
Politica Unghiului Drept. Maxim Liulca

Unghiul Drept militează pentru autonomie estetică. Libertatea estetică înseamnă absența 
constrângerii din partea reprezentării. Ideologia Unghiului Drept aduce cele trei dimensiuni 
vizibile pe o singură suprafață, într-o coexistență simultană. Unghiul drept nu arhivează, nu 
recuperează. Memoria, istoria și mostenirea sunt juxtapuse și anulate. Nu există trecut sau 
presiuni identitare.

Unghiul drept e simultan ascendent și orizontal. Doctrina unghiului drept renunță la 
reprezentarea, reproducerea și recrearea vizibilului. Unghiul drept nu conține subiect sau 
afect. Nici religie, nici mistică, nici ritual. Doar gest și expresii rectilinii ale unei angoase 
asumate. Pornite dintr-un punct zero, continuu. Fiecare forma e prima formă.

Maxim Liulca organizează sub aparența geometriei rectangulare frământările unui individ 
absent din mecanica politicilor sociale care aspiră către golire și detașare. O desprindere 
față de familiar și comun. Părăsește teritoriul mentalității unei lumi dizolvate în noile 
paradigme ale globalizării. Noile idei, noile religii, noile filozofii sunt pete și suprafețe 
intersectate și suprapuse abstract, fixate rectiliniu în chei minimaliste. Dar geometria nu e o 
caracteristică de fond, ci de atmosferă. Fondul constructivist cercetează stilistica 
arhitecturilor interioare ale unei realități digitizate și tehnologizate, desacralizate. Formal, 
asistăm la reprezentarea neutră în chip plastic a design-ului petelor și umbrelor produse de 
ideologie, politică, societate și istorie asupra memoriei colective.  

Politica Unghiului Drept punctează un moment important în evoluția lui Maxim Liulca și 
însumează lucrări realizate și expuse în ultimii patru ani de creație. Formula vizuală 
delimitează o abstracție lucidă, privată de expresie și emoție, controlată de legi elementare 
euclidiene. Acest tip de abstracționism post-modernist de după anii 2010 renunță la vraja 
spiritualității și a misticii caracteristice suprematismului avangardei istorice sau purificării 
expresionismului abstract american. Ceea ce în prima parte a secolul al XX-lea se putea 
contura drept estetică a formelor pure, în prima parte a secolul al XXI-lea putem reciti totul 
sub legile unei estetici a formelor golite. Transcenderea e sustragere. Mistica relației formă/
culoare a deviat în strategii de relaționare politică. 
Petele lui Maxim Liulca propun și un conținut critic asupra trendulului reprezentării figurative, 
cât și asupra discursurilor curatoriale din jurul acestuia. Sub acest auspiciu stau motivațiile 
exercițiului curatorial mascat într-un fals manifest politic sub forma unui fragment de doctrină 
posibilă, politica Unghiului Drept.



The Right Angle Policy. Maxim Liulca

The Right Angle stands for aesthetic autonomy. Aesthetic freedom is the absence of 
representational constraint. The Right Angle ideology brings the three visible dimensions 
onto a single surface, in a simultaneous coexistence. The right angle does not archive or 
recover. Memory, history and inheritance are juxtaposed and cancelled out. There is no past 
or identitary pressure. 

The right angle is both ascending and horizontal. Its doctrine aborts the representation, 
reproduction and recreation of the visible. The right angle is devoid of subject or emotion. No 
religion, no mysticism, no ritual. Only linear gestures and expressions of a known anguish, 
all emerging from a continuous starting point. Each shape is the first shape.

Maxim Liulca uses the appearance of rectangular geometry to order the concerns of an 
individual absent from the mechanics of social policies, an individual aspiring towards 
emptiness and detachment from the common, the familiar. He leaves the territory of the 
mentality of a world dissolved in the new paradigms of globalisation. The new ideas and 
philosophies are a spots and surfaces abstractly intersected and overlapped, linearly fixed in 
a minimalist note. But the geometry is not feature of substance, but of atmosphere. The 
constructivist substance explores the style of the interior constructs of a digitised and 
technologised, desecrated reality. Formally, we are witnessing the neutral representation in a 
plastic manner of the design of spots and shades generated by ideology, politics, society 
and history on the collective memory. 

The Right Angle Policy marks an important moment in the evolution of Maxim Liulca and 
brings together works created and exhibited during the last four years. The visual formula 
defines a lucid abstraction, deprived of expression and emotion, controlled by elementary 
euclidian laws. This type of post-modernist abstractionism from 2010 onwards relinquishes 
the spell of spirituality and mysticism specific to the suprematism of the historical avant-
garde or to the purification of the American abstract expressionism. What in the first part of 
the 20th century could be defined as the aesthetic of pure shapes can now, at the beginning 
of the 21st century, be reinterpreted by the laws of an aesthetic of voided shapes. 
Transcension is abstraction. The mysticism of the shape/colour relation has deviated to 
political interlinking strategies. 
Maxim Liulca’s  Spots also bring forward a content critical towards the trend of figurative 
representation, as well as towards the curatorial discourse around it. Under its auspices are 
the motivations of the curatorial exercise camouflaged as a political manifesto in the form of 
a potential fragment of doctrine, the Right Angle policy. 


