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Raluca Ghideanu
m

DE LA SCULPTURĂ LA
DESIGN ȘI SCENOGRAFIE
m

Artist dinamic şi curajos, pornit în aventura creaţiei, în mai multe
domenii ale frumosului, Raluca Ghideanu ne-a povestit mai
multe despre activitatea și pasiunile sale la Readers Cafe, bistroul
care ne-a primit cu amabilitate.
TEXT: Mariela Vanu | FOTO: Robert David

De la sculptură la scenografie şi amenajări interioare,
parcursul nu a fost foarte lung. Cum ai pornit pe acest
drum şi care a fost scânteia care a declanşat pasiunea
pentru design?
Am terminat cursurile Universităţii Naţionale de
Arte din Bucureşti în 2003, cu o lucrare de artă
publică denumită sugestiv „Gara de Nord via Piaţa
Muncii”. Este vorba despre un proiect complex,
care consta în patru personaje în mărime naturală,
confecţionate din fibră de sticlă. Acestea au călătorit cu metroul timp de trei zile, alături de ceilalţi
trecători, prin staţiile bucureştene. Satisfacţia a fost
mare. Practic, oamenii mi-au putut percepe ideile,
aspiraţiile, opinia în artă. Bineînţeles că au urmat şi
alte proiecte în aceeaşi atitudine stilistică, în spaţii
publice, pe străzi, în staţii de metrou şi chiar în
parcuri, în mijlocul naturii. În 2005, mi-am ales ca
temă pentru lucrarea de master „Condiţia de om”
şi tot ce implică aceasta, cu toată seria de sentimente, trăiri, ezitări, certitudini, gesturi, ce pot
comunica mai bine decât cuvintele. Expoziţia care
a urmat s-a numit „Uman” şi a adunat o serie de
lucrări ce materializează multiplele faţete ale fiinţei
supreme – Omul.
Decorul şi scenografia reprezintă o pasiune mai veche a
ta. Cum s-a întâmplat să porneşti pe acest drum?
M-am bucurat mult când a apărut oportunitatea
de a face scenografie. Am început o colaborare cu
Irinel Anghel, Sorin Romanescu şi Paul Dunca,
ce s-a transformat mai apoi în grupul ArtDetox.
Scopul nostru este acela de a demonstra că prin artă
se poate realiza o adevărată detoxifiere. Am început
o serie de spectacole-performance în spaţii dedicate,
mai precis la C.N.D.B., Centrul Cultural Nicolae
Bălcescu, Palatul Cantacuzino, Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneşti. Am fost prezenţi şi în spaţii
mai puţin convenţionale: de exemplu, pe acoperişul clubului Fabrica, pe cavoul familiei Bibescu, la
gheţăria Palatului Mogoşoaia, la nucul bătrân din
Parcul Englez de la Mogoşoaia, pe promenada de la
Opera Română.
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Cum consideri că se poate descrie stilul Raluca
Ghideanu? Care sunt elementele care te definesc?
Aş vrea să îl consider îndrăzneţ şi jucăuş, nu unul
static. Nu îmi este teamă de asocierile surprinzătoare de materiale şi texturi. De exemplu, folosesc
de multe ori combinaţii neaşteptate de materiale şi
elemente industriale cu texturi foarte fine şi atent
finisate. Sunt practic două lumi diferite, pe care le
aduc în acelaşi plan pentru a scoate la iveală ceea ce
este ascuns de obicei, partea tehnică (armături, ţevi,
structuri etc.).
Ştiu că pui mare preţ pe obiectul făcut de mână.
Consideri că un obiect handmade are un impact vizual
mai mare decât unul industrial?
Cu siguranţă, da! În primul rând, un obiect realizat
de mână este unicat şi personalizat. Locuinţa este
un loc intim, defineşte şi reprezintă, aşa că arareori
găseşti în comerţ ceva ce ţi se potriveşte în totalitate. Nu-mi plac soluţiile de compromis, caut ceva
cu adevărat valoros. Cu un mai mare volum de
muncă, timp şi creativitate, poţi găsi soluţii artistice
şi tehnice extraordinare. Amenajările implică şi o
întrepătrundere a vechiului şi noului. Se poate face
astfel apel şi la tradiţie, la specificul naţional, la
elemente împrumutate din evoluţia meşteşugurilor,
la o revitalizare a acestora.
Care sunt proiectele tale? Ce alte domenii vrei
să abordezi?
Proiectele mele merg tocmai în direcţia asta, a
handmade-ului autohton. Cred foarte mult în identitatea culturală românească, dincolo de târgurile
meşteşugăreşti. Ceramica, sculptura, textilele, toate
acestea pot deveni cu uşurinţă actori ai domeniului
amenajărilor interioare. S-au făcut paşi importanţi
în modă, se poate face foarte mult în design, şi nu
mă refer la casele rustice, ci la cele moderne, contemporane, elegante, spectaculoase, cu personalitate puternică. /
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„I SEE U, CAN YOU HEAR ME?”
Spectacol pe treptele gheţăriei Palatului Mogoşoaia.
„Cele două personaje se află în lumi diferite, unul
în interior, acoperit ermetic cu folie de bucătărie,
celălalt în exterior, blocat pe o scară care nu duce
nicăieri....”Raluca Ghideanu

SPECTACOL „WHAT’S REAL?”
Imagine de pe acoperişul Clubului Fabrica. „Este
vorba despre un spectacol în care scenografia se
decupa în timp real. Toată partea din faţă a scenei
a fost acoperită, iar în timpul evenimentului pictam
pe această suprafaţă imensă albă şi decupam bucăţi
din ea pentru a descoperi ceea ce se afla în interior. Scena ieșea treptat în exterior, spre public, iar
elemente din afara acesteia se transformau în decor.”
Raluca Ghideanu

LIGHTS OF LIFE
Corp de iluminat din seria „lights of life”, care își
propune să aducă şi să scoată lumina din cele mai
neaşteptate locuri... În acest caz, din tuburi de
protecţie termică pentru ţevi.
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