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„Scăldat în lumină, scufundat în sunet
și absorbit în sentiment, corpul
simțitor, simultan perceptor și
producător,
urmărește căile devenirii lumii
în timp ce contribuie la reînnoirea sa
continuă.
Aici, cu siguranță, se află esența
a ceea ce înseamnă «a locui». ”
Tim Ingold

premisă
Sunetul face parte din cultura noastră sub toate aspectele. Este recunoscut de UNESCO ca moștenire
imaterială și este o componentă esențială a peisajului social. Sunetul este o amprentă invizibilă care
leagă cultura și contribuie la crearea identității locale.
Fiecare teritoriu găzduiește sunete speciale și inconfundabile, un peisaj sonor unic, capabil de a
transmite memoria într-un prezent continuu. Anumite sunete sunt puse în pericol în mediul nostru
în schimbare rapidă, în special în zonele urbane.
Pentru a consolida memoria culturală, sunetul
trebuie protejat, ca parte esențială a vieții de zi cu
zi și ca transmițător al identității locale. Această
premisă se află la baza proiectului nostru multidisciplinar care urmărește să investigheze
legătura strânsă dintre teritoriul românesc și memoria sa sonoră.

1. despre / proiect
După cum fiecare comunitate are anumite elemente care o disting și îi conferă o atmosferă unică, în
mod similar, fiecare comunitate are o amprentă sonoră, un sunet unic care o face specială. Fiecare
peisaj sonor are propria sa istorie, care, împreună cu teritoriul, se schimbă pe măsură ce trece timpul,
sau uneori chiar dispare.
România Sonoră pornește de la explorarea mai multor orașe și sate din România. Antropologii Dr. Bogdan Iancu și Dr. Monica Stroe au contribuit la alegerea
acestor locuri.
Călătoria a avut loc în vara anului 2019. Din fiecare
loc explorat am colectat artefacte / materiale specifice (de orice formă și compoziție) și am înregistrat
materiale audio cu peisajul sonor (ambiental și voci).
Ulterior am procesat artefactele și înregistrările sonore pentru a crea o serie de lucrări de artă (Sculpturi Sonore). Sculpturile Sonore vor reda materialele audio procesate artistic prin intermediul unui
sistem de amplificare audio încorporat. Sculpturile Sonore vor fi prezentate, în prima fază, într-o
expoziție organizată în București și, ulterior, în alte orașe din Europa.

2. scop și obiective
Scopul proiectului România Sonoră este de a contribui la conservarea peisajului sonor al României prin
colectarea amprentelor sonore semnificative din punct de vedere cultural și crearea unei arhive sonore. Expoziția de opere de artă (Sculpturi Sonore) creată la sfârșitul proiectului artistic reflectă peisajele și
comunitățile antropice din România, surprinse în specificul lor.

Obiectivele proiectului sunt documentarea sonoră și
imagistică a unor locuri și comunități din România, cu
o amprentă culturală și sonoră specifică; extragerea
și prelucrarea artistică a unor dominante culturale;
organizarea unei expoziții care acționează ca arhivă
materială și sonoră, prin care publicul român și european să interacționeze cu opere de artă rezultate din
captarea unor forme particulare ale unor comunități
specifice.

3. metodă
Creația artistică se inspiră din cercetarea directă a locurilor investigate, pe baza unei documentații
prealabile extinse. Cercetarea a fost realizată atât în avans, cât și la fața locului, în principal prin contactarea persoanelor cheie din fiecare loc. Am realizat de asemenea înregistrări audio, înregistrări
video și fotografii, iar din fiecare loc am colectat / achiziționat materialele și artefactele care sunt
utilizate în crearea Sculpturilor Sonore.
Tehnica de cercetare pe teren dezvăluie specificul local, identitatea nealterată a fiecărei comunități.
De asemenea, numai prin cercetarea la fața locului, prin interacțiunea directă cu oamenii și cu locurile, se poate perfecționa impresia artistică care stabilește viziunea, conceptul și expresia artistică
a fiecărei lucrări.
Următoarele operațiuni vor fi efectuate în fiecare loc vizitat:

CERCETARE
a. Cercetare sonoră

b. Cercetarea materialelor

Cercetarea antropologică, ambientală și
simbolică, care prevede:

Colectarea / achiziționarea unor materiale
și artefacte de natură, textură și formă diferite (lemn, metal, textile, ceramică, materiale
plastice).

1) înregistrarea peisajului sonor înconjurător
(ambiental).
2) înregistrarea audio a vocilor, poveștilor, cântecelor și confesiunilor.

PRELUCRARE
La sfârșitul călătoriei, înregistrările sonore și artefactele colectate sunt prelucrate individual,
urmând cele trei etape de mai jos.
- Prelucrare audio
Pentru fiecare loc, înregistrările sonore sunt selectate și procesate folosind un software special
pentru calibrarea sunetului și volumului. Rezultatul va fi transferat pe un card micro SD.
- Prelucrarea artefactelor
Materialele colectate din locurile în care s-a desfășurat călătoria vor fi prelucrate manual (dacă este
necesar) sau transformate pentru a ajunge la forma intenționată.
- Integrarea sunetului înregistrat în artefactele procesate
Difuzoarele acustice de diferite dimensiuni, precum și un amplificator, sunt încorporate
în artefactele prelucrate pentru a reproduce materialul audio preînregistrat. Designul sonor al
fiecărei lucrări este conceput individual, în funcție de specificul și potențialul său sonor.

4. călătoria
În august 2019, echipa România Sonora a început în mod oficial proiectul.
Am parcurs aproximativ 1.800 km și am explorat în special centrul, nordul
și estul României. Acestea sunt locațiile pe care le-am investigat:

București

Desești

Delta Dunării

Breb

Târgu Mureș

Budești

Gornești

Moara lui Niculae

Salina Turda

Bârsana

Gherla

Poienile Izei

Cluj-Napoca

Ieud

Izvoru Crișului

Sucevița

Săpânța

Voroneț

Sighetu Marmației

Saschiz

Cornești

Viscri

În fiecare dintre aceste locuri am căutat expresii specifice puternice,
descriptori ai identității locale. Alegerea locurilor pentru documentarea și crearea Sculpturilor Sonore a luat în considerare atât potențialul
sonor, cât și valoarea lor culturală. Am căutat manifestări specifice ale
peisajului sonor: slujbe bisericești, ateliere, spații industriale, târguri,
ritualuri și tradiții (de exemplu, ritualul de dinaintea nunții la care am
participat în Maramureș, Poienile Izei), însă și sunete ale vieții de zi cu
zi, cum ar fi sunetele ambientale sau mărturii și povești ale oamenilor.
Mai jos descriem succint experiențele din mai multe locuri pe care
le-am vizitat.

4.1 Delta Dunării (Patrimoniu UNESCO)
Am înregistrat sunete de la Murighiol, Letea,
Sfântul Gheorghe, Uzlina, Lacul Isac,Lacul
Isăcel, Crișan, Sulina și Magearu. Delta
Dunării este un labirint natural de forme,
culori și materiale care creează o simfonie
perpetuă. Am vorbit cu oamenii din Letea,
care ne-au spus povești locale și am investigat împrejurimile. O experiență particulară a
fost întâlnirea cu caii sălbatici din Letea.

4.2 Gherla
Un reper major în Gherla a fost Catedrala
Armeano-Catolică. Ioan Esztegar, președintele
Uniunii Armenilor din România, ne-a povestit istoria sa și ne-a explicat cum Catedrala
este ancorată în viața orașului în zilele noastre.
Am vizitat și Muzeul de Istorie din Gherla și casa
sculptorului în lemn Ioan Galgoczy, care ne-a spus
povestea sculpturilor sale inspirate de natură.

4.3 Cluj și împrejurimi
Am participat la Zilele Culturale Maghiare, iar la Izvoru Crișului am vorbit cu artizani și am colectat
materiale.

4.4 Săpânța
Am investigat Cimitirul Vesel alături de Irina,
o doamnă de 70 de ani, născută la Săpânța,
care ne-a citit versurile pictate pe cruci și ne-a
povestit istoria personală și cea a altor oameni
din Săpânța. L-am întâlnit și pe meșterul Cimitirului Veselul, Dumitru Pop- Tincu, succesor
al lul Stan Ioan Pătraș, care ne-a arătat atelierul său și tehnicile pe care le folosește.

4.5 Sighetu Marmației
Am explorat Memorialul Victimelor Comunismului și ale Rezistenței în căutarea unei amprente sonore.
Am regăsit în schimb o tăcere care pare să
emane direct din pământ. Această tăcere a inspirat Sculptura noastră Sonoră pentru acest
loc.

4.6 Bisericile de lemn din Maramureș (Patrimoniu UNESCO)
Am explorat bisericile de lemn
din Maramureș - Biserica Sf.
Nicolae din Budești (cea mai
veche biserică de lemn pictată),
bisericile de lemn din Desești,
Bârsana, Ieud și Poienile Izei,
unde am asistat și la un ritual
premergător căsătoriei, anume
ritualul de despărțire a viitorului
mire de părinții săi.

4.7 Bisericile pictate din Bucovina (Patrimoniu UNESCO)
Am
participat
la
slujba
Mănăstirii Sucevița (unde am
înregistrat corul de maici) și
a bisericii din Sucevița (unde
am ascultat corul bărbaților)
și am vizitat Voroneț și Agapia.

4.8 Sate săsești (Patrimoniu UNESCO)
Am explorat Saschiz și Viscri și am discutat cu artizani locali (de exemplu, cu olari foarte pricepuți).

5. Procesul sculpturilor sonore exemplul Sculpturii Sonore de la Săpânța
Am ajuns în Săpânța, unde am întâlnit-o pe
Irina, o doamnă de 70 de ani, născută în
Săpânța; nu departe de unde locuiam am
găsit acest lemn autohton rămas dintr-o
biserică veche.

Am vizitat Cimitirul Vesel cu Irina,
care a citit pentru noi versurile pictate
pe cruci, oferindu-ne mereu detalii despre
povestea din spatele poeziei, despre oamenii
din Săpânța și despre viața lor personală. Am
înregistrat toate acestea. Irina a locuit întotdeauna la Săpânța și a cunoscut foarte bine
pe mulți dintre cei la care se referă versurile,
printre care și pe Stan Ioan Pătraș, pictorul
și poetul cimitirului mort în 1977.

Casa memorială a creatorului Cimitirului Vesel,
Stan Ioan Pătraș, este încă foarte plină de viață. Și nu
numai datorită colajului colorat de tablouri, diplome,
fotografii, articole de ziar și flori, ci și datorită inimii
și sufletului puse în ea de către administratorii săi succesorul creatorului, Dumitru Pop-Tincu și familia sa.

Maestrul Dumitru Pop Tincu, artistul care duce mai departe opera lui Stan Ioan Pătraș.
A creat pe lemnul nostru autohton un desen cu albastru de Săpânța.

Suntem onorați că Dumitru Pop Tincu, actualul
artist al Cimitirului Vesel, a contribuit la una dintre
Sculpturile noastre Sonore.

Am început apoi procesul creativ care
implică studierea și designul amplasamentului boxelor și amplificatorului care vor fi
aplicate pe lemn. Lemnul autohton de la
Săpânța este pregătit să găzduiască un
mini amplificator stereo cu două difuzoare
pentru reproducerea materialului audio înregistrat cu poveștile Irinei.

Sculptura din Săpânța. Un material autohton: o bucată de lemn
dintr-o biserică veche + semnătura albastră a artistului Cimitirului
Vesel, Dumitru Pop Tincu. Două boxe + amplificatoare care redau
poveștile oamenilor din Săpânța aduse la viață prin vocea Irinei, o
doamnă de 70 de ani, născută în Săpânța, care ne-a citit poeziile
pictate pe crucile din Cimitirul Vesel.

Sculptura sonoră
din Săpânța
126x16x9 cm – 2020
romaniasonora.com/sapanta

6. expoziție
Sculpturile Sonore, fiecare reprezentativă pentru un loc investigat, un simbol al identității locale, vor
fi prezentate într-o expoziție replicabilă, care își propune să oprească și și să manifeste timpul sonor
și material, pentru a-l face public, experimental și conștient. Expoziția va fi o hartă materială și sonoră
a teritoriului românesc, un mozaic de sugestii vizuale, sonore și tactile legat de concretețea locurilor,
dar și de grupurile umane care trăiesc și acționează în aceste locuri. Vizitatorul este invitat să analizeze propriul său teritoriu deconstruit și reconstruit, pentru a „trăi” peisajul sonor.
Proiectul România Sonora, prin viziune și substanță, este un construct artistic care particularizează
necesitatea diversificării artistice, explorarea de noi formule care valorifică potențialul artistic al noilor
tehnologii și crearea de punți între știință, tehnologie și arte, pe de-o parte, și între diversele discipline
artistice, pe de altă parte. Proiectul se află și la răscrucea dintre postmodernism, modernism și diverse
tradiții, precum și între local și universal. Sculpturile Sonore sunt, în sine, un produs artistic inovator,
care valorifică tehnologii recente și viziuni artistice cu un ecou larg în arta contemporană.

Sculptura sonoră din
Delta Dunării
180 x 70 x 30 cm – 2020
romaniasonora.com/deltadunarii/
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