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Mihai Ciplea to artysta rumuński należący do tego pokolenia lat 
2000, dla którego postać ludzka stanowi niezbędny element w na-
wiązywaniu relacji pomiędzy sztuką a rzeczywistością zewnętrz-
ną. Swoje poszukiwania na tym polu transponuje on na techniki 
graficzne (rysunek, rytownictwo, monotypia, pastel suchy) oraz 
na malarstwo. Ciplea studiował grafikę na uniwersytetach w Kluż- 
-Napoka (2003–2007) i  w  Timişoarze (2007–2009), jednakże 
jego pierwsza wystawa indywidualna, otwarta w Galerii Jecza 
w Timișoarze, obejmowała cykl obrazów powstałych w latach 
2009–2010. Styl figuratywny zastosowany przez artystę w tych 
pracach nie jest stylem deskryptywnym, inaczej niż u mala-
rzy z jego pokolenia. Pozy ciała mają konotacje symboliczne, są 
zaangażowane w dyskurs dotyczący poszukiwania własnego 
ja, świadomości ludzkiego bytu pomiędzy tym, co materialne, 
a tym, co duchowe. Głębokie poczucie tajemnicy jest wyrażone 
przez obecność ludzką w nieokreślonych przestrzeniach, przez 
przesłanianie twarzy oraz rozmywanie detali, gdy postać jest 
ukazana od przodu. 

Następne etapy artystycznych poszukiwań zawiodły Mihaia 
Cipleę do skorzystania z innych technik przedstawiania postaci 
ludzkiej. Suche pastele i monotypia pomogły mu uzyskać nieocze-
kiwane efekty wizualne, które zwiększają wrażenie niedopowie-
dzenia i stymulują intelekt widza. W czasie ostatnich pięciu lat 
jego twórcze wysiłki przybrały formę duchowych poszukiwań 
determinowanych częściowo przez proces artystyczny, który 
można postrzegać jako ekwiwalent procesu rytualnego. Funda-
mentalnym pojęciem w poszukiwaniach artysty jest numinosum. 

Efekt numinosum w sztuce Mihaia Ciplei
Maria Orosan-Telea



8 Efekt numinosum wyrażony jest za pomocą figuratywnych wize-
runków, stworzonych w technice pastelu i poddanych kolejnym 
procedurom symbolicznego oczyszczania. 

Wykorzystanie pasteli przy tworzeniu tego cyklu prac staje się 
znaczące samo w sobie, potwierdzając stwierdzenie Marshalla 
McLuhana: „środek przekazu jest przekazem” 1. Cechy charak-
terystyczne suchego pastelu: jego kruchość oraz podatność na 
dotyk, należą do tradycyjnych form reprezentacji wizualnej, któ-
re są w bliskiej korelacji ze świętymi rytuałami. Artysta prze-
kazuje tej technice znaczenia egzystencjalne. Stosunek między 
tym, co duchowe, a egzystencją biologiczną zostaje ponownie 
przeszacowany w kategoriach koloru (który jest domeną sfery 
duchowej) oraz pigmentu (który jest domeną istnienia fizyczne-
go). W przypadku pasteli trwałość koloru otrzymałaby szansę na 
wieczne istnienie, gdyby nie pigment, który jest tak kruchy, że 
znika pod najlżejszym dotykiem. To właśnie tę ulotność wyko-
rzystuje najczęściej artysta. Poddane pocieraniu, pastele reagują 
natychmiast. Obraz traci swoją precyzję i staje się tylko odległą 
sugestią tego, czym kiedyś był. 

Charakter pasteli – środka wyrazu na styku rysunku i malar-
stwa – bywał wykorzystywany w różnych momentach w historii 
sztuki od początku XV wieku. Przez długi czas tylko portreciści 
uważali tę technikę za adekwatną dla ich sztuki2. Pastele zy-
skały na popularności w XVIII wieku dzięki weneckiej artystce 
Rosalbie Carriera, której styl znalazł dużą aprobatę w Paryżu. 
Jej portrety charakteryzowała subtelność i wrażenie prześwity-
wania. Miękkość linii i delikatność koloru idealnie pasowały do 
gustów w epoce rokoka. Jean Siméon Chardin, Maurice Quentin 
de La Tour, Jean-Étienne Liotard to inni artyści rokoka, którzy 
wykorzystywali technikę pastelu w swoich pracach. 

W pierwszej połowie XIX stulecia najważniejszym artystą, któ-
ry sięgał po pastele, był Eugène Delacroix. Tej techniki używał, 

1 Wypowiedź Marshalla McLuhana komentuje pojawienie się nowych tech-
nologii. Ekstrapolując, jakikolwiek środek wyrazu, którego cechy charakte-
rystyczne służą koncepcji niezależnie od treści dzieła sztuki, staje się nieod-
łączną częścią przekazu. M. McLuhan, Understanding Media. The Extensions 
of Man, Gingko Press, Corte Madera 2003 (wydanie pierwsze: 1964), s. 19–35.

2 N. Jeffares, Dictionary of Pastellists before 1800, Unicorn Press, London 2006, 
http://www.pastellists.com/ (dostęp: 6.03.2019).



9wykonując szkice do przyszłych wielkoformatowych kompozycji 
olejnych na płótnie. 

Impresjonizm przyniósł nowe podejście do wykorzystania 
pasteli. Edgar Degas i Mary Cassatt sięgali po nie, aby wyideali-
zować sceny z życia codziennego. W przypadku Degasa pastele 
bardzo dobrze sprawdzały się ponadto w wyrażaniu jego potrzeby 
obrazowania prób i przedstawień baletowych, dla których zna-
mienny jest ruch. 

W przypadku symbolistów, na przykład Odilona Redona, tech-
nika pastelu pomagała stworzyć to, co tajemnicze i nieokreślone. 

Spojrzenie na technikę pastelu z perspektywy historii uzmysła-
wia, że potrzeby, którym służyły pastele, miały raczej charakter 
praktyczny. Podejście swoiste dla paradygmatu sztuki współczes- 
nej, widoczne w pracach Mihaia Ciplei, wskazuje na bezpośrednią 
korelację pomiędzy techniką a koncepcją. Przymioty suchych 
pasteli z pewnością dobrze służą koncepcji jego prac. Oddane 
za pomocą pasteli kolory, ze względu na pudrową konsystencję 
kredek, są bardzo nietrwałe, przeciwnie niż ich chromatyczność. 
Artysta bada tę ambiwalencję również na poziomie treści swoich 
prac. Dwojaka natura istnienia – krucha, ale jednocześnie wieczna 
– stanowi jeden z tematów, po które sięga Ciplea. 

Punktem początkowym poszukiwań twórczych opartych na 
wymazywaniu, a następnie ponownym rysowaniu w technice 
pastelu była Konwersja (2012). Ta całkowicie autorska metoda 
ujawniła się artyście przypadkiem, kiedy próbował przetranspo-
nować na pastele zdjęcie swojego torsu z uniesionymi ramionami, 
w które interweniował z zamiarem wymazania rysunku. Sponta-
niczność gestu destrukcyjnego stanowiła syntezę aktu złożenia 
ofiary, widzianego w sposób performatywny. Po tym, jak został 
zmieniony, obraz ten został ponownie dostosowany poprzez inter-
wencję przy użyciu pasteli. Skutkiem tego otrzymano nakładającą 
się konstrukcję, dekonstrukcję i ponowną konstrukcję obrazu 
figuratywnego. Uzyskany w ten sposób widok charakteryzuje 
się brakiem jasności, niedoskonałością formy oraz rozmytymi 
liniami i konturami. Efekt jest unikatowy ze względu na, w pew-
nym stopniu, czynniki, które umykają całkowitej kontroli artysty. 
Wynik wymazań jest grą przypadku, hazardem. 

Poza ciała w  Konwersji, sposób, w jaki fragmenty anatomii wy-
łaniają się z neutralnego tła, umiejscawia tę pracę w obszarze po-



10 szukiwań, który był widoczny w sztuce Mihaia Ciplei od lat 2009–
2010. Cykl prac zaprezentowany w styczniu 2011 roku w ramach 
wystawy zatytułowanej Ecce Homo w Galerii Jecza w Timișoarze 
przedstawiał sylwetkę ludzką w ten sam sposób. W pracach tych 
ciało stanowi pretekst do konfigurowania głęboko duchowego 
przekazu. Niekiedy subtelnie znikający w ciemności, lub prze-
ciwnie, prawie sztucznie wystrzelony z głębi jakiegoś nieokreś- 
lonego wymiaru, zanurzony w najbardziej intensywnej czerni, 
czynnik ludzki staje twarzą w twarz ze swoim własnym bytem. 
Pozy przywodzące na myśl Chrystusa – rozłożone ramiona przy-
pominające ukrzyżowanie, stygmaty na dłoniach – nawiązują 
do odwiecznej walki, aby przeniknąć granice naszej material-
nej egzystencji. Stając w obliczu tego poszukiwania, człowiek 
jest samotny, w walce ze swoją własną ciemnością, pozbawio-
ny wszelkiej osłony, która zmniejszyłaby jego bezbronność. Na 
pracach Mihaia Ciplei twarze są często ukryte, co sugeruje, że 
aspiracja do boskości przekracza indywidualność. Oczyszczone 
z wszelkich bezużytecznych elementów, obrazy te emanują na-
strojem powagi i medytacji. 

Konwersję można zatem uważać za punkt zbiegu dwóch waż-
nych etapów w ewolucji sztuki Mihaia Ciplei. Biorąc pod uwagę 
jej tematykę, jest ona głęboko osadzona w malarskiej tradycji. 
Z punktu widzenia techniki stanowi ona jednak początek za-
stosowania suchego pastelu w ramach misternej i świadomie 
zdefiniowanej procedury. Metoda sukcesywnego wymazywania 
i ponownego rysowania pogłębia nawiązania do numinosum, któ-
re w sztuce Mihaia Ciplei są powiązane z uduchawiającą mocą 
sztuki, wychodzącą poza różnorakie ograniczające konteksty 
religijne. Niepewne możliwości i niejasność chwili obecnej sta-
nowią tematy, wokół których powstają te obrazy namalowane 
w technice pastelu. Artysta uważa owe aspekty za najbardziej re-
alne i najbardziej żywotne elementy istnienia człowieka. W nich 
można znaleźć szansę na przekroczenie wymiaru materialnego 
świata w celu odnalezienia najwyższej, uniwersalnej prawdy. 

Dążenia Mihaia Ciplei korespondują z  eksploracjami arty-
stycznymi, które obejmują duchową funkcję sztuki, a które 
były identyfikowane od początków XX wieku. Desakralizacja 
sztuki w czasach współczesnych nie oznacza całkowitej elimi-



11nacji poszukiwań natury duchowej w procesie tworzenia dzieł 
sztuki plastycznej, jednakże ich uwaga przesuwa się od tego, co 
religijne, na to, co numinalne. W XX wieku do kilku kamieni 
milowych związanych z adaptacją wymogów reprezentacji na 
potrzeby oznaczania nieoznaczalnego należą: abstrakcja lirycz-
na Wassilego Kandinskiego, suprematyzm Kazimierza Malewi-
cza, estetyka neoplastycyzmu Pieta Mondriana oraz abstrakcja 
pomalarska i sublimacja płaszczyzn chromatycznych Marka 
Rothko czy Barnetta Newmana. 

Dla Kandinskiego ostatecznym celem sztuki jest wizualna 
transpozycja „tego, co wieczne i obiektywne, w kategoriach tego, 
co okresowe i subiektywne” 3. Świętość pochodzi z wnętrza duszy 
ludzkiej: skutkiem tego abstrakcyjny obraz uzyskany z impul-
sów własnego istnienia jest obrazem świętym. „Wszystkie środ-
ki, które są wymagane przez wewnętrzną potrzebę są, święte. 
Wszystkie środki, które zasłaniają taką wewnętrzną potrzebę 
są grzeszne” 4 – napisał. 

Suprematyzm Malewicza głosi osiągnięcie zerowego punktu 
tworzenia poprzez zerowy punkt formy, za którym otwiera się 
nowa, autonomiczna rzeczywistość. W  jego Manifeście Supre-
matyzmu czytamy: „Przez suprematyzm rozumiem supremację 
czystego wrażenia w sztukach plastycznych” 5. Czarny kwadrat na 
białym tle (1915) oraz Biały kwadrat na białym tle (1917) ucieleśniają 
esencję metaznaczeń w sztuce Malewicza. 

Estetyka neoplastycyzmu rozwiniętego przez Pieta Mondriana 
przeciwnie – opiera się na mistyce geometrii. Celem jego poszuki-
wań jest boskie objawienie, którego istota została zredukowana 
do dwóch uniwersalnych kierunków: poziomego i pionowego. 
Mondrian jasno stwierdza, że: „Dzisiaj czyste piękno nie tylko jest 
konieczne, ale reprezentuje ono jedyny środek, który w czystej 
postaci objawia uniwersalną moc we wszystkim. Jest tożsame 
z tym, co w przeszłości nazywano Bóstwem, i jest niezbędne 

3 W. Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, http://www.semantikon.com/
art/kandinskyspiritualinart.pdf (dostęp: 03.03.2019)

4 Tamże.

5 K. Malevich, The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism, Dover 
Publication Inc., New York 2003, s. 67.



12 dla nas, którzy jesteśmy jedynie ludźmi, do życia i do odnalezie-
nia równowagi, ponieważ rzeczy same w sobie są przeciw nam 
i większość zewnętrznej materii jest naszym wrogiem” 6. 

Poczynając od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, malarze 
tacy jak Mark Rothko czy Barnett Newman przypisują głębokie 
znaczenia swoim kompozycjom, które zdominowane są przez 
wielkie płaszczyzny koloru, jako wyrażenie tego, co wzniosłe, 
ogromu wszechświata, pierwotnych początków. Asocjacje barw 
Rothko stanowią inwokacje wiedzy transcendentnej7. Najbardziej 
wymownym przykładem współczesnego obrazu, który zbiega się 
z duchowością, jest Kaplica Rothki, stworzona przez tego artystę 
pod koniec lat sześćdziesiątych. Jej monochromatyczne obrazy 
są jedynymi elementami wizualnymi wewnątrz tej przestrzeni, 
która została zaprojektowana jako miejsce dla religijności, me-
dytacji oraz odnajdywania samego siebie bez względu na wy-
znawaną religię. 

Newman tak powiedział o metafizycznych sugestiach swojej 
sztuki: „Zamiast tworzyć katedry z Chrystusa, człowieka lub »ży-
cia«, tworzymy [je] z samych siebie, z naszych własnych uczuć. 
Obraz, który tworzymy, jest obrazem oczywistym objawienia, 
rzeczywistego i konkretnego, które może zostać zrozumiane 
przez każdego, kto na niego spojrzy bez nostalgicznych okularów 
historii”  8.

W procesie twórczym Mihaia Ciplei obraz jest stale poświęcany, 
by osiągnąć odzwierciedlenie, którego celem jest stan oczyszcze-
nia. Akt twórczy nie jest już uzależniony od kontroli i celowości, 
ale raczej od niezamierzonych uczuć i intuicyjnych gestów anu-
lowania. Siła uzyskanego w ten sposób obrazu tkwi w skonden-
sowaniu anulowania i wskrzeszenia na tej samej powierzchni. 
Gesty te stają się symboliczne i przenikają to, co najbliższe, aby 
ukazać prawdę duchową. W dążeniach artystycznych proces two-

6 M. Brion, Arta abstractă (oryginalny tytuł: Art abstarit), Meridiane, Buka-
reszt 1972, s. 118.

7 D. Hopkins, After Modern Art 1945–2000, Oxford University Press, Oxford 
2000, s. 23.

8 B. Newman, The Sublime is Now, http://cargocollective.com/kutr/Barnett-
-Newman-The-Sublime-is-Now (dostęp: 3.03.2019).



13rzenia dzieła sztuki nabiera takiej samej ważności jak ukończone 
dzieło. Jest on materialnym odbiciem ruchów, gestów, a otrzy-
manie go wiąże się z intymną relacją pomiędzy spontaniczno-
ścią przeniesioną na sferę wizualną a wytworzonym przez nią 
efektem. Niewidoczny wymiar dzieła sztuki przenosi wrażenie 
intuicji na świat widzialny ukazany przez artystę. Jednakże to 
niezdefiniowana intuicja sił metafizycznych rządzi fizycznym 
istnieniem. Pytania, które zadaje sobie artysta, są związane ze 
sposobem, w jaki niewidzialne aspekty świata mogą stać się po-
strzegalne optycznie. Ulotny charakter gestów rytualnych jest 
celem samym w sobie, zasadniczym elementem dzieła sztuki. 
Jest on tym właśnie materialnym preistnieniem, tym momen-
tem, który go wytworzył, ale który nie jest już bezpośrednio 
postrzegany. 

Koncepcyjny parasol numinosum okrywa ciąg tematów, które 
subtelnie wskazują na sposób, w jaki artysta odnosi się do siebie 
i otaczającego świata: jego własne odbicie w różnych pozach, ob-
razy rytualnego palenia świec, postaci kapłańskie zatrzymane 
w gestach modlitwy. 

Autoportrety, w których artysta przedstawia siebie w stanach 
niemożliwych do postrzegania bezpośrednio, stawiają widza 
przed paradoksalnymi sytuacjami. Aby ujrzeć obraz samego sie-
bie, trzeba się posłużyć pewnymi nieodzownymi narzędziami, 
które Umberto Eco nazwał „szerokimi protezami” 9, przedmio-
tami, które powiększają funkcje ciała. Wzrok jest wspomagany 
przez jakąkolwiek odbijającą powierzchnię. Dlatego też tradycyj-
ny autoportret uzależniony jest od lustra lub jego odpowiedni-
ków. W swoich twórczych wysiłkach Mihai Ciplea interesuje się 
aspektami, których nie można dostrzec. Nawet za pomocą lustra. 
Jego własna twarz z zamkniętymi oczami i jego odbicie widziane 
od tyłu są niedostępne dla bezpośredniej percepcji. 

Autoportrety z zamkniętymi oczami to cykl zaczęty w 2014 roku, 
przedstawiający proces samoanalizy, w której percepcja własne-
go ja nie jest już wynikiem pośrednictwa zewnętrznych przed-
miotów, ale odbywa się poprzez najgłębszą osobistą introspekcję. 
Oczy odmawiają kontaktu z rzeczywistością w celu zmniejszenia 

9 U. Eco, Kant e l’ornitorinco, Tascabili Bombiani, Milano 2002, s. 317.



14 czynników zakłócających. Cykl ten ilustruje utopijną koncepcję, 
przeciwną do nurtów myślenia, według których istniejemy tylko 
w odniesieniu do świata zewnętrznego. Artysta znajduje się w pa-
radoksalnej sytuacji, przedstawiając swoją własną twarz, w chwili 
gdy jego wzrok jest anulowany. Nawet jeśli widać fizjonomiczne 
podobieństwo, ten autoportret nie koncentruje się na nim, ale ra-
czej usiłuje syntetyzować przepływ myślenia. Artysta nawiązuje 
tu do Kartezjuszowego Cogito, ergo sum, aby nadać filozoficzną 
głębię swoim twórczym staraniom. Obraz nabiera kształtu przez 
powtarzanie wymazywania i rysowania jako symbolu kolejnych 
umysłowych redefinicji, przez które własne ja przeszło z upływem 
czasu. Jesteśmy tym, czym jesteśmy, z powodu nawarstwionych 
akumulacji procesów myślowych, doświadczeń i uczuć – odrzu-
cenia i ponownego potwierdzenia. Ten cały mechanizm budo-
wania osobowości, który tworzy duchową strukturę ego, został 
replikowany przez artystę w metodzie użytej w celu uzyskania 
obrazu. Powtarzany akt rysowania, wymazywania i ponownego 
rysowania zostaje wstrzymany w losowo wybranej chwili. To, 
co powstaje, jest zatem spontaniczną i autentyczną stop-klatką 
w ciągłym strumieniu, który przeobraża ten autoportret. 

W powstałych w 2015 roku autoportretach, uchwyconych od 
tyłu, odniesienie do numinosum jest wyrażone poprzez posze-
rzenie niezdefiniowanego i tego, co jest niedefiniowalne. Twarz 
wymyka się widzom oraz wszelkim kontaktom ze światem ze-
wnętrznym. Jej indywidualność jest niepewna, pozostaje zakry-
ta aurą tajemniczości. Autoportrety utrzymane są w ciemnych 
tonach, kształty skłaniają się ku abstraktyzacji, znaki figura-
tywne giną w skrótowej chromatyce. Poza postaci odzwierciedla 
kondycję człowieka poszukującego głównych prawd, co wymaga 
uwolnienia się od świata materialnego, ale również od swoje-
go ego. Owo uwolnienie się od własnego ego ma prowadzić do 
odnalezienia uduchowionego ego, poza namacalnym światem, 
a w konsekwencji poza obrazem. 

Cykl prac wykonanych za pomocą świec, powstały w 2016 roku, 
stanowi najbardziej przekonującą transpozycję koncepcji numi-
nosum. Świeca jest par excellence symbolem tego, co święte, oraz 
ofiary, naszym towarzyszem w sytuacjach przejścia od jednego 
etapu naszej całkowitej egzystencji do innego. Samokonsumująca 
się poprzez spalanie, świeca przeobraża swój materiał składowy 



15(ciało) na coś niematerialnego (światło). Ten proces samoanulo-
wania symbolicznie odpowiada sposobowi, w jaki artysta osiąga 
obraz. Powtarzane wymazywanie jest optymalną metodą dla 
zasugerowania poczucia transcendencji. W obydwu przypadkach 
materia zostaje sublimowana poprzez ofiarę. 

W przeciwieństwie do autoportretów prace z tego cyklu cha-
rakteryzują się szerszą paletą kolorystyczną, wykorzystując cie-
plejsze tony, odpowiednio do tematyki. Brak jasności, rozproszo-
ne światło, pudrowa powierzchnia uzyskana dzięki konsystencji 
suchego pastelu, wszystko to pozwala osiągnąć efekty wizualne, 
które sugerują przejściowość i wątpliwość. Służą one najwyższemu 
zamiarowi, mianowicie postawieniu widza przed niejednoznacz-
nym zjawiskiem, które powinno sprowokować badawcze procesy 
myślowe. To, co nieopisywalne, to, co niewidoczne, to, co niema-
terialne, może stwarzać sytuacje paradoksalne. Wgląd poza to, co 
oferuje świat widzialny, stanowi pierwszy krok ku oświeceniu. 

Ściśle powiązane z tą tematyką są prace, które przedstawiają 
postacie kapłańskie. Szczegóły są zamazane, a gesty gubią się 
w ulotnej atmosferze. Tutaj technika służy zamierzonej sugestii 
transfiguracji. Również w tym przypadku artysta sięga po ciepłe 
barwy, po światło, które zdaje się emanować z płomieni świec. 

Wymazywanie i ponownie rysowanie suchym pastelem nie jest 
jedyną nowatorską techniką zastosowaną przez Mihaia Cipleę. 
Artysta wymyślił szczególny sposób otrzymywania prac z wosku 
przy użyciu świec, poprzez połączenie tych drugich z papierem. 
Podczas spalania zarówno płomień, jak i wosk pozostawiają znaki 
na dwuwymiarowej powierzchni. Aby podkreślić koncepcję tego, 
co niewyrażalne, artysta pokazuje od tyłu papier, przez który 
można dojrzeć niewyraźne znaki pozostawione przez samokon-
sumpcję świec. 

Koncepcja samokonsumpcji jest również widoczna w dwóch in-
nych cyklach prac: w autoportretach wykonanych metodą mono- 
typii oraz w generycznych postaciach ludzkich narysowanych 
przy użyciu tuszu. W przypadku monotypii kopiowanie zostaje 
zakończone, gdy kończy się farba drukarska. Z kolei rysunki zo-
stają ukończone, gdy w piórze nie ma już więcej tuszu. Wszystkie 
te techniki nadają wizualną formę tym samym konceptualnym 
poszukiwaniom dotyczącym związku pomiędzy trwałością a sta-
nem przejściowym i znikaniem. 



16 Mihai Ciplea zaprezentował prace powstałe wokół numinosum 
na czterech indywidualnych wystawach. Kuratorem wystawy 
zatytułowanej Numinosum, otwartej w lutym 2016 roku w Atelier 
030202 w Bukareszcie, był Mihai Zgondoiu. Prezentowane w tej 
galerii prace koncentrują się na zilustrowaniu stanów niepew-
ności i sytuacji przejściowych, które są stymulujące dla umysłu 
i ducha ludzkiego. Konstruowanie obrazów przez kolejne wyma-
zywanie i ponowne rysowanie służyło koncepcji skondensowania 
całego procesu w jednej stop-klatce. 

Podczas prezentacji towarzyszącej wystawie Numineux, zor-
ganizowanej w Instytucie Francuskim w Timișoarze od 25 maja 
do 22 czerwca 2016 roku, kuratorka Anouk Lederle porównała 
prace Mihaia Ciplei do tych rękopisów z Qumran, które mówią 
o Wojnie Synów Światła przeciw Synom Ciemności. Sztuka Mihaia 
Ciplei tłumaczy tę wojnę w kategoriach wewnętrznego napięcia 
istoty ludzkiej, która jest zmuszona zaakceptować niepewność. 
To właśnie tylko w tym umysłowym stanie nieostrości spowo-
dowanym byciem pomiędzy światłem a ciemnością może zajść 
całkowite przebudzenie. 

Wystawa zatytułowana Palimpsest, otwarta w październiku 
2017 roku w Galerii Uj Kriterion w Miercurea Ciuc, której kurato-
rem był Botond Reszegh, przyniosła nową interpretację procesu 
wymazywania i ponownego rysowania, poprzez który w sztuce 
Mihaia Ciplei kreowany jest obraz. Termin „palimpsest” integruje 
znaczenia mówiące o wcześniej istniejących przekazach, których 
ślady są widoczne, ale niemożliwe do odszyfrowania. Podobnie 
jak tekst na starożytnych zwojach był wymazywany, aby zrobić 
miejsce dla nowego, tak w pracach Mihaia Ciplei pojedynczy ob-
raz pokazuje liczne ślady wymazanych rysunków. W kontekście 
koncepcji tej wystawy Dan Lazea napisał: „Ta podjęta skromność 
ukrywa unikalność palimpsestu, w którym kolejne warstwy 
pisma umożliwiają odczytanie do głębi, pod warunkiem że czy-
telnicy/widzowie są w tym przeszkoleni i skłonni nałożyć swoją 
interpretację w tych miejscach, gdzie głębokie warstwy zostały 
bezpowrotnie wymazane”. 

Najnowsza indywidualna wystawa, która zawierała prace po-
święcone numinosum, odbyła się w Kolonii Artystów w Baia Mare 
podczas Arte+ Festival w 2018 roku. Kuratorką tej wystawy była 
Laura Ghinea. Tytuł Sample of an Artist [Próbka artysty] nawią-



17zuje do umiejętności artysty do ponownego zdefiniowania siebie 
poprzez swoją sztukę. Sztuka Mihaia Ciplei jest przede wszyst-
kim o nim samym, o jego własnych dążeniach, o transponowaniu 
celów o charakterze duchowym na to, co wizualne.

Wystawa pokazywana w Domu Gotyckim w Nowym Sączu po-
nownie eksponuje absolutnie oryginalną metodę, w której Mihai 
Ciplea wykorzystuje technikę pastelu. Skorelowana z głęboką 
motywacją leżącą u podstaw tego technicznego i estetycznego 
rozwiązania, metoda ta – polegająca na wielokrotnym wymazy-
waniu i ponownym rysowaniu – umieszcza artystę w szczegól-
nym miejscu we współczesnej sztuce. Jego podejście odpowiada 
trendom, które powracają do tradycyjnych technik – obecnie 
nieczęsto używanych, ponieważ ich popularność przejęły nowe 
media – a które skupiają się na poziomie konceptualnym. Dys-
kurs sformułowany przez Mihaia Cipleę dotyczy w dużym stop-
niu współczesnego człowieka skonfrontowanego nie z błahymi 
aspektami codziennego życia, ale raczej z samym sobą, z wyzwa-
lającą mocą, którą jego własna osoba może posiadać. Unikając na-
chalnego stwierdzania prawd absolutnych, sztuka Mihaia Ciplei 
zachęca nas do zadawania pytań. A zadawanie pytań i formuło-
wanie problemów stanowią pierwsze kroki w żmudnym procesie 
poszukiwania odpowiedzi i wyciągania wniosków. Za obrazem 
torsu zanurzonym w ciemności, za portretem z zamkniętymi 
oczami, za świecami zagubionymi w sfumato warstw pastelu 
kryje się myśl o tym, co nie do pomyślenia, percepcja tego, co 
niezauważalne, oraz obraz tego, co niewidzialne. 
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Mihai Ciplea is a Romanian artist who belongs to that generation 
of the 2000s for whom the human figure is the essential element 
in establishing a relation between art and the outer reality. His 
searches in this area are transposed into graphic techniques (draw-
ing, engraving, monotyping, dry pastel) and painting. Ciplea stud-
ied Graphics at the universities of Cluj-Napoca (2003–2007) and 
Timișoara (2007–2009); however, his first solo exhibition, held at 
the Jecza Gallery in Timișoara, consisted of a series of paintings 
created between 2009 and 2010. The figurative style employed by 
the artist in these works is not a descriptive one, as it happens 
with other painters of his generation. Body poses have symbolic 
connotations; they are engaged in a discourse on the search for 
self, on the awareness of the human condition between the mate-
rial and the spiritual. A deep sense of mystery is rendered by the 
human presence in undefined spaces, by face occultation and by 
the blurred details when the character is depicted frontally. 

The subsequent stages of his artistic research have led  
Mihai Ciplea to the use of other techniques for approaching the 
human figure. Dry pastel and monotypes have helped him obtain 
unexpected visual effects which increase ambiguity and stimu-
late the viewer’s intellect. Over the past five years, his creative 
endeavours have taken shape as a spiritual quest mediated by the 
artistic process which can be seen as being equivalent to a ritual-
istic process. The fundamental concept for the artist’s research is 
the numinous. The numinous effect is evoked through figurative 
images, created in pastel, that have been put through successive 
procedures of symbolic purge. 

The numinous effect in Mihai Ciplea’s art
Maria Orosan-Telea



20 Adopting pastel for making these series of works becomes sig-
nificant in itself, in the sense of Marshall McLuhan’s statement 
“the medium is the message”.1 The characteristics of dry pastel, its 
fragility and tactile malleability, belong to the traditional forms 
of visual representation, which are in close correlation with sa-
cred rituals. The artist transfers existential significance to this 
technique. The relation between the spiritual and the biological 
existence is re-evaluated in terms of colour (the domain of the 
spiritual) and pigment (the domain of physical existence). In the 
case of pastels, the persistence of colour would get the chance of 
eternal existence if the pigment were not so fragile as to disappear 
after a simple touch. It is exactly this transience that gets exploited 
most often by the artist. Subject to rubbing out, the pastel reacts 
immediately. The image loses its accuracy and becomes only a dis-
tant suggestion of what it once was. 

The characteristics of pastel – means of expression at the meet-
ing point of drawing and painting – have been employed in various 
moments of art history beginning from the 15th century. For a long 
period of time, it was mainly portrait artists who considered this 
technique adequate for their art 2. Pastel gained popularity in the 
18th century thanks to the Venetian artist Rosalba Carriera, whose 
style became very popular in Paris. Her portraits were charac-
terized by refinement and a diaphanous air. The softness of lines 
and delicateness of colours suited the tastes of the Rococo peri-
od perfectly. Jean Siméon Chardin, Maurice Quentin de la Tour, 
Jean-Étienne Liotard are other Rococo artists who employed the 
pastel technique in their work. 

In the first half of the 19th century, the most important artist who 
made use of pastels was Eugène Delacroix. He used this technique 
when making the sketches for future oil-on-canvas compositions 
of large sizes. 

1 Marshall McLuhan’s statement was made in the context of the appearance 
of new technologies. By extrapolation, any means of expression the char-
acteristics of which serve a concept independently from the content of the 
artwork, becomes an inherent part of the message. Marshall McLuhan, Un-
derstanding Media. The Extensions of Man, 2003 (first edition 1964), Gingko 
Press, pp. 19–35.

2 Jeffares, Neil.  Dictionary of Pastellists before 1800. London: Unicorn Press, 
2006, http://www.pastellists.com/, (accessed: 06.03.2019).



21The Impressionist movement brought a new approach to the 
use of pastel. Edgar Degas and Mary Cassatt used it to sublimate 
common scenes from everyday life. In addition, as to Degas, pastel 
worked very well for his need to depict the ever-moving scenes 
during ballet rehearsals and performances. 

With symbolists, such as Odilon Redon, the pastel technique 
becomes helpful in creating the mysterious and the undefined. 

This historical perspective on the technique indicates that the 
necessities the pastel served were of a rather practical nature. 
An approach specific for the paradigm of contemporary art, as 
in Mihai Ciplea’s works, implies a direct correlation between the 
technique and the concept. The concept of his works is obviously 
well served by the characteristics of dry pastel. These colours are 
very fleeting due to their powdery consistency. On the other hand, 
they are persistent in time as far as their chromatics is concerned. 
This ambivalence is also investigated by the artist in the content 
of his works. The dual nature of being – fragile, but eternal at the 
same time – is one of the subjects of his art. 

 For Ciplea, the starting point of his creative research based 
on erasing and followed by redrawing in the pastel technique 
was Conversion (2012). This absolutely original method revealed 
itself to him by accident, when he was trying to transpose into 
pastel a photograph of his own torso with raised hands, in which 
he intervened with the intention of erasing the drawing. The 
spontaneity of the destructive gesture synthesized the act of 
sacrifice, approached in a performative manner. Once altered, the 
image was readjusted through pastel interventions. Consequently, 
the result is an overlapping of construction, deconstruction and 
yet another construction of a figurative image. The aspect thus 
obtained is characterized by the lack of clarity, imperfection of 
form and blurred lines and contours. The final result is unique 
and unrepeatable, to a certain extent, due to factors that escape 
the artist’s absolute control. The result of erasures is a game of 
chance, of hazard. 

The body pose in Conversion, the way in which fragmentary anat-
omy emerges in the neutral background, places this artwork in the 
area of research that has been visible in Mihai Ciplea’s work since 
2009–2010. The series of works presented in January 2011 in the 
Ecce Homo exhibition at the Jecza Gallery in Timișoara depicted 



22 the human figure in the same manner. In these works, the body 
is a pretext for configuring a profoundly spiritual message. Sub-
tly fading in the dark in some cases, or on the contrary, being 
almost artificially propelled from the depths of an undefined 
dimension, immersed in the most intense black, human presence 
faces its own condition. The Christ-like poses – extended arms 
that remind of crucifixion, hand stigmata – refer to the perpetual 
struggle to transcend the limits of our material existence. Faced 
with this quest, man is alone, in a battle with his own darkness, 
stripped of any cover that could diminish his vulnerability. In 
Mihai Ciplea’s paintings, faces are often hidden to suggest that 
aspiration to the divine goes beyond individuality. Cleared of any 
useless elements, the images exude a solemn and meditative air. 

Therefore, Conversion can be considered the convergence point 
between two significant stages in the evolution of Mihai Ciplea’s 
art. Subject-wise, it is rooted in the topics previously approached 
in painting. However, in terms of technique, it is the starting 
point for the use of dry pastel in an elaborate and conceptualized 
procedure. The method of successively erasing and redrawing 
deepens the references to the numinous, which, in Mihai Ciplea’s 
art, are linked to the spiritualizing capacity of art, going beyond 
the various limiting religious contexts. Uncertain possibilities 
and the vagueness of the present moment are the themes around 
which these pastel images are created. The artist considers these 
aspects to be the most real and the most alive elements in the 
existence of man. In them, one can find a chance to transcend 
the material dimension of the world in order to find the supreme 
universal truth. 

Mihai Ciplea’s endeavours correspond to artistic explorations 
that embrace the spiritual function of art; these have been identi-
fied since the beginning of the 20th century. Desacralization of art 
in modern times does not mean the total elimination of searches 
for spiritual nature in the process of creating visual artworks. 
However, the focus shifts from the religious to the numinous. For 
the 20th century, the few landmarks regarding the adaptation of 
representational exigencies to a need to signify the unsignifiable 
are: Wassily Kandinsky’s lyrical abstraction, Kazimir Malevich’s 
suprematism, Piet Mondrian’s aesthetics of neoplasticism, and 



23the post-painterly abstraction and the sublimation of chromatic 
fields by Mark Rothko or Barnett Newman. 

For Kandinsky, the final aim of art is the visual transposition 
“of the eternal and objective in terms of the periodic and subjec-
tive” 3. Sacredness comes from the interiority of the human spirit; 
consequently, the abstract image obtained from the impulses of 
one’s own being is a sacred image. “All means are sacred which are 
called for by the inner need. All means are sinful which obscure 
that inner need”4, he wrote. 

Malevich’s suprematism proclaims reaching a point zero of cre-
ation through a point zero of forms, beyond which a new, auton-
omous reality opens. In this sense, he stated in his Suprematism 
Manifesto, “Under Suprematism I understand the supremacy of 
pure feeling in creative art” 5. Black Square (1915) and White on White 
(1917) embody the essence of metasignificances in Malevich’s art. 

On the contrary, the aesthetics of neoplasticism developed by 
Piet Mondrian is based on the mystique of geometry. The ultimate 
goal of his searches is divine revelation, the essence of which is 
reduced to the two universal directions: horizontal and vertical. 
Mondrian explicitly states that, “Today, pure beauty is not only 
necessary, but it represents the only means that purely manifests 
the universal force in anything. It is identical with what in the past 
was named Divinity and which is indispensable for us, mere people, 
to live and find a balance, as things in themselves are against us, 
and the most exterior matter is our enemy”.6 

Starting with the ’50s, painters such as Mark Rothko or Barnett 
Newman have assigned deep meanings to their compositions 
which are dominated by large fields of colour, as an expression 
of the sublime, of the vastness of the universe, of the primor-
dial beginnings. Rothko’s colour associations are invocations of  

3 Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, http://www.semantikon.
com/art/kandinskyspiritualinart.pdf (accessed: 03.03.2019).

4 Ibid.

5 Kasimir Malevich, The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism, 
Dover Publication Inc., New York, 2003, p. 67.

6 Marcel Brion, Arta abstractă (original title Art abstarit), Meridiane, Bucha-
rest, 1972, p. 118.



24 transcendental knowledge7. The most eloquent example of mod-
ern painting meeting spirituality is the Rothko Chapel, made by 
the artist at the end of the ’60s. Its monochrome paintings are 
the only visual elements inside this space which was designed 
as a place for religiosity, meditation and finding one’s self irre-
spective of one’s religion. 

Regarding his art’s metaphysical suggestions, Newman said, 
“Instead of making cathedrals out of Christ, man, or “life,” we 
are making [them] out of ourselves, out of our own feelings. The 
image we produce is the self-evident one of revelation, real and 
concrete, that can be understood by anyone who will look at it 
without the nostalgic glasses of history”.8

In Mihai Ciplea’s creative process, image is permanently sac-
rificed to reach a representation for which the goal is a state of 
purification. The artistic act is no longer conditioned by control 
and intentionality, but rather by unpremeditated feelings and in-
tuitive annulment gestures. The force of the image thus obtained 
resides in condensing the annulment and the resurrection on the 
same surface. The gestures become symbolic and permeate the 
immediate to reveal a spiritual truth. In the artistic endeavours, 
the process of creating the work of art gains as much importance 
as the finished work. This is the material reflection of movements, 
of gestures, and obtaining it involves an intimate relationship 
between spontaneity transferred into the visual and the effect 
produced by it. The invisible dimension of the artwork transfers 
a sense of intuition onto the visible world depicted by the artist. 
Yet, it is an undefined intuition of the metaphysical forces which 
governs physical existence. The questions the artist asks himself 
are related to the way in which the invisible aspects of the world 
can become perceptible visually. The transitory nature of ritu-
alistic gestures is an aim in itself, an essential component of the 
artwork. It is exactly this material pre-existence, this moment 
that generated it but which is no longer directly perceptible. 

7 David Hopkins, After Modern Art 1945–2000, Oxford University Press, 2000, 
p. 23.

8 Barnett Newman, The Sublime is Now, http://cargocollective.com/kutr/Bar-
nett-Newman-The-Sublime-is-Now (accessed: 03.03.2019).



25The conceptual umbrella of the numinous spans a series of 
themes that nuance the way in which the artist refers to himself 
and to the surrounding world: his own image in various poses, 
images of ritualistic candles burning, sacerdotal figures frozen 
in gestures of prayer. 

The self-portraits in which the artist depicts himself in states 
that are impossible to perceive directly put the viewer in front of 
paradoxical situations. In order to perceive one’s own image, there 
are some indispensable tools that Umberto Eco called “extensive 
prostheses” 9, objects that amplify the body’s functions. Eyesight 
is enhanced by any reflective surface. Therefore, the traditional 
self-portrait is conditioned by a mirror or its equivalents. In his 
endeavours, Mihai Ciplea is interested in aspects that cannot be 
perceived. Not even with the help of a mirror. His own face with 
closed eyes and his own reflection seen from behind are inaccess- 
ible to direct perception. 

Self-portraits with Eyes Closed is a series started in 2014 which 
represents a process of self-analysis in which the perception of self 
is no longer mediated by external objects, but takes place through 
the most profound personal introspection. The eyes refuse contact 
with reality, in order to diminish disturbing factors. The series 
illustrates a utopian conception, opposed to the thinking move-
ments according to which we only exist in relation to the exterior. 
The artist is in the paradoxical situation of depicting his own face 
at the moment when his eyesight is annulled. Even if the phys-
iognomic resemblance is visible, the self-portrait does not focus 
on this aspect, but rather tries to synthesize the flow of thinking. 
The artist makes use of Descartes’ assertion Cogito, ergo sum, to 
give philosophical depth to his artistic endeavours. The image 
takes shape through repeated erasing and drawing, as a symbol of 
successive mental redefinitions the self has been through over the 
course of time. We are what we are due to layered accumulations 
of mental processes, experiences and feelings, through denial and 
reconfirmation. This entire personality-building mechanism that 
creates the spiritual structure of self is replicated by the artist in 
his method for obtaining the image. The repeated act of drawing, 
erasing and redrawing is stopped at a randomly chosen moment. 

9 Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco, Tascabili Bompiani, Milan, 2002, p. 317.



26 Thus, what is created is a spontaneous and authentic freeze-frame 
in the continuous flow that transforms the self-portrait. 

In the self-portraits captured from behind, made in 2015, the 
reference to the numinous is made through the amplification of 
the undefined and the undefinable. The face eludes viewers and 
any contact with the outside world. Its individuality is uncertain, 
remaining cloaked in an aura of mystery. The self-portraits are 
made in dark tones, the shapes tend towards abstractization, the 
figurative markings get lost in the summary chromatics. The char-
acter’s pose reflects the condition of the man in search of major 
truths, which requires getting free from the material world but 
also from the self. Letting go of one’s self in order to find a spirit-
ualized self, beyond the tangible world, and consequently beyond 
the image. 

The series of works made with the use of candle wax, created 
in 2016, is the most convincing transposition of the concept of 
numinous. The candle is par excellence a symbol of the sacred and 
of sacrifice, our companion in transit situations, from one stage of 
our total existence to another. Self-consuming through burning, 
the candle metamorphoses its material component (the body) 
into something immaterial (light). This process of self-annulment 
symbolically corresponds to the way in which the artist reaches 
the image. Repeated erasing is the optimal method to suggest the 
sense of transcendence. In both cases, matter is sublimed through 
sacrifice. 

Unlike the self-portraits, the works in this series are made in 
a wider colour range, generally using warmer tones, in accordance 
with the subject. The lack of clarity, the diffused light, the powdery 
surface provided by the texture of the dry pastel all contribute to 
obtaining visual effects that suggest transience and doubt. These 
serve a superior intention: that of putting the viewer in front of an 
ambiguous apparition that should provoke interrogative mental 
processes. The indescribable, the invisible, the immaterial can 
generate paradoxical situations. Looking beyond what the per-
ceptible world offers is a first step to enlightenment. 

The works which depict sacerdotal figures are closely linked 
to this subject. The details are blurred and the gestures get lost 
in the evanescent atmosphere. Here, the technique serves the 
intention of suggesting transfiguration. In this case as well, the 



27artist opts for warm tones, for a light that seems to emanate from 
the candle flames. 

The erased and redrawn dry pastel is not the only novel tech-
nique used by Mihai Ciplea. The artist has devised a specific way 
of obtaining wax artworks with the help of candles, by combining 
the latter with paper. While burning, both the flame and the wax 
leave signs on the bidimensional surface. In order to emphasize 
the concept of the inexpressible, the artist displays the back of 
the paper, through which one can vaguely see the markings left 
by this self-consumption of candles. 

The idea of self-consumption is to be found in two other series 
of works, as well: the self-portraits made in monotype and the 
generic human figures drawn in India ink. In the case of mono-
types, the printing is only finished after the printing ink runs out. 
In their turn, drawings are only finalized when there is no more 
ink in the pen. All these techniques give a visual form to the same 
conceptual quest regarding the relationship between persistence 
and the state of transition and disappearance.

The works built around the theme of the numinous were pre-
sented by Mihai Ciplea in four solo exhibitions. The exhibition 
entitled Numinous, opened in February 2016 at Atelier 030202 in 
Bucharest, was curated by Mihai Zgondoiu. The works presented 
there are focused on illustrating states of uncertainty and tran-
sitory situations that are stimulating for the human mind and 
spirit. Constructing the images through successively erasing and 
redrawing served the concept of condensing the entire process 
into a single freeze-frame. 

In the presentation accompanying the Numineux exhibition, 
which was held at the French Institute in Timișoara from May 
25th to June 22nd 2016, the curator Anouk Lederle compared Mihai 
Ciplea’s works to those Qumran Caves Scrolls which talk about The 
War of the Sons of Light against the Sons of Darkness. Mihai Ciplea’s 
artwork translates this war in terms of an inner tension of the 
human being who is forced to accept uncertainty. It is only in that 
mental state of haziness brought about by being between light and 
darkness that the total awakening can take place. 

The exhibition Palimpsest from the Új Kriterion Gallery in 
Miercurea Ciuc, opened in October 2017 and curated by Botond 
Reszegh, brought a new interpretation of the process of erasing 



28 and redrawing through which the image is created in Mihai 
Ciplea’s work. The term palimpsest integrates meanings that speak 
about pre-existent messages the traces of which can be seen but 
are impossible to decipher. Much like the initial writing on ancient 
scrolls was erased to make room for writing anew, in Mihai Ciplea’s 
artworks, a single image shows multiple traces of erased drawings. 
With reference to the concept of this exhibition, Dan Lazea wrote: 
“This undertaken modesty hides the uniqueness of a palimpsest 
in which the successive layers of writing make in-depth reading 
possible, on the condition that the readers/viewers are trained for 
it and willing to project their own interpretation in those places 
where the deep layers have been irrecoverably rubbed out.” 

 The latest solo exhibition to contain works on the numinous took 
place at the Artist Colony in Baia Mare during the 2018 Arte+ Festi-
val and was curated by Laura Ghinea. The title Sample of an Artist 
makes reference to the artist’s power to redefine himself through 
his art. Mihai Ciplea’s work is first and foremost about himself, 
about his own pursuits, about transposing goals of a spiritual 
nature into the visual.

The exhibition housed in Dom Gotycki in Nowy Sącz highlights 
once more the absolutely original method in which Mihai Ciplea 
uses the pastel technique. Correlated with the profound motiva-
tion behind this technical and aesthetical solution, this method – of 
rubbing out and redrawing repeatedly – places the artist in a very 
particular area of contemporary art. His approach corresponds 
to those trends that revisit traditional techniques – not so much 
used at present as their popularity was taken over by the new 
media – and which focus on the conceptual level. To a large extent, 
the discourse formulated by Mihai Ciplea is about the modern 
man confronted not with the trivial aspects of everyday life, but 
rather with himself, with the liberating force his own being can 
have. Without bluntly asserting any absolute truths, his art creates 
the premises for asking questions in each of us. And questioning 
and problematizing are the first steps in the laborious process of 
finding answers and drawing conclusions. Beyond the image of 
a bust immersed in darkness, beyond a portrait with closed eyes, 
beyond some candles lost in the sfumato of pastel layers, there is the 
thought of the unthinkable, the perception of the imperceptible 
and the image of the invisible. 



29Mihai Ciplea

35
79
85

105
119

obrazy / artworks

pastele / pastels
prace woskiem / beeswax candle works

monotypie / monotypes
malarstwo olejne / oil paintings 

rysunki / drawings



Urodzony w 1984 roku w Baia Mare w Rumunii.
Mieszka i pracuje w Baia Mare.

2019 | tytuł doktora sztuk plastycznych, Uniwersytet Zachodni 
w Timișoarze, Wydział Sztuki i Wzornictwa 
2009 | tytuł magistra w dziedzinie grafiki, Uniwersytet Zachodni 
w Timișoarze, Wydział Sztuki i Wzornictwa 
2007 | tytuł licencjata w dziedzinie grafiki, Uniwersytet Sztuki 
i Wzornictwa w Kluż-Napoka 

2015 | obecnie: wykładowca w Instytucie Rysunku, Wydział 
Malarstwa, Uniwersytet Północny – Baia Mare, Rumunia 
2014 | Członek Jury przyznającego nagrody – Międzynarodowy 
Salon Miniatur Rytowniczych 2014 – Baia Mare, Rumunia 
2009 | obecnie: profesor, Wydział Grafiki i Rysunku, Kolegium 
Sztuki w Baia Mare, Rumunia 
2007 | obecnie: członek Związku Artystów Plastyków Rumunii

2003 | Międzynarodowy Salon Miniatur Rytowniczych 
Carbunari 2003, Muzeum Florean – Baia Mare, Rumunia
2004 | Międzynarodowy Salon Miniatur Rytowniczych 
Carbunari 2004, Muzeum Florean – Baia Mare, Rumunia 
I Międzynarodowe Biennale Rytownictwa Ceara 2004, Brazylia
2005 | Projekt Mail Art – Melancholia – Baia Mare, Rumunia 
Projekt Mail Art – Czarna dziura – Baia Mare, Rumunia
IV Międzynarodowa Wystawa Grafiki Lessedra 
(Małe formy graficzne) – Sofia, Bułgaria

Mihai Ciplea

wykształcenie

doświadczenie zawodowe

 wystawy zbiorowe 



312007 | Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2007 – Baia Mare, 
Rumunia 
2008 | Art Zervas Production – Itaka – Międzynarodowa Wystawa 
Malarstwa – Patras, Grecja 
Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2008 – Baia Mare, Rumunia 
2009 | O ciałach – Galeria Jecza – Timișoara, Rumunia 
Galeria Jecza + Iulius Mall – Timișoara, Rumunia 
Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2009 – Baia Mare, Rumunia 
Międzynarodowy Salon Sztuki Carbunari 2009 – 
Muzeum Florean – Baia Mare, Rumunia 
2011 | Międzynarodowy Plener Sztuk Pięknych Baia Mare – 
Baia Mare, Rumunia 
Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2011 – Baia Mare, Rumunia 
2012 | Grafika rumuńska 2012 (GR12) – Bukareszt, Rumunia 
Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2012 – Baia Mare, Rumunia 
2013 | Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz 2013 – 
Nowy Sącz, Polska 
Biała Noc Galerii Sztuki – Baia Mare, Rumunia 
Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2013 – Baia Mare, Rumunia 
2014 | Art Safari – Galeria Sztuki Focus – Bukareszt, Rumunia 
Współczesne Znaki – Seria Tożsamości – Galeria Gold Plaza – 
Baia Mare, Rumunia 
2015 | Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2015 – Baia Mare, 
Rumunia 
2017 | Inauguracja Kolonii Artystycznej 2017 – Baia Mare, 
Rumunia 
2018 | Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2018 – Baia Mare, 
Rumunia 
 
2011 | Ecce Homo – Galeria Jecza – Timișoara, Rumunia 
2016 | Numinosum – Atelier 030202 Contemporary Art Space – 
Bukareszt, Rumunia 
Numineux – Institut Francais – Timișoara, Rumunia 
2017 | Palimpsest – Galeria Uj Kriterion – Miercurea Ciuc, Rumunia 
2018 | Esantion de Artist – Kolonia Artystyczna – Baia Mare, 
Rumunia 

wystawy indywidualne



32 2004 | Międzynarodowy Salon Miniatur Rytowniczych 
Carbunari 2004 – Muzeum Florean – Baia Mare, Rumunia 
(nominacja do nagrody)
2009 | Międzynarodowy Salon Miniatur Rytowniczych 
Carbunari 2009 – Muzeum Florean – Baia Mare, Rumunia 
(wyróżnienie honorowe)
2013 | Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz 2013 –
Nowy Sącz, Polska (Grand Prix)
2013 | Doroczna Wystawa Sztuk Pięknych 2013 – Baia Mare, 
Rumunia (nagroda za całokształt twórczości artystycznej) 

nagrody i wyróżnienia



Born in 1984 in Baia Mare, Romania
Lives and works in Baia Mare

2019 | PhD in Visual Arts, Faculty of Arts and Design, 
West University of Timișoara
2009 | MA in Graphics, Faculty of Arts and Design, 
West University of Timișoara
2007 | BA in Graphics, The University of Art And Design
in Cluj-Napoca

2015 | present: Lecturer, Department of Drawing, 
Faculty of Painting, Northern University, Baia Mare, Romania 
2014 | Member of the Jury awarding prizes, International Small 
Engraving Salon 2014, Baia Mare, Romania 
2009 | present: Professor, Department of Graphic Art 
and Drawing, Arts College, Baia Mare, Romania 
2007 | present: Member of the Visual Artists’ Union of Romania

2003 | International Small Engraving Salon Carbunari 2003, 
Florean Museum, Baia Mare, Romania
2004 | International Small Engraving Salon Carbunari 2004, 
Florean Museum, Baia Mare, Romania 
2004 | 1st International Engraving Biennial Ceara 2004, Brazil
2005 | Mail Art Project – Melancholy, Baia Mare, Romania 
2005 | Mail Art Project – Black Hole, Baia Mare, Romania
2005 | 4th Lessedra World Art Print Annual (Mini Print), 
Sofia, Bulgaria

Mihai Ciplea

education

professional experience

group exhibitions



34 2007 | Annual Exhibition of Arts 2007, Baia Mare, Romania 
2008 | Art Zervas Production – (Ithaca) – International Painting 
Exhibition, Patras, Greece 
2008 | Annual Exhibition of Arts 2008, Baia Mare, Romania 
2009 | About Bodies – Jecza Gallery, Timișoara, Romania
2009 | Jecza Gallery + Iulius Mall, Timișoara, Romania
2009 | Annual Exhibition of Arts 2009, Baia Mare, Romania 
2009 | International Painting Salon Carbunari 2009 – 
Florean Museum, Baia Mare, Romania 
2011 | International Camp of Visual Arts, Baia Mare, Romania
2011 | Annual Exhibition of Arts 2011, Baia Mare, Romania 
2012 | Romanian Graphic Art 2012 (GR12), Bucharest, Romania
2012 | Annual Exhibition of Arts 2012, Baia Mare, Romania 
2013 | International Pastel Biennial Exhibition, Nowy Sącz, 
Poland 
2013 | White Night of the Art Galleries, Baia Mare, Romania 
2013 | Annual Exhibition of Arts 2013, Baia Mare, Romania 
2014 | Art Safari – Focus Art Gallery, Bucharest, Romania
2014 | Contemporary Marks – Identity Series – Gold Plaza Mall,
Baia Mare, Romania
2015 | Annual Exhibition of Arts 2015, Baia Mare, Romania 
2017 | Inauguration of the Artist Colony 2017, Baia Mare, Romania 
2018 | Annual Exhibition of Arts 2018, Baia Mare, Romania 
 
2011 | Ecce Homo – Jecza Gallery, Timișoara, Romania
2016 | Numinous – Atelier 030202 Contemporary Art Space,
Bucharest, Romania
2016 | Numineux – Institut Francais, Timișoara, Romania
2017 | Palimpsest – Új Kriterion Galeria, Miercurea Ciuc, Romania 
2018 | Esantion de Artist – Artist Colony, Baia Mare, Romania 

2004 | International Small Engraving Salon Carbunari 2004, 
Florean Museum, Baia Mare, Romania (Award nomination)
2009 | International Painting Salon Carbunari 2009, Florean 
Museum, Baia Mare, Romania (Honourable Mention)
2013 | International Pastel Biennial Exhibition, Nowy Sącz, 
Poland (Grand Prix)
2013 | Annual Exhibition of Arts 2013, Baia Mare, Romania 
(Artistic Lifetime Achievement Award)

solo exhibitions

awards and honours
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Brak jasności, rozproszone światło, 
pudrowa powierzchnia uzyskana dzięki 
konsystencji suchego pastelu – wszystko 
to pozwala osiągnąć efekty wizualne, 
które sugerują przejściowość i wątpliwość. 
Służą one najwyższemu zamiarowi, 
mianowicie postawieniu widza przed 
niejednoznacznym zjawiskiem, które 
powinno sprowokować badawcze  
procesy myślowe.

The lack of clarity, the diffuse light, the 
powdery surface given by the consistency  
of the dry pastel, all contribute to obtaining 
visual effects that suggest transitoriness 
and precariousness. These serve a superior 
intention: that of putting the viewer in 
front of an ambiguous apparition that 
should provoke interrogative mental 
processes.

pastele / pastels



Konwersja I, pastel suchy na papierze, 70 × 50 cm, 2013

Conversion I, dry pastel on paper, 70 × 50 cm, 2013

Grand Prix 2013
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 70 × 50 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 70 × 50 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 70 × 50 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 70 × 50 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 76 × 56 cm, 2017

Untitled, dry pastel on Arches paper, 76 × 56 cm, 2017

Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 70 × 50 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 70 × 50 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 76 × 56 cm, 2017

Untitled, dry pastel on Arches paper, 76 × 56 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 56 × 76 cm, 2017

Untitled, dry pastel on Arches paper, 56 × 76 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 76 × 56 cm, 2016

Untitled, dry pastel on Arches paper, 76 × 56 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 76 × 56 cm, 2016

Untitled, dry pastel on Arches paper, 76 × 56 cm, 2016
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2014

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2014
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2014

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2014
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2014

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2014
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2014

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2014
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2014

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2014
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2014

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2014
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Autoportret z zamkniętymi oczami, pastel suchy na papierze książkowym, 23 × 18 cm, 2017

Self-portrait with Eyes Closed, dry pastel on book paper, 23 × 18 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 67 × 61 cm, 2015

Untitled, dry pastel on paper, 67 × 61 cm, 2015
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2015

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2015

Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2015

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2015
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2017

Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 56 × 76 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 56 × 76 cm, 2017

Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 30 × 42 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 30 × 42 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 56 × 76 cm, 2015

Untitled, dry pastel on paper, 56 × 76 cm, 2015
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2015

 Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2015
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016

Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 42 × 30 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 42 × 30 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 30 × 42 cm, 2016

Untitled, dry pastel on paper, 30 × 42 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 30 × 42 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 30 × 42 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 56 × 76 cm, 2016

Untitled, dry pastel on Arches paper, 56 × 76 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 56 × 76 cm, 2016

Untitled, dry pastel on Arches paper, 56 × 76 cm, 2016
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 70 × 100 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 70 × 100 cm, 2017

Bez tytułu, pastel suchy na papierze, 96 × 63 cm, 2017

Untitled, dry pastel on paper, 96 × 63 cm, 2017
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Bez tytułu, pastel suchy na papierze Arches, 56 × 76 cm, 2017

Untitled, dry pastel on Arches paper, 56 × 76 cm, 2017

Bez tytułu, pastel suchy na papierze książkowym, 24 × 17 cm, 2017

Untitled, dry pastel on book paper, 24 × 17 cm, 2017
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While burning, both the f lame and 
the resulting wax leave signs on the 
bidimensional surface. In order to 
emphasize the concept of the inexpressible, 
the artist displays the back of the paper, 
through which one can vaguely see the 
markings left by this self-consumption  
of candles.

Podczas spalania zarówno płomień, 
jak i wosk pozostawiają znaki na 
dwuwymiarowej powierzchni.  
Aby podkreślić koncepcję tego, co 
niewyrażalne, artysta pokazuje od 
tyłu papier, przez który można dojrzeć 
niewyraźnie znaki pozostawione 
przez samokonsumpcję świec. 

prace woskiem / beeswax candle works



80

Bez tytułu, świeca z wosku pszczelego na papierze, 55 × 43 cm, 2017

Untitled, candle wax on paper, 55 × 43 cm, 2017

Bez tytułu, wosk i papier przypalany, 24 × 32 cm, 2017

Untitled, wax and burned paper, 24 × 32 cm, 2017
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Bez tytułu, wosk i papier przypalany, 24 × 24 cm, 2017

Untitled, wax and burned paper, 24 × 24 cm, 2017

Bez tytułu, świeca z wosku pszczelego na papierze, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, candle wax on paper, 42 × 30 cm, 2017
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In the artistic endeavor, the process  
of creating the work of art gains as much 

importance as the finite work. This is  
the material impression of movements,  

of gestures, and obtaining it involves  
an intimate relationship between sponta-
neity transferred into the visual and the 

effect produced by it.

W dążeniach artystycznych proces 
tworzenia dzieła sztuki nabiera takiej 
samej ważności jak ukończone dzieło.  

Jest on materialnym odbiciem 
ruchów, gestów, a otrzymanie go 

wiąże się z intymną relacją pomiędzy 
spontanicznością przeniesioną na sferę 

wizualną a wytworzonym przez nią  
efektem.

monotypie / monotypes
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 39 × 54 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 39 × 54 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 39 × 54 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 39 × 54 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 58 × 44 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 58 × 44 cm, 2017

Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on paper, 42 × 30 cm, 2017

Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 58 × 44 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 58 × 44 cm, 2017

Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 58 × 44 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 58 × 44 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 58 × 44 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 58 × 44 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 58 × 44 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 58 × 44 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017

Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 54 × 39 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 54 × 39 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 54 × 39 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 54 × 39 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017

Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017
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Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017

Bez tytułu, monotypia na papierze czerpanym, 42 × 30 cm, 2017

Untitled, monotype on handmade paper, 42 × 30 cm, 2017
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The body is a pretext for configuring  
a profoundly spiritual message. Subtly 
fading in the dark in some cases, or on 
the contrary, being almost artificially 

propelled from the depths of an undefined 
dimension, immersed in the most intense 

black, human presence faces its own 
condition.

Ciało stanowi pretekst do konfigurowania 
głęboko duchowego przekazu. Niekiedy 

subtelnie znikający w ciemności, lub 
przeciwnie, prawie sztucznie wystrzelony 
z głębi jakiegoś nieokreślonego wymiaru, 

zanurzony w najbardziej intensywnej 
czerni, czynnik ludzki staje twarzą 
w twarz ze swoim własnym bytem.

malarstwo olejne / oil paintings 
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Bez tytułu, farba olejna 

na płótnie, 50 × 70 cm, 2011

Untitled, oil on canvas,

 50 × 70 cm, 2011
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Bez tytułu, farba olejna na płótnie, 40 × 35 cm, 2012

Untitled, oil on canvas, 40 × 35 cm, 2012



109

Jaźń, farba olejna na płótnie, 55 × 70 cm, 2012

Self, oil on canvas, 55 × 70 cm, 2012
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Zaproszenie, farba olejna na płótnie, 40 × 60 cm, 2011

Invitation, oil on canvas, 40 × 60 cm, 2011

Bez tytułu, farba olejna na płótnie, 120 × 130 cm, 2011

Untitled, oil on canvas, 120 × 130 cm, 2011
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Metanoia, farba olejna na płótnie, 30 × 30 cm, 2010

Metanoia, oil on canvas, 30 × 30 cm, 2010
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Bez tytułu, farba olejna na płótnie, 30 × 40 cm, 2010

Untitled, oil on canvas, 30 × 40 cm, 2010
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Adaptacja, farba olejna na płótnie, 85 × 85 cm, 2009

Adaptation, oil on canvas, 85 × 85 cm, 2009
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Bez tytułu, farba olejna na płótnie, 65 × 210 cm, 2010

Untitled, oil on canvas, 65 × 210 cm, 2010
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To a large extent, the discourse formulated 
by Mihai Ciplea is about the modern man 
confronted not with the trivial aspects of 

everyday life, but rather with himself, with 
the liberating force his own being can have.

Dyskurs sformułowany przez Mihaia Cipleę 
dotyczy w dużym stopniu współczesnego 

człowieka skonfrontowanego nie z błahymi 
aspektami codziennego życia, ale raczej 

z samym sobą, z wyzwalającą mocą, 
którą jego własna osoba może posiadać.

rysunki / drawings



120

Autoportret, węgiel drzewny na papierze, 70 × 50 cm, 2010

Self-portrait, charcoal on paper, 70 × 50 cm, 2010
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Autoportret, węgiel drzewny na papierze, 70 × 50 cm, 2010

Self-portrait, charcoal on paper, 70 × 50 cm, 2010
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Bez tytułu, tusz na papierze, 42 × 30 cm, 2011

Untitled, ink on paper, 42 × 30 cm, 2011
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Bez tytułu, tusz na papierze, 42 × 30 cm, 2011

Untitled, ink on paper, 42 × 30 cm, 2011
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Bez tytułu, tusz na papierze, 42 × 30 cm, 2011

Untitled, ink on paper, 42 × 30 cm, 2011



125

Bez tytułu, tusz na papierze, 42 × 30 cm, 2011

Untitled, ink on paper, 42 × 30 cm, 2011
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