
PULLING STRINGS 

I know a highly respectable painter – many of you 
know him! - who, when meeting on his way, on the 
street, a screw, a bent nail, a potsherd, some object, 
bends down and with a slow gesture, hides it then, in 
the innermost recess of his pockets. The object can 
also be a branch of the tree which, daringly leans 
over the fence, narrowing an alley. The man I am 
talking about does not avoid it (as we all would do), 
but, with his agility, he bends and, humbly passes 
underneath it in a spectacular dwarf walk. I did not 
say meeting by chance: that certain object or thing 
was mysteriously drawn on his way by some kind of 
wing of destiny that leaves no room for hazard. 
Since everything in this world has a meaning that 
shall be revealed at the right moment, that thing (or 
its memory) will trigger a thought or will be part of a 
creative process, fulfilling its and his destiny. 

I’d been confused for a long time by the attitude of 
the highly respectable man, until I understood hi s 
mysterious purpose, clarified to me by a fragment 
from an old interview with Gellu Naum. “We were 
walking through the woods. I picked up a ball of 
earth and I held it out to Ligia, telling her <<Look, an 
idol>>. I know that in every ball of earth an idol lives 
(Genius loci), but I also know that it embodies only 
when a demiurge tells its name, names it”. (Gellu 
Naum: spre est, spre rest, spre sud, spre mort, Andrei 
Oisteanu in Revista 22) (Gellu Naum: to the East, to 
the Rest, to the South, to the Dead, Andrei Oisteanu in 
Revista 22) 

I remembered these things when, having in mind the 
text for the introduction to the : BARIL exhibition, as 
part of Art Encounters, I was thinking about the 
ambition of the organizers of an event of such a 
broad reach and the complicated social machinery I 
was supposing, they had to direct. Few things in life 
are left to chance alone. In Romanian, such 
arrangements can have the negative connotation of 
the puppeteers in puppet shows (wire pullers), but 
they also me an to use one’s personal influence to 
make things happen. The English definition is more 
elegant: “when someone pulls strings it means they 
have some inside power into something and they 
can get something done”. Even if I hadn’t laid my 
eyes on Gellu Naum’s interview then, I would have 
still named my exhibition Pulling strings.  

Any exhibition is a trial. For the artist (who gets out 
of his intimate laboratory, exposing his own 
interpretation of the world, the confrontation in the 
contemporaneity), for the curator (his own 
interpretation of the creation, by placing it in a 
context, an effort which is similar to the piano 
tuner’s who can make the chords sound 
harmoniously), for the gallery (shouldering, stating 
an attitude) and, of course, for the viewer (who 
undergoes a mental exercise directed by his own 
curiosity and his aesthetic judgement). Therefore, 
we can say that any exhibition is a meeting planned 
by the mysterious machinery of destiny, a 
confrontation of all of the above, which builds a 
string orchestration, gathered so that they could 
sound harmoniously. 

Should I explain how we build our exhibition by 
putting together some voices (vocal chords?) and 
trying to find their common denominator? Pulling 
strings together, the Brit would say. 

There is a hypothetical concept in physics – the 
string theory – and supersymmetry is an essential 
model in its construction. In the string theory, the 
elementary particles are made of strings in 
excitation. The strings have to be tensed in order to 
be in excitation. They are not stuck to a support but 
they float in a space-time continuum. 

How seducing can this image be! How much poetry 
can one scientific theory contain! Switching to 
surrealism (as, still, science allows no chance 
encounters) it seems to me the most adequate 
illustration of the artistic creation: things (particles) 
float in an indefinite continuum until someone – the 
artist – gives them their identity (names them), 
extracting them from nothingness and making them 
vibrate so that they touch one’s heartstrings. The act 
of creation is a way of arranging things. 

I found the way wish can model an object beautifully 
explained by the unequalled master of surrealism: 
“Each object searched by the wish, each character, 
each ghost is similar to a crystal. Their knowledge 
into objectiveness, into the shape they have when 
entering our lives with the insinuation typical for 
ghosts, the careful and cold suspicion of the forms 
they change up the moment they meet us, this phase 
in which the object waits and searches for us with 
the same torturing diligence we wait and search 
without knowing what exactly until the moment of 
finding, supposes a mineralogy of the moments of 
the object. When the wish and the object meet, 
either on a noticeable causal series or under the sign 
of the objective hazard, the existence prior to the 
meeting, presumed or not, becomes a 
certainty.” (Gellu Naum, Medium, 1945)  

:BARIL is a gallery that was born in 2012 from the 
causal series formed by diligence and passionate 
concern for art and from the staggering, thus vicious, 
need for success revealed by the happening of a 
friendship. 
In order for it to become certainty, the gallery had to 
be named and because it was in the course of nature, 
it was called :BARIL.  
Then, the meetings presumed by their prior 
existence, strings spread between the ends of some 
curved human existences, composed a chronicle: 
nine artists in the portfolio (strings or twines of wine 
branches), twelve exhibitions (flexing nervure and 
nerve) and four presences in art fairs 
(confrontations, so that we could use the image of 
the strings spread on a boxing ring, which prevent 
the boxers from falling). 

In 2014 its /our expectations and searches were 
repaid with a Guido Carbone  prize (“for most 
noteworthy gallery in the promotion of emerging 
artists and featuring the most experimental project 
and booth display”) awarded in Artissima from 
Torino.  
:BARIL is in Cluj, Henri Barbusse street 59-61.      

Tiberiu Adelmann 
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PULLING STRINGS                 

Cunosc un pictor absolut respectabil - mulți îl 
cunoașteți! - care, întâlnind pe stradă un șurub, un cui 
îndoit, un ciob de oală, un obiect oarecare, se apleacă 
și, cu un gest lent, îl ascunde în tainițele buzunarelor 
sale. Obiectul poate fi și creanga unui pom care, 
îndrăzneață, se apleacă peste gard îngustând vreo 
alee. Domnul despre care vorbesc nu o ocolește (așa 
cum am face toți), ci, cu sprinteneală, se apleacă și, 
smerit, trece pe sub ea într-un spectaculos pas-al-
piticului. Nu am spus întâmplător întâlnind: obiectul 
sau lucrul respectiv a fost scos în mod misterios în 
calea sa de un resort al destinului care nu lasă loc 
întâmplării. Totul pe lume având un rost care se va 
revela la momentul potrivit, lucrul acela (sau 
amintirea lui) va demara un gând sau va face parte 
dintr-un proces creator, împlinindu-și și împlinindu-i 
destinul.  
   
Multă vreme am fost nedumerit de atitudinea 
respectatului domn, până când i-am înțeles tainicul 
rost lămurit, mie, de un fragment dintr-un mai vechi 
interviu al lui Gellu Naum. "Ne plimbam prin pădure. 
Am ridicat de jos un bulgăre de pământ și l-am întins 
Ligiei spunându-i <<Uite un idol>>. Eu știu că în 
fiecare bulgăre de pământ sălășluiește un idol (Genius 
loci), dar mai știu că el prinde formă doar atunci când 
un demiurg îi rostește numele, îl numește”. (Gellu 
Naum: spre est, spre rest, spre sud, spre mort) . 
   
 Mi-am amintit lucrurile acesta când, având în minte 
alcătuirea textului introductiv la expoziția :BARIL din 
cadrul Timișoara Art Encounters, mă gândeam  la 
ambiția organizatorilor unui eveniment de anvergură 
și la complicatele mașinării sociale pe care 
presupuneam că sunt nevoiți să le orchestreze.  
Puține lucruri în viață sunt doar rodul întâmplării. 
Astfel de aranjamente care, în românește, pot avea 
conotația negativă a păpușarilor din spectacolele de 
marionete (a trage sfori), înseamnă și a folosi 
influența personală a cuiva pentru a face ca ceva să se 
întâmple. Mai elegantă însă este definiția 
englezească: "when someone pulls strings it means 
they have some inside power into something and 
they can get something done”. Chiar dacă atunci nu 
mi-ar fi căzut în mână interviul lui Gellu Naum, tot aș 
fi botezat-o, expoziția, Pulling strings.   
   
  Orice expoziție e o încercare. Pentru artist (ieșirea 
din laboratorul intim, exhibarea propriei interpretări a 
lumii, confruntarea în contemporan), pentru curator 
(propria interpretare a creației, punerea ei în context, 
un efort asemănător acordorului de piane care face 
corzile să sune armonios), pentru galerie (asumarea, 
proclamarea unei atitudini) și desigur pentru privitor 
(supus unui exercițiu mental spre care îl mână 
curiozitatea și propria judecată estetică). Putem 
spune așadar că orice expoziție e o întâlnire pusă la 

cale de misterioasele mașinațiuni ale destinului, o 
confruntare a tuturor celor enumerați mai sus, 
alcătuirea unei orchestrații de corzi puse laolaltă să 
sune sincron.  
   
 Să explic cum am alcătuit expoziția noastră adunând 
împreună o seamă de voci (corzi vocale?), cărora ne 
străduim să le arătăm numitorul comun? Pulling 
strings together, poate că ar zice brit-ul.  
 Există un concept ipotetic în fizică - teoria corzilor 
(string theory) - în construcția căruia supersimetria e 
un model esențial. În teoria corzilor particulele 
elementare sunt alcătuite din corzi aflate sub 
excitație. Corzile trebuie să fie întinse sub tensiune 
pentru a deveni excitate. Ele nu sunt prinse de un 
suport ci plutesc  într-un continuum indefinit până 
când cineva - artistul - le dă identitate (le numește) 
extrăgându-le din neant și le face să vibreze în scopul 
de a  atinge coarda sensibilă a cuiva. Actul creației 
este un fel de a aranja lucrurile.  
   
 Modul în care dorința poate modela un obiect l-am 
găsit frumos explicat tot la inegalabilul maestru al 
suprarealismului: "Fiecare obiect pe care dorința îl 
caută, fiecare personaj, fiecare fantomă se aseamănă 
unui cristal. Cunoașterea lor spre obiectivare, spre 
formă în care  ne vor pătrunde în viață cu insinuarea 
caracteristică fantomelor, suspectarea atentă și rece a 
formelor pe care le schimbă până în momentul 
întâlnirii cu noi, în această fază în care obiectul ne 
așteaptă și ne caută cu aceeași chinuitoare râvnă cu 
care noi așteptăm și căutăm, fără să știm ce, până în 
momentul găsirii, presupune o mineralogie a 
momentelor obiectului. Când dorință și obiect se 
întâlnesc, fie pe o serie cauzala sesizabilă, fie sub 
semnul hazardului obiectiv, existența anterioară 
întâlnirii, bănuită sau nu, devine certitudine.” (Gellu 
Naum, Medium, 1945)   
   
 :BARIL este o galerie de artă care a luat ființă în 2012 
din seria cauzală formată din râvnă și pătimașa 
preocupare pentru artă și din amețitoarea, deci 
vicioasa nevoie de succes revelată de întâmplarea 
unei prietenii. Ca să devină o certitudine galeria, 
trebuia numită și, pentru că era în firea lucrurilor, i s-a 
spus :BARIL. Apoi întâlnirile presupuse de existența 
anterioară lor, corzi întinse între capetele unor curbe 
existențe umane au alcătuit o cronică: nouă artiști în 
portofoliu (corzi sau curmeie de ramuri de viță-de-
vie), douăsprezece expoziții (vână și nerv care se 
încoardă) și patru  prezențe la târguri de artă 
(confruntări, pentru a putea folosi imaginea corzilor 
întinse pe rigul de box, care împiedică boxerii să 
cadă).  În 2014 așteptările și căutările sale au fost 
răsplătite cu premiul Guido Carbone  ("for most 
noteworthy gallery in the promotion of emerging 
artists and featuring the most experimental project 
and booth display”) acordat la Artissima din Torino.   
:BARIL se află în Cluj, strada Henri Barbusse 59-61.       

Tiberiu Adelmann


