






Parametrics of being 

(ro)  

Numele meu este Andrei Popa și sunt un artist profesionist care locuiește în Sibiu. 
Am absolvit Facultatea de Arte Plastice din Timișoara în anul 2007, sunt membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din România și al grupului artistic Brukenthal von Studio. Am participat la 
numeroase expoziții colective și am vernisat până acum 3 expoziții personale (în Sibiu, 
Oradea și Bistrița), alte 3 aflându-se în pregătire pentru anul în curs. 

 Lucrarea pe care o propun pentru concurs se numește “Parametrics of being” și este o 
extensie a proiectului meu Fluo Immersion, care s-a concretizat în expozițiile personale de 
care aminteam mai sus. Aceasta se inspiră din lumea vegetală și din geometria organismelor 
în general. Studiind modul de organizare a materiei vii, observăm nenumărate pattern-uri care 
transced specii sau regnuri existențiale și pot fi întâlnite chiar în diverse contexte geografice 
sau de organizare teritorială. 

 Proiectul propus se înscrie într-o filosofie estetică post-contemporană, aflată în 
tandem cu evoluția reprezentărilor vizuale ale teoriilor complexității sau haosului precum și 
cu avansul mijloacelor de investigare microscopică prin fluorescență. Concepția care stă în 
spatele acestui proiect țintește afirmarea unității biosferei, dar este în același timp și o 
evidentă chemare spre reîntoarcerea la natură. Îmi propun să folosesc culori fluorescente, sau 
altfel spus reactive la lumină UV, lumina solară conținând aceste radiații în mod natural. 
Totul devine astfel un tribut adus luminii oferite de astrul zilei, pe lângă faptul că aceste 
culori fluorescente pot să aibă cele mai strălucitoare tonuri din câte există, datorită proceselor 
optice aparte pe care le produc spectatorului. 

 În viziunea mea, cele 3 nișe pictate ar deveni niște imagini active care își schimbă 
înfățișarea în funcție de registrul de lumină în care sunt privite și de diferitele momente ale 
zilei. Pentru perioada nocturnă ar putea fi montate niște lămpi care produc lumină UV, iar 
efectul produs de fluorescență ar fi grandios. Aceste 3 picturi le-aș încadra într-un fel de rame 
de culoare închisă (gri albăstrui) care de fapt ar fi pereții laterali ai nișelor, sporind astfel 
contrastul și întărind paralela cu vitraliul datorită strălucirii incandescente a culorii care va 
părea luminată din interior. 

Pentru protecția culorilor în fața condițiilor climatice din spațiul propus ar fi suficientă 
aplicarea unui strat de vernis, însă pentru a evita pericolul unor intervenții destructive ale 
factorului uman cred că ar fi necesar să fie luată în considerare instalarea unor vitrine de 
sticlă. 

Vă atașez acestui text imagini ale modelului pe care îl propun, în lumină normală și 
UV, cu mențiunea că ansamblul pe care l-am creat este de relativ mică dimensiune. Evident 
că transpunerea lui pe suprafața monumentală a nișelor ar permite o mai mare profunzime a 
detaliilor. Acest proiect l-am realizat pe carton, deci este posibilă transportarea lui și 
vizualizarea concretă dacă se consider necesar. Deasemenea vă stau la dispoziție bucuros cu 
orice alte informații sau lămuriri. 



(en) 

My name is Andrei Popa and I am a professional artist living in Sibiu. I graduated the 
Faculty of Fine Arts in Timisoara in 2007, I am a member of the Romanian Artists Union and 
also the Brukenthal von Studio artistic group. I have participated in numerous collective 
exhibitions and have previously opened 3 personal exhibitions (in Sibiu, Oradea and Bistrița), 
another 3 being in preparation for the current year. 

The work I'm proposing for the contest is called "Parametrics of being" and is an 
extension of my project Fluo Immersion, which has materialized in the personal exhibitions I 
mentioned above. It is inspired by the vegetal world and the geometry of the organisms in 
general. By studying the organization of living matter, we observe numerous patterns that 
transcend species and can be encountered even in different geographical or territorial 
contexts. 

The proposed project is part of a post-contemporary aesthetic philosophy, in tandem 
with the evolution of visual representations of complexity or chaos theories, as well as the 
advancement of microscopic means of investigation through fluorescence. The conception 
behind this project aims at affirming the unity of the biosphere, but at the same time it is a 
clear call for the return to nature. I’m proposing the use of fluorescent colors, or reactive to 
UV light, the sunlight containing as well these radiations. This way my work becomes a 
tribute to the sun, besides the fact that these fluorescent colors can have the brightest tones as 
they can exist, due to the special optical processes they produce to the spectator. 

In my view, the three painted niches would become active images that change their 
appearance according to the light register they are observed in, and the different moments of 
the day. For the nocturnal period, lamps producing UV light could be mounted, and the effect 
produced by fluorescence would be impressive. These three paintings would fit in some dark-
colored (blue-gray) frames that would actually be the side walls of the niches, thus enhancing 
the contrast and reinforcing the parallel to the stained glass due to the incandescent colors 
which will look lighted from the inside. 

In order to protect the colors from the climatic conditions in the proposed space, it 
would be sufficient to apply a varnish layer, but for avoiding the danger of destructive 
interventions of man I think it would be necessary to consider installing glass displays. 

I attach to this text several images of the model I propose, in normal and UV light, 
with the mention that the ensemble I created is of relatively small size. Obviously his 
transposition on the monumental surface of the niches would allow a greater depth of detail. I 
made this project on cardboard, so it's possible to transport and show it, if it’s considered 
necessary. I'm also keen to provide you any other information or clarification. 
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