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CONCEPT

Prin instalația „Mur-Mur” dorim să transformăm zona intrării din clădirea realizată pe Calea Dumbrăvii nr. 71, 
 dintr-un punct de trecere, într-o destinație în sine. 
Destinația marchează traseul locuitorilor si al vizitatorilor imobilului. Instalația este realizată  din piese de 
plexiglass dicroic aranajate intr-un model organic, inspirat de zborul păsărilor în stoluri.
Piesele sunt fixate in panouri de lemn cu dimensiunile de 150 cm/300 cm. Ele sunt astfel ușor de instalat pe perete. 

Natura dinamică și fluidă a instalației invită și ghidează privitorul în incinta clădirii. Prin compoziția 
plexiglassului dicroic , în funcție de unghiul din care este privită, lucrarea creează un întreg spectru de lumini, 
reflexii și umbre. Amplasată în acest cadru, instalația reinventează spațiul si creează un contrast deosebit între 
medii, între arhitectura geometrică a imobilului, care o încadrează si interiorul eclectic, ce îmbină un joc de raze 
și culori radiante. Din acest motiv, intrarea în imobil este spațiul ideal pentru vizualizarea și experimentarea 
acestui efect, publicul fiind obligat la mișcare pentru a îndeplini funcționalitatea lucrării. Astfel, se conturează 
un ambient eterogen din punct de vedere vizual, în care privitorul devine co-creator al lucrării. La fiecare pas, 
materialul generează efecte declanșate de mișcarea soarelui ce provoacă schimbări recurente și imprevizibile 
de lumină și culoare.  Acest joc de lumini și culori creează pentru locuitorii imobilului o experiență premergătoare 
sosirii acasă.

MURMURations
Distribuția organică a pieselor este inspirată de „murmuration” (termen din limba engleză). Acesta se referă la 
organizarea în stoluri a păsărilor migratoare. 
Oamenii de știință cred ca acest tip de zbor este similar cu alte sisteme, cum ar fi formarea cristalelor, avalanșele, 
magnetizarea metalelor etc . 
In cadrul unui astfel de zbor nu există o pasare care direcționează zborul, ci ele zboară în unison, protejând astfel 
grupul. La fel ca și păsările, oamenii găsesc securitatea în cadrul grupurilor. Am considerat ca imobilul, simbol al 
uniunii indivizilor se pretează a fii adus la viață de o instalație care vorbește despre relația fragilă dintre individ și 
grup.



Vedere din fata

Vedere de sus

Vedere in perspectiva

panou de prindere plexiglass dicroic
dimensiuni panou Ț: 150 cm l / 300 cm h

plexiglass dicroic 4 mm grosime taiat in 
dreptunghiuri  de dimensiuni variante

inaltimea dreptunghiurilor de plexiglass creste de la intrarea in gang spre iesire 
oferind o nota dinamica instalatiei si marcand astfel traseul vizitatorilor

DETALII TEHNICE



PROTECTIE

Datorita fixarii solide in panou a componentelor de plexiglass, 
un material foarte rezistent atat ca si duritate cat si rezistent 
la UV, instalatia nu necesita o mentenanta deosebita. Ea este 
rezistenta la umiditate si UV. Din punct de  vedere al curatirii 
ei, aceasta se poate realiza cu un simplu puf de curatere (in 
imaginea de mai jos).
Totusi, optional daca se doreste o protectie in plus a lucrarii, 
un perete de sticla se poate monta in fata acesteia.
Peretele de sticla se va incadra la nivel cu  pilonul de la intrare.

Sticla  8 mm

pilon de la intare

pilon de la intare











MATERIALUL DICROIC
/un material dicroic este  unul care face ca lumina vizibila sa fie împa-
rait în fascicule distincte de diferite lungimi de unda (culori). Terem-
nul original al dicroiculuiprovine din greaca „dikhroos“.
Dorim sa folosim acest material deoarece are proprieatati optice unice: 
atat culoarea materialului in sine se schimba odata cu unghiul din care 
este privit cat si culorile umbrelor proiectate de acesta. In material se 
reflecta mediul inconjurator , fiind astfel  o interventie care reinven-
teaza mediul ambiant. 





Experimente din atelier
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Prin instalația „Orbiting light” dorim să transformăm zona intrării din clădirea realiz-
ată pe Calea Dumbrăvii nr. 71,  dintr-un punct de trecere, într-o destinație în sine. 
Destinația este marcată de două instalații luminoase inspirate de orbitele planeta-
re. În centru se află sursa de lumină , în forma unei semi-sfere, iar în jurul ei sunt pla-
sate o serie de inele semi-ovale, similare unor orbite, realizate din plexiglass dicroic. 
Prin compoziția plexiglassului dicroic, în funcție de unghiul din care este privită, lucra-
rea creeaza un întreg spectru de lumini, reflexii si umbre.  În parte superioară se află 
un disc de prindere realizat din aluminiu lucios, care are efectul de oglindire. Aces-
ta oglindește elementele pe care le sustine, creeând astfel iluzia unui întreg de sferă 
acompaniat de orbitele sale. 

Amplasată în acest cadru, instalația reinventează spațiul si creează un contrast deo-
sebit între medii, între arhitectura geometrică a imobilului, care o încadrează si inte-
riorul eclectic, ce îmbină un joc de raze și culori radiante. Din acest motiv, intrarea in 
imobil este spatiul ideal pentru vizualizarea și experimentarea acestui efect, publicul 
fiind obligat la mișcare pentru a îndeplini funcționalitatea lucrării. Astfel, se conture-
ază un ambient eterogen din punct de vedere vizual, în care privitorul devine co-crea-
tor al lucrării. Iar la fiecare pas, materialul generează efecte declanșate de mișcarea 
soarelui ce provoacă schimbări recurente și imprevizibile de lumină și culoare. 

Aspecte tehnice
Instalația luminoasă este realizată cu Leduri, care are au o durată de viață între 
20,000-50,000 de ore.
Atunci când becul Led trebuie schimbat , discul de prindere din aluminiu , care susține 
întregul ansamblu se demontează ușor.
Semi-sfera centrală este realizată din sticlă sablată care asigură o difuzie uniformă a 
luminii. 
Plexiglassul dicroic este susținut de discul  de metal  superior. În anumite zone inele se 
întrepătrund, ceea ce face instalația să fie robustă și rezistentă.

Concept



Semi-sfera sticla sablata cu sursa LED in interior

disc aluminiu lucios

inele plexiglass dicroic








