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Propunere proiect pentru competiţia
MAX DEVELOPMENT

Instalaţie constând în plăci metalice decupate 
cu laser, montate în faţa şi la distanţă de 

imaginile din nişe. Imaginile sunt iluminate de 
benzi LED montate pe spatele placilor.

PROPUNERE INTERVENŢIE SPAŢIU

artist: SEBASTIAN MOLDOVAN

INSERT



DESCRIERE SI IMPLEMENTARE

JUSTIFICARE - Spaţiul de trecere îngust se pretează la instalaţii care fac uz de oglindiri şi de lumini arti�ciale. Propun o lucrare care încorporează ambele 
elemente. Intervenţia ar consta în trei panouri metalice decupate cu laser după desene similare celor ilustrate, alături de decorarea şi iluminarea nişelor. 
Montarea panourilor metalice la distanţă de perete, produce efectul de paralaxă atunci când privitorul este în mişcare - în cazul în care decupajul şi 
imaginea din fundal sunt similare, se obţine efectul de moiră). Ambele efecte contribuie la perceperea unui volum adăugat spaţiului, a unei treceri, 
deschideri.

DETALII TEHNICE - Panouri metalice tratate, decupate cu laser, ranforsate cu pro�l metalic, ataşate în nişele corespunzătoare. Iluminare LED - W+RGB 
ataşata în spatele panourilor, care permite programare şi interacţiune via Bluetooth. Schimbarea culorii proiectate, evidenţiază diferite forme (culori) pe 
fundal, ascunzând altele - în acest fel, fundalul poate să conţină mai multe secvenţe suprapuse, care vor � evidenţiate pe rând.
În funcţie de complexitatea perechilor de imagini alese, fundalul poate � imprimat, aplicat cu şablon, sau desenat.

PROTECŢIE - Partea metalica este su�cient de rezistentă ca atare. Tratarea cu o soluţie pe bază de te�on sau silicon o face antiaderentă.

NOTĂ - Am inclus intenţionat variante multiple de imagini, atât pentru fundal cât şi pentru decupaje, deoarece practica mea se bazează pe raportarea 
lucrărilor la loc şi context. În cazul de faţă, imaginile pot � alese în urma unei consultări cu bene�ciarul. De exemplu, pot � alese imagini �gurative sau 
text pentru decupaje şi imaginile adaptate lor, pentru fundaluri.



Vedere dinspre curtea interioara.
 Imaginea văzută variază în funcţie de unghiul din care este privită. 



Vedere dinspre strada.
 Suprafaţa metalică oglindeşte si dublează spaţiul.



Alte unghiuri.
 Instalaţia arată diferit şi în funcţie de oră şi de lumina naturală.







PANOU METALIC DECUPAT CU LASER

ILUMINARE LED RGB+W PROGRAMABIL/INTERACTIV 
VIA BLUETOOTH ASCUNSĂ ÎN SPATELE PANOURILOR 

INTERVENŢIE PE PERETELE NIŞEI
PRINT PE BANNER,

DESEN SAU PICTURĂ

STRUCTURĂ PROFIL METALIC ASCUNSĂ
PENTRU MONTARE, ACCES ŞI REZISTENŢĂ



EXEMPLE DESENE ŞI FUNDALURI



EXEMPLE DESENE ŞI FUNDALURI



cadre video

EXEMPLE DESENE ŞI FUNDALURI



ALTE INSTALAŢII REALIZATE
Times Museum Guangzhou, China - South by South-East

instalaţie cu pungi zburătoare antrenate de 5 ventilatoare industriale

GAEP, Bucuresti - tub de
nylon care expandează şi
umple o cameră a galeriei

GAEP, Bucureşti - instalaţie de produs curcubee 
în interior - re�ector, apă pulverizată, senzor 

mişcare, interactiv

Bienala de la Veneţia
participarea Romaniei, 2013.

Instalaţie invizibilă

Osage Art Fundation, Hong Kong
instalaţie site speci�c, materiale

găsite în spaţiul expoziţiei



ALTE INSTALAŢII REALIZATE
Galerie Jan Dhaese, Ghent, Belgia - 1000 de bucati de hârtie 

arse progresiv, înşirate pe un perete

Galeria Calina, Timişoara - expoziţie personală, 
asamblaje din materiale găsite


