


Între matematică şi arta grafică au existat 

interacţiuni din cele mai vechi timpuri

Simetria şi perspectiva sunt două concepte 

extrem de importante pentru ambele domenii



În ultimii ani, apariţia calculatoarelor a făcut 

posibilă dezvoltarea diferitelor forme de artă 

digitală, ceea ce a condus la o colaborare 

deosebită a artiştilor  şi  matematicienilor. 



Scopul acestei prezentări este acela de a arăta 

cât de frumoase pot fi obiectele matematice şi, 

de asemenea, de a face cunoscuţi câţiva artişti 

care folosesc matematica drept sursă de 

inspiraţie



Îmi place să învăţ lucruri care par grele şi apoi 

să le împărtăşesc cu ceilalţi …



Spirală dublă Klein



Trandafir – suprafaţă parametrică



Sferă cu textură hiperbolică Poincaré



Interiorul unui Dodecaedru



Sunt sculptor și profesor cercetător în cadrul 

departamentului de informatică de la 

Universitatea Stony Brook, NY. 

Munca mea presupune dezvoltarea de modalități 

inovatoare pentru utilizarea tehnologiei informatice în 

proiectarea și realizarea sculpturilor



Battered Moonlight



Lucrările pe care le creez sunt modele şi structuri 

matematice redate în formă vizuală şi tactilă. 

Întotdeauna m-am bucurat să transpun modelele 

matematice în sculptură.



Frabjous

Mermaids Delight



Spaghetti Code

Unele lucrări sunt fabricate 

cu ajutorul echipamentelor 

robotizate care pot asambla 

automat formele geometrice 

proiectate pe calculator



Fractalii au devenit o parte din 

viaţa mea … am învăţat să mă 

exprim prin intermediul lor



Storm inside



Mist
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Classic Fractal





Diagnosis Cancer



Testament



Cea mai mare parte a timpului meu o petrec cu cele trei 

hobby-uri  ale mele - microfotografie de straturi subţiri de 

cristale chimice cu ajutorul unui microscop polarizant, 

macrofotografie şi microfotografie de flori, precum şi 

vizualizarea funcțiilor matematice folosind diverse soft-uri



Hydrogen Orbital



Iso Construction



Tori Reflections



Tunnels



Sunt un artist care explorează regiunea dintre artă și 

matematică. Munca mea este despre viața în trei dimensiuni: 

lucrez cu simetrii şi echilibre,…, găsesc întotdeauna 

frumuseţea în geometrie. 



Sephira



Schwartz'D-surface



Unit Cube 



Calabi-Yau Manifold 

Calabi-Yau Manifold 



Sephira



Sunt inginer mecanic şi am avut întotdeauna un 

interes deosebit pentru matematică. Eu caut mereu 

teoriile matematice care pot produce imagini pe care 

nimeni nu le-a mai văzut vreodată înainte. 



Anosov flow Indra Family 



Klein_1on15 



Un alt interes al meu este utilizarea de tehnologii de afișare noi care 

pot spori și mai mult înțelegerea seturilor de date geometrice mari și 

complicate. Aceasta include tehnologii de afişare, cum ar fi proiecția 

stereoscopică și cupole semisferice, care să solicite capacitățile 

sistemului nostru vizual neexploatat de ecranul calculatorului 

tradițional, anume percepția  de adâncime datorată poziţiei orizontale a 

celor doi ochi şi vederii periferice.



Internal space of the octahedral gasket



Roots grown from multiple seeds using a 

constrained 3D DLA algorithm



Calabi-Yau

surfaces arising 

from string 

theory



Inverted 

Truchet

tiling



Cred cu tărie că artiştii şi oamenii de ştiinţă de astăzi pot 

beneficia foarte mult de o colaborare prin care se 

redefinesc termenii experienței estetice de mâine



The origin of Nature



The gem that 

never was



Mechanical Sangaku



Am sculptat mulţi ani înainte de a fi nevoit să ştiu mai 

multe despre modelele spațiale  și despre modul în care 

ele funcţionează



Dancing Symmetry Flexible Spiral



Curl



Still Life: Five Glass Surfaces on a Tabletop 



EQUATIONS STUDIES 



Kuen's Surface: 

A Meditation on Euclid, Lobachevsky and Quantum Fields



LYAPUNOV PLAY





Buckyball



Stellated Polyhedra



120 Cell



Honeycomb



Duality



Dodecaedru



Hipercub



Animaţie cu soft-ul POLYTOPIA



Animaţie cu soft-ul POLYTOPIA



Animaţie cu soft-ul POLYTOPIA
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 Ipoteza: Mediul în care fiecare se naşte, temperamentul şi personalitatea
fiecăruia.

 Concluzia: Să trăim viaţa astfel încât să atingem obiectivele pe care ni le-am
propus.

 Demonstratţe: Trăm viaţa. Însă cum să luăm decizii fărăa nu greşi? Greşelile
pe care le vom face nu vor putea fi şterse cu pasta corectoare. Cum ştim dacă
deciziile luate sunt corecte, că nu vom regreta mai târziu?

 Teoreme care ne vin in ajutor: sfaturile pe care le primim de la familie, de la
dascăli, de la cei apropiaţi şi învăţăturile biblice.

 Si totuşi … ce ne poate ajuta să găsim oricând o soluţie pentru rezolvarea
acestei probleme extrem de dificile?

 Soluţie: 
Să trăim viaţa luptând întotdeauna să realizăm ceea
ce ne-am propus, cu speranţă, credinţă şi dragoste.
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