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The continental drift theory was advanced by the German meteorolo-
gist Alfred Wegener in 1912. Based on previous observations (from 
Abraham Ortelius, Alexander von Humboldt and others) he stated 
that around 250-200 million years ago Earth was one continent that 
became divided at some later point, giving birth to the continents 
familiar to us today. It was only in the 1960s that research on tectonic 
plates managed to confirm, explain and nuance Wegener’s theory.  

Erosion brings formal shaping to the structural movement of tectonic 
plates. Both processes are characterized by the contrast between 
imperceptible perpetual motion (subtractions and additions, stretches 
and close vicinities measured in millions of years) and striking, often 
unpredictable action (collapses, earthquakes able to cause significant 
geological transformations). Earth’s macro dynamic integrates and 
affects the human body, but how could our experience and sensorial 
capacities integrate and perform the imperceptible?   

Ciprian Ciuclea brings to Platforma’s space a route of sensorial un-
derstanding for heightened attention, with installations for catching 
and delivering the unnoticeable. In equal parts kinematic study and 
training ground for minimal perception, the exhibition is built from 
the perspective of the researcher as missing link between living and 
formulating. Through discrete interventions dedicated to re-alerting 
the senses, bodies become aware of the accumulation and attenua-
tion forces which perpetuate or disturb their existence on a planetary 
level. 

Let us imagine a montage of strong images – social movements, 
wars, and natural disasters – pasted together into those little promo-
tional videos that are featured on almost all TV channels. They are 
always fast paced, dramas or regular actions consumed in time lapse, 
designed to produce feelings of urgency or panic. Our bodies, partici-
pating or reacting to the daily time lapse, already are science fiction, 
speedily projected towards the future. In order for these bodies to 
experience the imperceptibility of transformation, Ciprian Ciuclea tries 
to build patterns of integration, absorption and observation at cellular 
level. The walkthrough and the geography of the actual space of the 
exhibition are in the same time sensorial exercises and conceptual 
interactions.       

Simona Dumitriu
[curator]

Teoria derivei continentelor a fost propusă în 1912 de meteorologul ger-
man Alfred Wegener, care, pornind de la observații anterioare (datând 
încă de la Abraham Ortelius, Alexander von Humboldt și alții), afirma că, 
acum circa 250-200 milioane de ani, Pământul consta dintr-un singur 
continent care s-a divizat ulterior dând naștere continentelor pe care le 
cunoaștem astăzi. Abia studiile asupra plăcilor tectonice, efectuate în 
anii ‘60, au putut confirma, explica și nuanța teoria lui Wegener. 

Eroziunea modelează formal mișcarea structurală a plăcilor tectonice. 
Ambele procese sunt caracterizate prin contrastul dintre mișcarea 
perpetuă imperceptibilă (substracții și adiții, îndepărtări și apropieri
măsurate în milioane de ani) și acțiunea fulgerătoare, adesea 
imprevizibilă (prăbușiri, cutremure care pot duce la transformări 
geologice importante). Dinamica macro a pământului integrează și 
afectează corpul uman, cum ar putea însă experiența și capacitățile 
noastre senzoriale să integreze și să redea acest imperceptibil?

Ciprian Ciuclea propune în spațiul Platformei un traseu de înțelegere 
senzorială pentru atenție mărită, cu instalații pentru captarea și redarea 
inobservabilului. Studiu cinematic,  antrenare a percepției minimale, 
expoziția se construiește din perspectiva cercetătorului care face 
legătura între trăire și formulare. Prin intervenții discrete dedicate 
reatenționării simțurilor, corpul este păstrat conștient de forțele de 
acumulare și atenuare care, la nivel planetar, îi perpetuează sau disturbă 
existența. 

Să ne imaginăm un montaj de imagini puternice – mișcări sociale, 
războaie, dezastre naturale – care împreună alcătuiesc acele mici 
filme promoționale pe care mai devreme sau mai târziu le întâlnim pe 
aproape oricare post de televiziune. Sunt mereu în desfășurare rapidă, 
drame sau acțiuni obișnuite consumate în time lapse, sunt menite 
să producă un sentiment de urgență sau panică. Corpurile noastre, 
participând sau reacționând la time lapse-ul cotidian, sunt deja sci-
ence fiction, proiectate cu viteză în viitor. Pentru ca aceste corpuri să 
aibă experiența transformărilor imperceptibile, Ciprian Ciuclea caută 
să construiască pattern-uri de integrare, imersare și observare la nivel 
celular, în care mișcarea prin și plasarea geografică oriunde în spațiul 
expoziției sunt în același timp capacitări senzoriale și interacțiuni con-
ceptuale. 

Simona Dumitriu
[curatoare]
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proiecție video / video projection, 2’40’’
2013
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Internal Energy

capturi video / video stills
2’40’’
2013
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Erosion [01], [02]

video 
1’10’’ fiecare / each

2013
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Camera de încălzire / Heating room

aluminum, electrical resistance, infrared sensor, 
alcohol-based thermometers 

installation
2013

aluminiu, rezistență electrică, senzor infraroșu, 
termometre pe bază de alcool

instalație
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Obiect de încălzire / Heating object

aluminum, electrical resistance, infrared sensor
150 x 100 x 80 cm
2013

aluminiu, rezistență electrică, senzor infraroșu
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Internal Energy

alcohol-based thermometers 
30 piese / pieces, 20 x 30 cm fiecare / each

2013

termometre pe bază de alcool
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Hărți / Maps

drawing with white chalk on blackboard
260 x 120 cm fiecare / each
2013

desen cu cretă albă pe tablă
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Hartă 1 / Map 1

drawing with white chalk on blackboard
260 x 120 cm

2013

desen cu cretă albă pe tablă
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Hartă 2 / Map 2

drawing with white chalk on blackboard
260 x 120 cm

2013

desen cu cretă albă pe tablă
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Deriva continentelor / Continental Drift

capturi video / video stills
46’’

2013
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Camera de eroziune eoliană / Wind erosion room

5 lightboxes, dynamic table with electric fans,
acetate tubes, infrared sensor and neon tubes

installation
2013

5 lightbox-uri, masă dinamică cu ventilatoare electrice, 
tuburi din acetat, senzor infraroșu și neoane

instalație
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Camera de eroziune eoliană / Wind erosion room

lightbox-uri / lightboxes
125 x 10 x 10 cm fiecare / each
2013
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Zone de eroziune / Erosion Zones

fotografii / photographies 
12 x 10 cm fiecare / each

2013
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Masă dinamică / Dynamic table

electic fans, acetate tubes, wood and infrared sensor 
180 x 100 x 85 cm

2013

ventilatoare electrice, tuburi din acetat, lemn și senzor infraroșu
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Proiectul EroziunE | după tEoria dErivEi continEntElor este rezultatul 
interesului pentru relația dintre știintă și artă, un liant între două sfere 
de cunoaștere, o modalitate de a face perceptibilă tocmai latura 
imperceptibilă a lumii. Proiectul aduce în atenție un fenomen geologic 
complex cu implicații directe asupra civilizației umane și a vieții în gene-
ral pe suprafața planetei. Teoria derivei continentelor lansată de Alfred 
Wegener în 1912 se bazează pe o realitate a schimbărilor de structură a 
suprafeței terestre, cu foarte multe variabile, ceea ce limitează conside-
rabil cunoașterea deplină a acestui fenomen. Dimensiunea științifică 
a proiectului este susținută de un parcurs senzorial și estetic în care 
elementul uman este cel care nu poate decît să contemple și să asiste 
neputincios la un proces îndelungat și “invizibil”. 

Expoziția site-specific cuprinde mai multe nuclee distincte, fiecare 
gândit pentru a ilustra un anumit aspect al fenomenului, fie că vorbim 
despre mișcare, variații termice sau vibrații. Fenomenul în sine nu 
generează imagini, subtilitatea sa determinând o viziune minimalistă, 
cu o tehnologie care ajută la transpunerea unei situații necuantificabile, 
de evoluție transistorică, de procesualitate organică într-o platformă 
de analiză culturală cu informații științifice. Cartografierea spațiului 
expozițional permite citirea cât mai exactă a straturilor discursive.

Primul contact este cu imaginea sunetului produs de mișcarea unei 
plăci tectonice, un sunet augmentat pentru a-l face audibil. Proiecția 
alături de alte 2 video-uri care simulează printr-o ecuație matematică 
procesul de dezintegrare și transformare a structurilor minerale 
apelează la programe de simulare și la soluții tehnologice fără de care 
percepția umană nu ar fi posibilă.
Heating room – camera de încălzire dezvăluie un obiect central acti-
vat de un sensor infraroșu, un obiect care își modifică temperatura 
influențând astfel mediul înconjurător. Spațiul cuprinde și o serie de 
termomentre dispuse parietal care măsoară diferențele de temperatură 
raportate la apropierea sau depărtarea de epicentu, zona cu maximă 
activitate.

Latura descriptivă a proiectului implică prezența a două table cu desene 
în cretă care ilustrează geografia actuală a plăcilor tectonice și vectorii 
de mișcare de unde putem intui o viitoare configurare a planetei. 
O lucrare video prezentată pe un ecran foarte mic prezintă o animație 
cu dinamica scoarței tereste de acum 250 de milioane de ani până în 
prezent. 

Partea didactică / pedagogică a proiectului are rolul de a dezvălui modul 
în care s-a modificat de-a lungul erelor geologice forma generală a conti-
nentelor, fapt care a determinat și modificarea climei. 

Instalația din următoarea încăpere se concentrează asupra eroziunii 
eoliene, acțiune lentă la suprafața scoarței tereste, o latură măsurabilă 
și vizibilă a fenomenului. Fotografiile după zone erodate din diferite 
regiuni însoțesc un obiect (o masă) cu două tunuri de aer cu fire de 
bumbac negru care permit observarea grafică a mișcării aerului. 
Ultima încăpere este pseudolaboratorul de unde omul (omul de știință) 
asistă mai mult teoretic la desfășurarea fenomenului, încercând să 
înțeleagă din calcule, intuiție și uneori prin observație directă. 
El / Ea folosește diferite instrumente, simulatoare foarte puternice 
conectate la baze de date extrem de mari, elemente de inteligență 
artificială fundamentale pentru dezvăluirea unor fenomene, descrierea 
lor și anticiparea evoluției lor ulterioare.

Ne aflăm într-un moment de sfârșit sau de început de lume. Individul 
se află la confluența istoriilor, iar sunetul compus induce o stare de 
angoasă și de mister. Individul aflat în fața unor structuri cinetice 
cu senzori de mișcare devine parte componentă a situației, se află 
înlăuntrul unui sistem care îi condiționează înțelegerea. 
Trecând dincolo de capacitățile lui biologice omul are nevoie de tehno-
logie pentru a-și extinde limitele. El devine un cyborg pentru a putea 
înțelege fenomenele care au loc în afara câmpului său de percepție 
imediată. Extensia biologicului în sfera inteligenței artificiale are valoa-
rea unui instrument congnitiv ultranecesar pentru omul contemporan 
și pentru evoluția civilizației.

Omul ca și mediul din care face parte se află într-o permenentă 
transformare, fiind parte a unui proces de adaptabilitate și modelare 
reciprocă. 
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The project Erosion | aftEr continEntal drift thEory is the result of 
the interest for the relationship between science and art, a bridge 
between two spheres of knowledge, a way to turn perceptible the 
imperceptible side of the world. The project brings to attention a 
complex geological phenomenon with direct implications on human 
civilization and life in general on the planet. 
The theory of continental drift launched by Alfred Wegener in 1912 is 
based on the reality of change in the structure of earth’s surface, with 
many variables, which considerably limits the full knowledge of this 
phenomenon. The scientific dimension of the project is backed up by 
a sensory and aesthetic journey in which the human element can only 
contemplate and helplessly witness a long and “invisible” process.

The site-specific exhibition comprises several distinct nuclei, each 
thought to illustrate a particular aspect of the phenomenon, whether 
we are talking about motion, thermal variations or vibrations. The phe-
nomenon itself does not generate images, its subtlety determining a 
minimalist vision with the support of technology that helps translat-
ing a non-quantifiable situation of trans-historical evolution, of organic 
processuality into a cultural analysis platform with scientific informa-
tion. Mapping the exhibition space allows more accurate reading of 
discursive layers.

First contact is with the image of the sound produced by the move-
ment of the tectonic plate, a sound compounded to make it audible. 
The projection with other 2 videos that simulate through a math-
ematical equation the disintegration and transformation of mineral 
structures resort to simulation programs and technological solutions 
without which human perception would not be possible.
Heating room - reveals a central object activated by a infrared sen-
sor, an object that changes its temperature thereby influencing the 
environment. The space includes a number of parietal thermometers 
measuring temperature differences reported to the proximity or re-
moteness of the epicenter, the area with maximum activity.

The descriptive side of the project involves the presence of two black-
boards with chalk drawings illustrating the current geography and 
tectonic motion vectors that can predict a future in the planet con-
figuration. The video animation on a very small screen presents the 
dynamics of terrestrial crust since 250 million years ago until today. 

The didactic / pedagogical frame aims to reveal how the general 
shape of continents changed over geologic eras, prompting climate 
change. 

The installation in the following room focuses on wind erosion, a slow 
motion on the terrestrial crust surface, a measurable and visible as-
pect of the phenomenon. Photos of eroded areas in different regions 
accompany an object with two air guns with black cotton yarns that 
allow the observation of air motion graphics. The last room is the 
pseudo-laboratory where man (the scientist) assists rather theoretically 
to the ongoing phenomenon, trying to understand through calcula-
tions, intuition and sometimes through direct observation. 
He/She uses various tools, powerful simulators connected to ex-
tremely large databases, artificial intelligence elements fundamental 
to reveal and describe certain phenomena and also predict their sub-
sequent evolution.

We are in a time of the end or the beginning of the world. The in-
dividual is at the confluence of history, and the composed sound 
induces anxiety and mystery. The human being placed in front of 
kinetic motion sensor structures becomes part of the situation, which 
conditions his/her understanding. Moving beyond biological capabili-
ties the human being needs technology to expand boundaries. He / 
She becomes a cyborg in order to understand the phenomena occur-
ring outside the immediate field of perception. The extension of the 
biological in the field of artificial intelligence has the value of a neces-
sary cognitive tool for the contemporary man and the evolution of 
civilization. 

The human being as well as the environment he/she is part of is in a 
constant transformation, in a process of mutual adaptability and shaping. 
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Camera de vibrație / Vibration room

electric fans, bulbs, neon tubes, sound system and cathode ray tube
installation
2013

ventilatoare electrice, becuri, neoane, sistem de sunet și tub catodic
instalație
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Laborator / LAB

capturi video / video stills
3’

2013
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Aer / Air

electrical fans, bulbs
21 x 21 x 80 cm fiecare / each
2013

ventilatoare electrice, becuri
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Poziție / Position A-B

ultra giclée print on paper
30 x 40 cm

2013

ultra giclée print  pe hârtie
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