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Enigma si Youtube 

BIO 
 

Eduard Almașhe s-a născut la Alba Iulia în 1946 și a terminat studiile Facultății 

de Inginerie. În 1970 a început să picteze pe lemn și să sculpteze, inspirat de opera 

lui Constantin Brâncuși. Mai apoi s-a alăturat cenaclului artistic condus de 

Constantin Marinescu la Alba Iulia. La vârsta de 34 de ani descoperă cartea „Ninge 

peste Ucraina” de Aurel Baranga și află, astfel, despre soarta artiștilor evrei din 

România în timpul Holocaustului. Decide, apoi, să imigreze în Israel în 1982, unde 

își continuă activitatea artistică și unde realizează, la solicitarea autorităților locale, 

sculpturi metalice outdoor care pot fi văzute în parcuri și piețe publice din orașe 

precum Raanana.  

A participat, de-a lungul timpului, la importante expoziții solo și colective în Israel 

și România, la care s-a distins mereu prin stilul inovator și prin tehnica inedită 

abordată. În creațiile sale, artistul utilizează tehnici de fusion art, mixed media și 

colaj, încorporând sau făcând uz atât de materiale clasice, precum culori acrilice 

pe suport de lemn și hârtie, pânză, componente de calculator sau de ceas, precum 

și de instrumente tehnice, ca de ex. rapidograf, oscilațiile unui pendul, vopsea 

centrifugată și picurată dinamic. 

1 Albume la Editura SAGA 
 

Albumul despre Timp și Ceasuri intitulat și Timpus Fugit descrie o 

colecție impresionantă de tablouri mix-media- în care pictorul Almashe  se 

foloseste intens de fonduri acrilice de diverse culori și texturi pe care le 

completează și le acoperă cu părți dintr-o colecție imensă de ceasuri noi și vechi. 

El folosește  mecanismele interioare, cadranele, limbile și butoanele de reglare, 

capacele, curele și catarame, care apar folosite intensiv în nenumărate încercări 

vizuale de a sugera timpul și trecerea lui. Vom avea plăcerea să vizionăm un număr 

de exemple alese dintr o colecție foarte mare de instalații pentru că aceste sunt 

colaje sau instalații si nu picturi în plan. Am ales o mică parte, care mie mi se pare 

că  reprezentă cel mai bine  ținta și intenția artistului.  
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2-  Florile viitorului  

În acest album am selectat tablouri acrilice pe panză sau carton care prezintă 

motive florale tratate neconvențional. Vom descoperi flori de metal, petale din 

vopsea rapid uscată care se strânge crispată, vazele sunt și ele obiecte ciudate care 

au scopul de a găzdui buchete artificiale pe fondul unor suprafețe tratate geometric 

de o cromatică interesantă, uneori intigantă. Efectul este estetic deși subiectele 

expuse sunt departe de redarea realistă la care poate ne așteptăm. Artistul ne 

învață că putem extrapola natura la una moartă care simulează apropierea de 

noțiunea de floare, vază, și context pictural. 

https://www.youtube.com/watch?v=g0jnoeKQZzc   

 

3 - Lucrări recente. Fizică și Invenție. Dispariția Șevaletului 

Timp de sute de ani pictura clasică a folosit penelul, uleiul sau tempera aplecate pe 

pânza sau pe lemn ca bază a picturii. Era modernă, industrială a permis extinderea 

materialelor și a supotului prin adăugarea unor medii plastice noi care la Almashe 

sunt neconvențional, inovativ folosite. 

Este vorba de vopsele acrilice - industriale, baze de metal, plastic sau carton.   

 

4-Seria Enigma și pendulul lui Foucault 

Ce este surprinzător în studioul lui Almashe este lipsa șevaletului. El produce 

tablouri surprinzătoare folosind fizica, gravitația, efectul Coriolis in a produce 

figuri geometrice complexe, de mari dimensiuni, imposibile de pictat manual. Să 

vedem cum. 

   Pendulul lui Foucault 

   Dispozitivul constă dintr-un pendul gravitațional capabil să oscileze în 

plan vertical. Prima demonstrație a avut loc în februarie 1851, în Camera 

Meridianului de la Observatorul din Paris.   Leon Foucault a suspendat o sferă cu 

o masă de 28 kg, prevăzută cu un vârf ascuțit, de domul Panthéonului, la capătul 

unui fir lung de 67 m. Pe podea este presărat un strat de nisip fin, pe care vârful 

pendului trasează o rozetă și revine în locul de unde a pornit după 32 de ore.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0jnoeKQZzc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pendul_gravita%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99care_oscilatorie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vertical&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1851
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Bernard_L%C3%A9on_Foucault
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on,_Paris
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Explicația fenomenului  

 

 

               Corpurile care se rotesc își păstrează planul  

de rotație, fenomen fizic utilizat la construirea giroscoapelor și girobusolelor. 

Cum mișcarea de oscilație este, în esență, o proiecție liniară a unei mișcări de 

rotație, pendulul gravitațional își păstrează 

neschimbat planul de oscilație liniară.  

În timp ce el oscilează în plan vertical, sub 

el  Pământul se rotește, la latitudinea Parisului cu 

11°19' pe oră. 

În anul 2022 am asistat la o demonstrție 

spectaculoasă în atelierul artistului.  Almashe a 

construit un instrument similar pendulului lui 

Foucault. În loc de o greutate oarecare el instaleaza o 

cutie de metal plină cu vopsea care are o perforație 

prin care vopseau se scurge pe pânză este fixată pe 

podea. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CEOAUw9RFI 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Giroscop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Compas_giroscopic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99care_oscilatorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pendul_gravita%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
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Efectul Coriolis  

În fizică, forța Coriolis este o 

forță inerțială care acționează asupra 

obiectelor aflate în mișcare într-un 

cadru de referință care se rotește în 

raport cu un cadru inerțial. Într-un 

cadru de referință cu rotație în sensul 

acelor de ceasornic, forța acționează 

la stânga mișcării obiectului. Într-

unul cu rotație în sens invers acelor de 

ceasornic (sau în sens invers acelor de 

ceasornic), forța acționează la 

dreapta. Devierea unui obiect din 

cauza forței Coriolis se numește efect 

Coriolis.  Expresia matematică pentru 

forța Coriolis a apărut într-o lucrare 

din 1835 a savantului francez 

Gaspard-Gustave de Coriolis. Efectul 

este util la măsurare sau la 

stabilizarea unor mase în mișcare. 

(giroscop)  

https://www.youtube.com/watch?v=8H98BgRzpOM 

Efectul (pictura obținută) este datorată diametrului firului de vopsea, a unghiului 

de incidență la impulsulinițial aplicat pendulului ( vasul cu vopsea ) este controlat 

de urmatoarele variabile : 

- masa cutiei cu vopsea  

- impulsul inițial aplicat de artist (forță și direcție, cicular sau eliptic) 

- marime orificiului de scurgere a vopselei 

- vâscozitatea vopselei folosite 

- descreșterea masei de vopsea în timp - efect asupra amplitudinii) 

- efectul rotației pământului (efect Coriolis) 

- momentul opririi procesului rotațional. 

https://www.youtube.com/watch?v=8H98BgRzpOM
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- Repetarea procesului cu alte culori și altă pozitie inițială a pânzei-suport 

 

5 - ENIGMA    (Orna Fihman) 

 

 

 

Numele acestei serii „Enigma” 

înseamnă: mister, ghicitoare a 

fost ales de artist din istoria 

mașinilor de criptare și 

interpretare a mesajelor 

textuale, folosite de Germania în 

cel de-al Doilea Război Mondial,  

Aliații au reușit să-și descifreze 

codul de criptare  fapt care a 

ajutat, în special Marea Britanie, 

să câștige războiul cu Germania. 

Seria de lucrări „Enigma” a lui 

Almashe se bazează pe o tehnică 

unică pe care artistul a 

dezvoltat-o în ultimii ani, care menţionează funcţionarea discurilor de rotire în 

maşina Enigma. Almshi așează baza de pictură - pânză - pe podea deasupra căreia 

atârnă o grindă în care sunt instalate la diferite intervale,  mai multe pâlnii care 

conţin diferite nuanțe de vopsele superacrilice. Cu rotirea grinzii de lemn cu 

pâlniile pline de vopsea la o anumită viteză,  culorile stropesc  suprafața formatului 

și creează cercuri concentrice pe acesta sau spirale în multe nuanțe și dimensiuni.  

Almashe alege să miște fasciculul pâlniei de vopsea înainte sau înapoi, la dreapta 

sau la stânga cu o viteză sau alta, așa că în final obține stropi și linii spectaculoase 

de culori în diferite grade de densitate. 

Pe suprafața fundalului se formează cercurile concentrice, spiralele, grile,  de linii 

paralele sau înclinate în unghiuri diferite. Rezumatul formatului (pictat într-o 

culoare aleasă) devine vârtej, mișcare și jocuri fantastice de culoare. În această 

tehnică nu există două lucrări identice, deoarece tehnica implică rotirea 

fasciculului pâlniilor de vopsea cu o viteză diferită de fiecare dată, cu un unghi 
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diferit al fasciculului și utilizarea diferitelor nuanțe de culoare, astfel încât artistul 

pare să creeze un fel de nou cifru enigmatic în fiecare lucrare a sa. 

Stropirea și curgerea vopselei din pâlnii pe pânză este însoțită de gesturi  în care 

întregul corp al artistului participă la lucrare. Deoarece Almashe nu folosește  

pensula opera sa este similară cu cea a artiștilor americani Jackson Pollock și 

Willem de Kooning. Istoricul de artă Meir Shapiro a scris despre acești doi artiști: 

„... stropitul, picurarea, calitatea esenței culorii în sine, planul pânzei, textura unui 

câmp de luptă - toate acestea sunt semne ale prezența acțiunii artistului... impulsul 

devine definit și prezența lui se simte.” 

Ca și Pollock și deKooning, Almashe construiește în lucrările sale un câmp deschis 

de linii sau cercuri, care pătrund și se integrează între ele și creează un complex 

care acoperă întreaga zonă a fondului în ceea ce privește: frica de spațiu gol/ „un 

fel de groază”. Acest ansamblu energetic va fi caracterizat de ritmuri dinamice și o 

secvență uniformă de mișcare care inundă spațiul și parcă izbucnește dincolo de 

cadrul formatului. 

 Almashe evită să se supună tehnicilor fixe sau unor idei și standarde 

predeterminate. El va adopta în lucrările sale folosirea unor forme elementare atât 

în design, cât și în compoziție. Este o concepție existențialistă pe care o alege așa 

cum au ales-o artiștii stilului „gestic”. 

În seria Enigma, ochii privitorului sunt activați ca o „stație de supraveghere” 

pentru mișcarea liniilor sau a formelor spiralate care se răspândesc în spațiu. 

Chiar înaintea artiștilor  americani pomeniți, deja în 1913 artistul futurist italian 

Severini a publicat un manifest în care scria: “ ... obiectele nu mai există. Trebuie 

să uităm realitatea exterioară și cunoștințele noastre despre ea, pentru a ajunge la 

noi dimensiuni în pictură... trebuie să exprimăm emoțiile plastice... ele trebuie să 

exprime memoria sentimentelor. Prin urmare, memoria va funcționa în opera de 

artă ca un element de guvernare plastică..." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CEOAUw9RFI 
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 Exemple de pictură – Seria ENIGMA 
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6 - Vopsea turnată -  pouring - forțe centrifugale  

 

Tehnica aceasta este bazată pe turnare de vopsele lichide în centrul tabloului  

Apoi prin rotirea rapidă a suportului turnant vopseau migrează randomal spre 

exteriorul suportului. Spre final, artistul adaugă stopi de vopsea, pete sau linii în 

spațiile dorite pentru obținerea  efectului vizual dorit. 

Urmează o fază de uscare și lăcuirea tabloului produs. 

Iată demonstrația aici- 

https://www.youtube.com/watch?v=cM8Ajq-pHfw 

 

 

 

 

 

O prezentarea SAGA 2023 

AG  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cM8Ajq-pHfw

