man-ului, vedem cum Neagu decupează compartimentele 
de vafe după șabloane din carton, descompune și apoi re-compune 
pe podeaua galeriei corpul uman format din aceste îmbinări. Paşii 
executaţi de Neagu pot fi priviţi şi ca o transpunere simbolică a 
actului de constituire a unei colectivităţi, acţiune care se înfiripa (prin 
sosirea participanţilor) chiar în momentul în care el o performa în plan 
simbolic.
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Tactile Platform – Island, 1972
Piele, lemn, hârtie, pâslă, mătase
37 x 51.5 x 12 cm

The Paul Neagu Estate (UK)
Foto: Ioana Marinescu

Sala 6

În Manifestul artei palpabile (1969) Neagu acordă spectatorului o poziţie 
egală cu cea a artistului. Manifestul, redactat la Edinburgh, debutează 
printr-o critică a ochiului ca vehicul primordial al percepţiei: „De la 
începutul creaţiei plastice şi până azi, ochiul ca organ de recepţie şi 
control a fost educat şi supereducat datorită unui proces de reciprocă 
influenţare între el şi obiectul de artă. Stimulat succesiv sau concomitent, 
ochiul a fost înşelat, exploatat, întrebuinţat, obosit de atâtea solicitări. 
[...] Uzura artei pur vizuale, sofisticarea şi închistarea ei m-au provocat să 
doresc o sinceritate, o evidenţă a vieţii obiectului; solicitarea lui lirică sau 
filosofică să fie percepută prin contactul efectiv, prin aparatul senzorial 
„ne-specializat” estetic, expresia lui să se realizeze în actul palpării.”

Obiectele tactile sunt menite să creeze un raport intim, corporal cu cei/
cele care intrau în contact cu ele. În majoritatea cazurilor obiectele au 
un aspect artizanal, iar din acest motiv îmbinările vizibile între părţile 
componente (micile balamale şi cuie ieşite în relief), imperfecţiunea lor 
geometrică, transmit o impresie de manualitate uşor stângace, asumată 
de Neagu. Se poate citi aici nu atât indiferenţa faţă de aspectul vizual, cât 
mai ales insistenţa asupra unei consonanţe între aceste obiecte şi felul 
în care arătau obiectele care formau mediul cotidian de atunci, trimiţând 
cu gândul la precaritatea mediului urban şi la ceea ce în viaţa cotidiană 
era mai aproape de mâna omului, de uzul zilnic. Obiectele tactile exhibă 
o materialitate compozită, iar fiecare cutie îşi declină personalitatea 
în funcţie de materialele încrustate pe suprafaţa ei interioară: pâine, 
mămăligă, pene, lame metalice, mozaic, sticlă, piele, catifea, beţe de 
chibrituri, chiar şi epidermă umană. Dacă avem în vedere şi denumirile 
pe care Neagu le nota pe spatele fotografiilor („cutia bizantină” spre 
exemplu), aceste lucrări aparţin ocazional unui registru care ţine de 
surpriză, joc, umor. 

Nicăieri nu e mai evident efortul de unificare prin care complexitatea 
elementelor disparate fuzionează într-un tot unitar decât în instalaţiile 
Grupului de Artă Generativă, un grup fictiv de artiști inventat de Neagu 
în 1972. Grupul era compus din pictorul Philip Honeysuckle, desenatorul 
Husny Belmood, poetul Anton Paidola, filosoful Edward Larsocchi și Paul 
Neagu însuși. Dacă emblema lui Honeysuckle este mâna care pictează, 
Larsocchi devine vizibil prin pupila dilatată care palpită de energie 
cosmică, iar Belmood prin anamorfozele deconcertante. Identitățile lor 
distincte conlucrează pentru a produce amalgamări de materii și idei 
ce aspiră să conjuge totalitatea universului, iar „munca” lor colectivă se 
situează sub semnul metamorfozei și transformării (a se vedea în acest 
sens și lucrarea realizată după celebra pictură a lui Tițian, Moartea lui 
Actaeon).
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Fără titlu (Hyphen), 1979
Cărbune și creion pe hârtie
42 x 29.5 cm

The Paul Neagu Estate (UK) 
Foto: Ioana Marinescu

Sala 7

Hyphen-ul este o „structură de bază” care ocupă un loc central în 
creația și hermeneutica lui Neagu. Această invenție sculpturală a 
fost concepută din necesitate, inițial ca o platformă tridimensională 
capabilă „să lege lucrurile între ele” într-o expoziție dedicată Grupului 
de Artă Generativă, organizată la Muzeul de Artă Modernă din Oxford 
în 1975. Generatorul de subiecte [The Subject Generator], așa cum se 
numea Hyphen-ul la acea vreme, a servit în primul rând ca element de 
expunere – o „masă” susținută de trei picioare pe care erau adunate 
„uneltele” ce îi simbolizau pe cei cinci membri ai Grupului (microscop, 
oglindă, microfon, lupă și suprafețe tactile). Hyphen-ul a reprezentat, 
așadar, un mijloc prin care s-a putut realiza unificarea unor tendințe 
disparate, polarizate, dar, mai presus de orice, congruente. Numit 
și Punte, Rampă sau Prag, Hyphen-ul a devenit „epicentrul gândirii 
plastice” a artistului, combinând în structura sa dinamic-ascendentă 
cele trei forme geometrice de bază – triunghiul, dreptunghiul și cercul 
– corespunzând registrelor diferite ale conștiinței umane și evoluției 
sociale: instinct, raționalitate și spiritualitate.

Infrastructura discursivă corelată acestui motiv s-a ramificat în 
timp, încorporând straturi suplimentare de semnificație, iar Hyphen-
ul este exemplul cel mai sugestiv pentru acest tip de acumulare 
conceptuală. În același timp, Neagu nu a încetat niciodată să reitereze 
simplitatea formală și funcția practică a Hyphen-ului, prin înrudirea 
acestuia cu plugul „ancestral” sau prin îmbinarea anatomiei sale cu 
rafturile folosite de el pentru expunere. O serie de expoziții și desene 
demonstrează această combinație/suprapunere între raft și Hyphen, 
reprezentat cu piciorul (lung) ieșit în diagonală din raft până atingea 
podeaua, ocazional lăsat chiar suspendat în aer, ca și cum ar executa 
cu mai multă forță saltul ascendent către vârful catapultă al hyphen-
ului. 
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Generative Arts Installation, 1977
Creion și tempera pe hârtie 
29 x 41 cm

The Paul Neagu Estate (UK)
Foto: Ioana Marinescu

Sala 8

Paul Neagu a realizat de-a lungul timpului o serie de desene cu 
instalațiile sale, printre care și cea de la Galeria Serpentine din 1973. 
Panorama acestei expoziții oferă o perspectivă asupra modului în 
care spațiul a fost organizat în zone clar delimitate, expresie a unui 
model maximalist de curatoriat care nu dăuna clarității structurale a 
ansamblului. „Totalitatea simultană”, cum a numit-o Neagu, permitea 
o experiență de vizionare atotcuprinzătoare, în care toate segmentele 
și piesele individuale dintr-o expoziție puteau fi observate în același 
timp. Conceptualizarea display-ului expozițional este indisolubil legată 
de o gândire spațializată care își depășește fundamentul funcționalist 
și reprezintă cheia pentru validarea caracterului unitar al unei 
întreprinderi prin excelență pluraliste. După cum se poate observa în 
multe din aceste desene, mobilierul de expoziție – alcătuit dintr-o 
variate de piedestale, socluri și rafturi – devine parte integrantă 
a designului artistic. Modelul oferit de expoziția de la Serpentine 
din 1973 a fost adaptat pentru spațiul proiectului Galeriei de Artă 
Generativă, gestionat de Neagu însuși și organizat în atelierul său, pe 
Shaftesbury Avenue. După ce Neagu a creat Hyphen-ul și derivațiile 
lui, a devenit și mai clară comunicarea dintre desene și sculptură, 
două registre pe care le considera separate, dar aflate totuși într-o 
relație de complementaritate (sau consubstanțialitate). În imaginile 
care prezintă interioare de expoziție se poate vedea, de pildă, cum 
rândurile de desene sprijinite de rafturi ocupă nivelul superior, în 
timp ce sculptura/ile sunt așezate direct pe podea – două câmpuri 
paralele, interconectate într-o stare de dinamism ascendent.

Instalațiile din seria de sfere de oțel și bronz intitulată Unnamed 
[Nenumit] pornesc de la unitatea sferei, multiplicată în diverse modele 
și aranjamente, fiind inspirate de o fotografie realizată de Neagu, care 
surprindea picături de rouă pe pânza unui păianjen. Aceste „sculpturi 
generative”, realizate de Neagu în intervalul 1983-1996, tratează teme 
precum lichefierea, infinitatea, scurgerea.
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Sala 9

În încercarea de a căuta unitatea în multiplicitate, obiectiv major al 
parcticii sale, Neagu s-a dedicat în ultimele două decenii de activitate 
ideii de a explora relația dintre parte și întreg printr-o modulare 
versatilă a seriilor sale sculpturale „catalitice”, aspirând la același 
orizont de „întregime” și „totalitate” precum precedentele sale 
moduri de expresie artistică. Combinațiile inepuizabile de sculpturi 
care formează ciclul intitulat Nouă Stațiuni Catalitice [Nine Catalytic 
Stations] au suscitat asemănări cu textura polifonică a muzicii sau 
cu coregrafia de dans. Împreună și separat, sculpturile catalitice 
demonstrează că mișcarea și temporalitatea nu au fost eliminate 
din practica lui Neagu; mai degrabă, structura lor internă a asimilat 
componentele mișcării și dinamismului, „promise” de o abstracție 
multi-vectorială, articulată diferit în fiecare caz. Descriindu-le 
caracteristicile (fiind, fără îndoială, influențat de terminologia lui 
Neagu), Mel Gooding utilizează o varietate de termeni pentru a explica 
dimensiunea performativă a acestor sculpturi. Hyphen este asemănat 
cu „vârful unei săgeați”, „o navetă”; Dublu hyphen [Double Hyphen] 
„direcționează energia hyphen-ului inferior” ; Monolit deschis [Open 
Monolith] „se poate balansa ca o barcă”; Pește peste poartă [Fish Over 
Gate] „reflectă saltul spiritului dinamic deasupra pământului”; Veghe 
[Wake] este „o stea dinamică, răsucitoare”; Alergătorul pe muchie 
[Edge Runner] „se balansează lateral, conține contradicții, energii 
contrare”; O-Cruce [A-Cross], în starea sa răsturnată, „captează lumina 
și apa”; Pește [Fish] este „o spirală ascendentă de argint; un salt de 
somon. O cifră opt care se întoarce la infinit”; „mișcarea rotativă și 
ascendentă” a Cap-stea [Starhead] eliberează o „expresie dansantă de 
încântare”.

Noul hyphen reprezintă o formă reînnoită a Hyphen-ului, iar geometria 
lui plană poartă uneori denumirea „Zece unghiuri drepte”, anulând 
elementul diagonal din vechiul Hyphen. Noul hyphen este o structură 
extrem de versatilă, fiind asimilată planimetriei arhitecturale în 
desene, și materializată ca obiect, sculptură și pictură. Potrivit lui 
Neagu, potențialul ei maxim este explorat prin „reliefurile parietale 
pictate”.

Monolit deschis, 1990
Lemn, gesso
90 x 37 x 70 cm

The Paul Neagu Estate (UK)
Foto: Ioana Marinescu



26

Proiectul face parte din „Programul Cultural 
Timișoara 2023 — Capitală Europeană a Culturii” și 
este finanțat de Consiliul Județean Timiș.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziție organizată în colaborare cu: 

Cu sprijinul:

Sponsor:

Co-organizator: 

BRUSEUM/Neue Galerie Graz
Universalmuseum Joanneum

Mulțumiri speciale persoanelor implicate din 
partea Muzeului Național de Artă, Timișoara: 
Filip Petcu (Director); Izabela Andronache 
(Departamentul de Muzeografie); Nuți Dinuț, 
Magda Babău, Aurelia Stoica, Andrada Pecican, 
Tiberiu Kovacs (Departamentul Conservare-
Restaurare); Paula Gampe (Comunicare); 
Diana Vlad (Juridic)

Coordonatorul organizării expoziției din partea 
Salonului de proiecte: Ștefan Sava

Echipa de instalare: Florin Arhire, Mihai Toth, 
Dana Gagea, Florin Adrian Pop, Cătălin Beldean, 
alături de Marcel Meier

Mulțumiri echipei Galeriei Ivan, București: 
Marian Ivan, Diana Ursan

Coperta I - IV:
A Certain State of “Going”, 
din evenimentul ciclic Going Tornado, 1974
Fotografie a/n cu notații
25.5 x 20 cm

Colecția Margareta Bernea, București




