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The exhibition Meditation upon Measure, shown at 
Gaep Gallery, represents a paradigmatic exercise of 
recovering and bringing back into the present the 
experimental spirit of an artistic scene that, in the 
’80s, was stubborn enough to resist the (anti)cultural 
policies of the Ceaușescu regime. In this sense, a series 
of works belonging to artist Mircea Stănescu, works able 
to reveal repressed truths and affectivities from this 
paradigm, were reconditioned and related to recent 
projects in a passage “from traumatic realism to abstract 
formlessness,” exquisitely curated by Liviana Dan.
The series of works, created between 1986 and 1988, 
brings together two imposing textile panels, which give 
the exhibition its title, and seven monumental collages 
of paper-bodied characters accumulating, on their skin, 
textual inserts, leaves, photographs, posters of auteur 
films, fragments of magazines, dress patterns, envelopes 
and letters, a latent multiplicity of stories, trajectories, 
virtual identities, and unmanifested gestures. All these 
represent an insightful cross-section of Mircea Stănescu’s 
work as well as a relevant synthesis of trajectories 
identified by important critics such as Magda Cârneci 
as specific to the ’80s generation: neo-expressionism 
(strong colors, oversized forms, themes like multiple 
selves and split identities), the neo-avant-garde (faith 
in mathematics, in measure, but also an interest in 
nature and precarious found materials), and intermedia 
elements (mail art, photography).
At the same time, these works, paradoxically, give the 
impression of contemporaneousness, of being related to 
do-it-yourself projects and postpunk aesthetics, but also 
to the campiness of the world of film, fashion, and the 
digital world. The recent works in the exhibition allude 
to graphic and textile design. A series of interventions on 
planner pages restate the theme of duration, of personal 
time experienced in closed solar systems, punctuated by 
small glitter planets.
Produced while Mircea Stănescu was working at the 
carpet factory in Cisnădie, his textile panels are made 
up of dozens of thin stripes marked with red and blue 
pen, a series of signs and numbers used for measuring 

Expoziția Meditație asupra măsurii de la Galeria Gaep 
reprezintă un exercițiu paradigmatic de recuperare și 
reconectare la prezent a spiritului experimental propriu 
unei scene artistice care în anii ’80 s-a încăpățânat 
să reziste în ciuda politicii (anti)culturale ceaușiste. 
În acest sens, o serie de lucrări aparținând artistului 
Mircea Stănescu, apte a scoate din ascundere adevăruri 
și afectivități reprimate ale paradigmei, au fost 
recondiționate și puse în relație cu proiecte recente 
într-un parcurs „de la realismul traumatic la informalul 
abstract” curatoriat exemplar de Liviana Dan.
Seria de lucrări realizate între anii 1986-1988 reunește 
două impresionante panouri textile ce dau titlul 
expoziției și șapte colaje monumentale ale unor 
personaje cu corp de hârtie ce adună pe piele inserții 
textuale, frunze și fotografii, afișe ale unor filme 
de autor, fragmente de reviste sau tipare de rochii, 
plicuri și scrisori, o multiplicitate latentă de povești, 
traiectorii, identități virtuale și gesturi nepuse în act. 
Toate acestea constituie o pătrunzătoare radiografie 
a operei lui Mircea Stănescu și totodată o relevantă 
sinteză a direcțiilor identificate de critici importanți, 
precum Magda Cârneci, ca fiind proprii generației 
’80: neoexpresionism (culori puternice, forme 
supradimensionate, cultivarea temei sinelui multiplu 
și a identității scindate), neoavangardă (încrederea în 
matematică, măsură dar și interesul pentru natură, 
materiale precare, găsite) și elemente intermediale (mail 
art, fotografie). 
În același timp, impresia pe care o lasă aceste lucrări 
este, paradoxal, una de contemporaneitate, de înrudire 
cu proiectele Do It Yourself și estetica postpunk, dar și 
cu ironia camp ce marchează astăzi atât lumea filmului 
și a fashionului cât și lumea digitală. Lucrările recente 
adaugă trimiteri către designul grafic și vestimentar. O 
serie de intervenții pe file de agendă reiau tema duratei, 
a timpului personal trăit în sisteme solare închise, 
punctate de mici planete strălucitoare de glitter.
Create în perioada în care Mircea Stănescu muncea la 
fabrica de covoare de la Cisnădie, panourile textile sunt 
compuse din zeci de benzi subțiri, înscrise cu pix roșu 
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și albastru, o serie de semne și numere ce funcționau 
atunci ca măsură a procesului de producție. În fața 
acestei alegorii a măsurii, gândul zboară către o posibilă 
transpunere în mediul textil a graficelor de producție ale 
lui Paul Neagu, sau către un mixaj de portative muzicale, 
axe temporale, narative personale ori benzi de peliculă 
cinematografică. Rămășițele textile adună totodată 
conotații din zona experimentelor Fluxus de retragere 
a autorului și folosire a materialelor neconvenționale. 
Fragilitatea, precaritatea lor asumată invocă astfel 
gândirea Zen și experimentele lui John Cage cu pietre, 
marcaje, fum, ce amprentau aleatoriu coli de hârtie. 
Resuscitând vechi sensuri pitagoreice, ele reușesc să 
aducă împreună numărul și contemplarea, meditația și 
măsura.
Impulsul contemplativ, senzația de vis sunt stimulate și 
de colajele ce deschid uriașe lumi imaginare, paradisuri 
artificiale de hârtie care în regimul comunist puteau 
funcționa ca supape și linii de fugă către spațialitatea 
nesupusă a naturii ori către îndepărtatul orizont al 
culturii occidentale. Coloșii care le populează, cu corpuri 
virtuale de frunze, scrisori, tăieturi din reviste străine și 
cronici ale unor filme inaccesibile, fotografii de călătorie 
se deconspiră ca o serie de heteronimi ai artistului, voci 
interioare date pe mute, identități și scenarii posibile.
La polul opus, posturile lor tensionate, gata să spargă 
dreptunghiul claustrant al ramei, mimicile expresioniste 
ce evoluează între Strigătul lui Munch și insolența bad 
painting alătură factorului contemplativ, apolinic, o 
turnură transgresiv-dionisiacă. Dansul giganților puși 
să dărâme eșafodajul unui Olimp degenerat pune 
în lumină condiția tragică a artistului claustrat pe o 
axă a timpului oficial, separat de alteritatea culturală. 
Este vorba despre o incantație de trezire a corpurilor 
docile cu membre multiple, protezate, transplantate și, 
totodată, despre un exercițiu de pierdere a măsurii în 

during the production process. Before this allegory 
of measure, one’s thoughts fly to the possibility of 
transposing Paul Neagu’s production charts into the 
textile medium, or to a mix of musical staffs, temporal 
axes, personal narratives, or rolls of film. Stănescu’s textile 
remnants are also reminiscent of Fluxus experiments in 
the author’s withdrawal and the use of unconventional 
materials. Their deliberate fragility and precarity invokes 
Zen thought and John Cage’s experiments with stones, 
marks, and smoke impressing themselves on paper. 
Resurrecting old Pythagorean meanings, they succeed 
in bringing together numbers and contemplation, 
meditation and measure.
The contemplative impulse and the feeling of dreaming 
are stimulated by the collages, opening up huge 
imaginary worlds, artificial paper paradises that in the 
communist regime could have also functioned as a 
safety valve and as lines of flight towards the unruly 
spatiality of nature or the distant horizon of western 
culture. The colossi populating them, with their virtual 
bodies of leaves, letters, travel photos, and cut-outs from 
foreign magazines and reviews of films they could not 
see reveal themselves as aspects of the artist, muted 
inner voices, possible identities and scenarios.

Mircea Stănescu, Untitled, 1987-1988, colaj / collage, 267 x 164 x 4.3 cm. 
Prin amabilitatea artistului și a galeriei Gaep. 
Courtesy of the artist and Gaep gallery.

Mircea Stănescu, Untitled, 1989, tehnică mixtă pe hârtie / mixed technique 
on paper, 141 x 135.5 cm. Prin amabilitatea artistului și a galeriei Gaep.
Courtesy of the artist and Gaep gallery.
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Vedere din expoziție. Prin amabilitatea artistului și a galeriei Gaep.
Exhibition view. Courtesy of the artist and Gaep gallery.
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accepțiunea sa clasică, kantiană, de limită pusă în calea 
revărsării imaginației, a originalității geniale ce tinde să 
transgreseze teritoriul bunului gust accesând teritorii 
riscante ale nebuniei și pierderii de sine.
Pierderea măsurii e însoțită de abandonarea formei 
sub presiunea multiplului, a acumulărilor de frunze, 
scrisori, tăieturi de ziare. Colajele lui Mircea Stănescu se 
apropie astfel de problematica entropiei, a deteriorării 
ordinii, dezbătută de Rosalind Krauss și Yve Alain Bois 
în proiectul dedicat categoriei estetice a Informului 
(Formless: A User’s Guide, 1997). Imersarea în haosul 
biologic al corpurilor de hârtie, cu membre și identități 
multiple, rătăcirea în labirintul colecției de scrisori, 
afișe, tăieturi din ziare străine duce astfel la subminarea 
ordinii oficiale, a organizării și funcționalității arhivelor 
statului ca mașini infernale. Se activează aici și modul 
în care Derrida relaționa conceptul arhivei cu pulsiunile 
freudiene ale morții, agresiunii, distrugerii. Mircea 
Stănescu ajunge astfel la o sinteză complexă, vrednică 
de ceea ce Nietzsche numea Marele stil, o operă totală 
în care visul întâlnește beția, contemplarea lasă loc 
acțiunii, nihilismul se redefinește ca distrugere necesară 
relansării vieții iar frumusețea este redefinită ca voință 
de putere, ca forță de expresie.
Nu în ultimul rând, dimensiunile monumentale și 
forța gestuală a personajelor apropie demersul de 
cinematograful de autor în epoca sa de glorie, în care 
oamenii amuțeau în fața „picturilor” lui Antonioni iar 
Fellini își proiecta filmele în imensitatea Groenlandei, pe 
ghețari. Tăieturile din ziare străine și referințele la lumea 
filmului încurajează această interpretare, revelând 
noi semnificații în direcția criticii media și a analizei 
raportului dintre tehnologie, percepție și imagine.
Făcând o paralelă cu comentariul lui Walter Benjamin 

On the other end, their tense poses, ready to break 
out of the confining rectangle that is the frame, their 
expressionist grimaces something between Munch’s 
Scream and the insolence of bad painting, add an 
aggressive Dionysian turn to the contemplative, 
Apollonian factor. The dance of the giants made to 
topple a degenerate Olympus highlights the tragic 
condition of the artist caught in the axis of official time, 
separate from cultural alterity. It is an incantation made 
to awaken the docile bodies with multiple—prosthetic, 
transplanted—limbs and an exercise in losing measure 
in its classical, Kantian conception, as limit to the flow 
of imagination, the originality of genius that tends to 
transgress the boundaries of good taste, entering the 
perilous territories of madness and loss of self. 
The loss of measure is accompanied by the abandoning 
of form under the pressure of multiplicity, the 
accumulation of leaves, letters, and newspaper clippings. 
Mircea Stănescu’s collages relate to the theme of 
entropy, the dissolution of order, as debated by Rosalind 
Krauss and Yve-Alain Bois in their project about the 
aesthetic category of the Formless (Formless: A User’s 
Guide, 1997). Immersing yourself in the biological chaos 
of paper bodies, with multiple limbs and identities and 
wandering through the labyrinth of letters, posters, 
and clippings from foreign newspapers lead to the 
undermining of official order, of the organization and 
functioning of state archives as infernal machines. The 
way Derrida related to the notion of the archive, with 
its Freudian drives towards death, aggression, and 
destruction is present here. Mircea Stănescu therefore 
achieves a complex synthesis, worthy of what Nietzsche 
called the great style, a Gesamtkunstwerk in which 
dream meets drunken revelry, contemplation gives 

way to action, nihilism is redefined as the destruction 
necessary to the continuation of life, and beauty is 
defined as will to power, force of expression.
Last but not least, the characters’ monumental size and 
force of gesture connect the exhibition to auteur film 
in its glory days, when people sat speechless before 
Antonioni’s “paintings,” and Fellini screened his films 
on the expanses of Greenland’s glaciers. The clippings 
from foreign newspapers and the references to cinema 
support this interpretation, revealing new meanings 
around media criticism and the analysis of the relation 
between technology, perception, and image.
To draw a parallel here with Walter Benjamin’s thought 
on how the fragmentations and breaks in meaning 
and spatio-temporal unity in dada and surrealist art 
anticipated the rise of film and photography, we can 
conclude that the experiments with media fragments 
and magazine/newspaper clippings in the ’80s and 
’90s anticipated what Hito Steyerl would term the 
poor image. In this case, together with other works 
that employ the media collage, xerox technology, and 
textual inserts (by Teodor Graur, subReal, kinema ikon), 
Mircea Stănescu’s works opened the path towards the 
emergence of a new aesthetics of the digital image, an 
image made to be manipulated and hybridized, valuable 
rather through its communicational capacity, its present 
relevance, and its ability to keep us connected. 

Translated by Rareș Grozea

asupra modului în care fragmentările, ruperile de 
sens și de unitate spațio temporală din arta dadaistă 
și suprarealistă au anticipat apariția filmului și a 
fotografiei, se poate concluziona că experimentele anilor 
’80 și ’90 cu cioburi mediale, tăieturi din reviste și ziare 
au anticipat ceea ce Hito Steyerl avea să numească 
imagine săracă. În acest caz, alături de alte lucrări ce 
angajează colajul media, tehnologia xerox și inserțiile 
textuale (semnate de Teodor Graur, subReal, kinema 
ikon), lucrările lui Mircea Stănescu deschid drumul 
către apariția noii estetici a imaginii digitale, imagine 
destinată manipulării și hibridării, valoroasă mai curând 
pentru puterea comunicațională, pentru actualitate și 
capacitatea de a ne ține conectați. 

Vedere din expoziție. Prin amabilitatea artistului și a Galeriei Gaep.
Exhibition view. Courtesy of the artist and Gaep gallery.

Mircea Stănescu, Untitled, 1987-1988, colaj / collage, 267 x 164 x 4.3 cm.
Prin amabilitatea artistului și a galeriei Gaep. Courtesy of the artist and Gaep 
gallery.

Mircea Stănescu, Untitled, 1987-1988, colaj / collage, 267 x 164 x 4.3 cm.
Prin amabilitatea artistului și a galeriei Gaep. Courtesy of the artist and Gaep 
gallery.


