
U
itarea, care se abate deseori asupra unui artist sau 

asupra unei epoci se aşterne fie de la sine, pe nesim-

ţite, dar poate îmbrăca şi variate forme, orientate şi 

dirijate nu numai de criticii avizaţi, dar şi de alte invizibile foruri, 

iar de multe ori trecerea în conul de umbră se face printr-un tacit 

consens, mai ales dacă implicarea personală nu este onorabilă şi 

se vrea uitată. Nu este de competenţa acestui text de a face o 

analiză cuprinzătoare a fenomenului aservirii politice în cadrul 

artei plastice româneşti şi în special a graficii, în cei 45 de ani de 

socialism-comunism, ci de a prezenta pe scurt împrejurările care 

au determinat toate acestea. Perioada de după război s-a afirmat 

prin tendinţe variate şi contradictorii, marcate de anxietatea 

găsirii propriei identităţi. Încercarea de a contura un nou concept 

al realului prin renunţarea la iluzie, oscilarea între prioritatea 

acordată artei ca valoare în sine şi calitatea de mijloc de comu-

nicare cu alţii, precum şi cerinţa impusă de noua societate pentru 

o artă cu substanţă social-critică, au caracterizat această perioadă. 

Vorbind de epoca de început, regimul comunist proaspăt 

instaurat a făcut totul pentru a lua în stăpânire ţara şi, pe lângă 

stabilizare monetară, expropiere şi naţionalizare, se impunea 

desfiinţarea şi reorientarea vechilor structuri organizatorice ale 

intelectualilor, scriitori şi artişti plastici, care constituiau, fără 

îndoială, baza eşalonului propagandistic şi de influenţare a 

populaţiei. Mulţi artişti au crezut la început că pot lucra la o 

imagine a artei lor care se voia legată, chiar dacă subteran, de o 

tendinţă culturală reinterpretată în tipare noi, căci şi în epoca 

anterioară au fost artişti mari, ca Tonitza, de exemplu, care au 

recurs la o grafică militantă pentru a-şi exprima opiniile de multe 

ori în contradicţie cu politica oficială sau cu evenimentele con-

temporane lor. Dar atunci când, în primul raport de activitate al 

Fondului Plastic proaspăt înfiinţat sub controlul strict al puterii 

se spune „Activitatea va continua să se desfăşoare în cadrul luptei 

generale pentru pace, democraţie şi socialism... Contrastând cu 

această dezvoltare pe calea progresului, în lagărul imperialiştilor 

bântuie haosul moral şi economic, se ascut contradicţiile... arta 

burgheză şi decadentă, reacţionară, antipopulară, instrument de 

siluire a spiritului revoluţionar...”, se poate imagina presiunea 

ideologică a acestor lozinci, în care, din păcate, mulţi oameni de 

bună credinţă au crezut. Dar, din fericire, a existat mereu un 

decalaj între frazele sonore, cu iz de angajament politic ferm şi 

realitate. Unii dintre cei mai avizaţi şi competenţi profesionişti ai 

domeniului graficii au cedat în faţa presiunilor, dar au fost şi 

artişti care au slujit toată viaţa un crez estetic unic, nedezminţit 

de nici o deviere, atingând acel prag al spiritului, dincolo de care 

orice formă de îngrădire devine neputincioasă. Citând din 

afirmaţiile reputatului critic Radu Ionescu, care a asistat o dată la 

dezbaterile Comisiei de îndrumare (a se citi reeducare), putem să 

înţelegem ce se întâmpla – „nu pot uita nici umilinţa artiştilor, 

nici teama lor în faţa unei comisii încrâncenate în a descoperi 

urme de impresionism, de formalism, păcate grave care, atunci, 

puteau pune în pericol chiar statutul de artist al celui care nu 

înţelegea noul concept al realismului socialist... În acelaşi timp... 

s-a organizat un atelier către care erau îndrumaţi pictorii care 

trebuiau să înveţe să deseneze în acel spirit realist-fotografic, 

cerut de corifeii artei sovietice. Au trecut pe acolo chiar şi Pallady, 

H. Catargi, Lucian Grigorescu, Catul Bogdan, simpla înşiruire a 

acestor nume este suficientă ca să înţelegem la ce umilinţă au fost 

supuşi artiştii de frunte ai acestei ţări”. Grafica, desenul se 

apropie cel mai mult de valoarea de document, de mărturie 

individuală sau culturală. Este evidentă actualitatea graficii, nu 

numai ca domeniu de veridicitate şi înscriere în consum social a 

imaginii. Discursul grafic are un anumit magnetism vital. Mane-

vrat ca instrument de persuasiune sau de percutanţă, el este 

periculos prin puterea sa de seducţie şi prin posibilitatea de a 

pătrunde mult mai uşor decât alte genuri ale plasticii în con-

ştiinţa publicului. Afişul, ca mod de expresie a graficii, este cel 

mai activ propagandistic, fiind nu numai un „informator” al 

opiniei publice, dar, prin calitatea expresiei artistice a comuni-

cării şi acurateţea execuţiei grafice, este o funcţie a conştiinţei 

artistice, a atitudinii militante, angajate, a autorului, prins firesc 

în fluxul general de opinie. Nu se poate nega faptul că în per-

manenţă a existat o luptă surdă cu cerinţele partidului, fiind un 

notabil decalaj între discursuri şi realitate, dar bunele intenţii      

s-au izbit de prea multe ori fie, de puterea pe care o aveau func-

ţionarii propagandei, fie chiar de unii artişti înclinaţi sau intere-

saţi doar de implicarea în viaţa politică, ceea ce, adesea, suplinea 
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Epure) care au contribuit, fiecare în parte şi conform proto-
colului de parteneriat, la reuşita acestei manifestări. 

S-au decernat premii şi premii speciale următorilor concu-
renţi: Premiul I (oferit de Asociaţia Culturală „Irina Şaţchi”): 
George Rizea, student în anul II, Muzicologie, Universitatea 
Naţională de Muzică Bucureşti; Premiul al II-lea (oferit de 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România): Alice 
Tacu, masterandă în anul I, Sinteză muzicologică, Universitatea 
Naţională de Muzică Bucureşti; Premiul al III-lea (oferit de 
Fundaţia Vâlcea 1): Andreea Voicu, studentă în anul II, 
Interpretare muzicală, Universitatea „Transilvania” Braşov; 
Premiul al III-lea (oferit de Asociaţia Culturală „Irina Şaţchi”): 
Liudmila Sprincean, studentă în anul III, Muzicologie, 
Academia de Muzică „Gh. Dima” – Cluj-Napoca; Premiul 
special (oferit de Asociaţia pentru Integrare Culturală 
Europeană): Andreea Iuliana Macoveanu, studentă în anul I,  
Pedagogie muzicală, Universitatea „Transilvania” Braşov; 
Premiul special (oferit de Editura Arpeggione): Paula Sandor, 
studentă în anul II, Muzicologie, Academia de Muzică „Gh. 
Dima” Cluj-Napoca. 

Aceste premii au fost însoţite de volumele oferite cu multă 
generozitate de Forumul Cultural Vâlcean.

Experienţa competiţiei trebuie să-i fi marcat pe toţi cei im-

plicaţi. Concurenţii, cărora li s-au asigurat toate condiţiile pen-

tru a fi în cea mai bună formă pe tot parcursul solicitant, vor 

rămâne conectaţi Vâlcei muzicale şi viitoarelor noastre proiecte. 

Membrele juriului, care au depus un efort consistent de evaluare, 

într-un timp scurt, au asigurat şi seminariile atât de necesare 

formării continue a studenţilor participanţi. Din alocuţiunile 

prezentate la premiere, s-au desprins opinii convergente: con-

cursul, o premieră românească, cu aplicaţie concretă, poate 

marca un start promiţător într-o viitoare carieră de critic 

muzical (Lavinia Coman); fiecare concurent a avut o notă per-

sonală, scriind într-un timp foarte scurt, la foc continuu, afir-

mându-şi propriul punct de vedere (Carmen Stoianov); „sufletul 

culturii este cultura sufletului” (Petruţa Măniuţ-Coroiu). Reali-

zarea unui volum dedicat Festivalului „Tinere Talente”, în 

integralitatea lui, este considerată ca o datorie pentru valoarea de 

unicat a festivalului.
Dincolo de toate aceste aspecte vizibile care au macat des-

făşurarea concursului Cella Delavrancea, au existat şi aspectele 
din umbră, decisive pentru derularea proiectului. Mulţumim, şi 
pe această cale, istoricului şi criticului literar Valeriu Râpeanu 
care a binecuvântat acest curajos demers. De asemenea, expri-
măm mulţumirile şi recunoştinţa noastră compozitorului Dan 
Dediu, rectorul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucu-

reşti, care a încurajat proiectul încă din faza primară şi care, prin 
poziţia sa favorabilă, a salvat soarta concursului într-un moment 
deosebit de critic. 

Sperăm ca în viitor această realizare ce poartă numele Cellei 
Delavrancea să fie integrată într-un program amplu (ce se va 
desfăşura pe o perioadă de zece luni) care să reunească instituţii, 
forţe capabile din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi alte centre 
culturale. Dorim să respectăm impresionanta personalitate cu 
care Cella Delavrancea s-a impus între valorile naţionale de 
prim rang. Artista a reprezentat tipul ideal de critic muzical, 
dublat de activitate interpretativă şi didactică. Nu a fost un 
instrumentist ratat care să-şi fi găsit refugiul în mânuirea con-
deiului. Alegerea acestui drum a corespuns dotării sale inte-
lectual-artistice şi erudiţiei care i-a servit în acest tip de creaţie: 
avea vocaţie de critic! Despre articolele sale, dicţionarele con-
semnează: „Sunt cu siguranţă cele mai interesante cronici de la 
noi, corespondenţele artistice găsite de autoare dând acestor 
pagini un farmec aparte”.  
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valoarea artistică şi care prin atitudinea lor aservită, au creat 

adesea situaţii de neconceput într-o altă lume, liberă. Situaţia s-a 

perpetuat, cu uşoare dezmorţiri, până la sfârşitul anilor '80, 

artiştii continuând să creeze aşa cum ştiau, dar şi să supra-

vieţuiască din punct de vedere social, politic şi material. Cu un 

anume machiavelism, mulţi artişti valoroşi au disimulat în 

discursuri sforăitoare idei valoroase, care sperau să fie inoculate 

subcon-ştientului public. Un fragment din textul unui artist de 

certă valoare, ca Brăduţ Covaliu, reprodus în revista „Arta”, nr. 

5/1986, pe a cărei copertă apare afişul semnat de P. Nazarie, 

dedicat aniversării a 65 de ani de la crearea P.C.R. (!), este 

edificator: „Arta plastică se dezvoltă azi în consens cu idealurile şi 

viaţa întregii societăţi. Iată-ne continuând o tradiţie generoasă 

prin lucrări pline de impetuozitate, cu sonorităţi proprii, o artă cu 

frumoase deschideri spre o tensiune interioară, spre viaţă, dar şi 

spre un orizont modern, cum era şi firesc. Plastica românească 

înscrie în patrimoniul european o pagină plină de noi şi fru-

moase nădejdi de o rară şi bogată ţinută sobră care îi asigură 

plenitudinea şi care a ferit-o până acum de banalitate şi dile-

tantism. Cred din toată inima în viitorul strălucit şi revoluţionar 

al artei româneşti care a urmat, întru respectul şi călăuza marii 

arte, înaintaşi ca I. Andreescu, Şt. Luchian şi D. Paciurea”. În 

acelaşi text, pictorul nu se sfieşte în a face un elogiu artei 

româneşti şi artiştilor care nu au renunţat niciodată la valoare şi 

care „au îmbogăţit patrimoniul românesc cu opere care ar onora 

orice muzeu din lume, cu opere capitale care au făcut ca arta 

plastică a patriei să-şi făurească o bază trainică, solidă, o artă 

echilibrată, cu mari şi rare calităţi coloristice, cu o bogată sem-

nificaţie umanistă... o artă remarcabilă, printre primele din 

Europa prin perfecţiunea formei şi o adâncă spiritualitate”. 

Pentru cel ce nu a trăit acea epocă este aproape imposibil de 

înţeles ce s-a întâmplat, el nu poate înţelege emoţia cu care erau 

răsfoite rarele publicaţii care reuşeau să străbată „cortina de fier”, 

oferind o perspectivă cât de îngustă asupra a ceea ce se petrecea 

„dincolo”, în Occident. Dar, aşa cum am afirmat la început, acest 

text este doar o scurtă încercare de a argumenta lipsa de 

alternative ale acestor 45 de ani de dominaţie. Că arta plastică 

românească a rămas, aşa cum spunea artistul citat, o artă 

remarcabilă în contextul european, nu trebuie argumentat, ci 

eventual prezentat pe larg într-un alt context.
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ată că am reuşit să ajungem la cea de a patra ediţie a 
Salonului tematic de toamnă şi cu mulţumire înregistrăm 
numele a 39 de artişti din listele Uniunii Artiştilor Plastici 

care au răspuns chemării organizatorilor. Un salon tematic, cu un 
program dinainte stabilit este, în spirit contemporan, o expunere 
de sisteme şi de structuri de relaţii logic articulate, eficiente 
estetic. Pe lângă faptul că propunerea unei teme este o provocare 
pentru artist, privitorii înşişi vin într-o astfel de expoziţie pre-
gătiţi să se simtă puşi într-o stare de receptivitate mai curioasă, 
într-o stare care să favorizeze o neasemuită empatie, căutând 
acea atmosferă care să sugereze o lume vie şi puternică în crea-
tivitate. Organizarea unei expoziţii este, fără îndoială, un act de 
creaţie artistică, iar propunerea unei teme care să intereseze atât 
pe creator, cât şi pe spectator presupune o mare rasponsabi-
litate, căci generozitatea temei lărgeşte neînchipuit câmpul de 
mişcare al percepţiilor noastre, care devin mai ascuţite, mai rapi-
de, mai atente şi mai deschise spre corespondenţe. Cunoscând pe 
majoritatea expozanţilor din expoziţiile lor personale sau de 
grup, putem constata că fiecare artist s-a exprimat în limbajul său 
specific, uşor recognoscibil de către cunoscători. Tema acestui 
Salon, ANOTIMPURI, a fost gândită ca o temă generoasă, cu 
multe înţelesuri, grea de sensuri şi semnificaţii ca o veche carte de 
înţelepciune. Nu este vorba de o ilustrare a temei, ci de rodul 
fanteziei, al inspiraţiei libere a artistului. Fie că prezintă peisaje 
cu farmecul nedezminţit al priveliştilor derulate în lumina 
naturală modificată în funcţie de anotimp, fie că vedem com-
poziţii care sugerează stări de spirit, mişcări ale sufletului, care nu 
au căutat în peisaj umbrele şi melancoliile omeneşti, ci sunt, în 
mod simbolic, un peisaj al sufletului, creatorii şi-au orientat 
demersul spre dimensiunile poetice ale realului, picturile şi crea-
ţiile grafice răspunzând unei aceleaşi ordini interioare, exprimate 
astfel într-o varietate de analogii, de ipostazieri în imagine a 
metaforei anotimpurilor. Expoziţia colectivă presupune un peri-
plu prin varietatea de exprimări, dar tematica asumată este o 
modalitate prin care se domină acestă continuă schimbare de 
decor, pe care realitatea o oferă, alcătuind, în ansamblu, un peri-
metru în care armonia, echilibrul şi lumina sunt dominante. 
Fiecare lucrare reprezintă un reper al atitudinii artistului faţă de 
tema impusă, dar plăcerea comunicării ţine de temperament şi 

aici avem creaţii rezultate în urma gesturilor care depind de 
reacţii impresioniste alături de altele în care autorii ţin să ne 
reamintească faptul că „pittura e cosa mentale”, mizând pe 
raţionalitatea discursului ce-şi subordonează tentaţiile prime în 
beneficiul unei desăvârşite acurateţi stilistice. Mă întreb dacă 
lucrările din această expoziţie reuşesc să evidenţieze felul în care 
subiectul anotimpurilor, al trecerii şi schimbării a modelat gân-
durile artistice ale creatorilor, dacă aici, în faţa ochilor noştri, ni 
se propune să percepem structura fulgurantă de nerostit a vieţii şi 
răcoarea goală a nefiinţei, chipul uman cu frumuseţea lui adesea 
invizibilă, dar întotdeauna bănuită, tragicul şi destrămarea, peri-
sabilul şi poezia, spaima, dar şi efortul continuu de a o stăpâni, 
precum şi splendoarea vieţii şi a naturii în ritmică transformare şi 
nepăsătoare în faţa destinului omului. Aceasta a fost intenţia, s-a 
propus acest subiect evident complex, poate prea ambiţios, în 
folosul descifrării indescifrabilului: omul şi paradoxalul său 
destin.
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ANOTIMPURI: 
salon tematic la OKIAN
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