
Cunoscut publicului braşovean în urma unor expoziţii 

personale şi participări la saloane judeţene, Tănase Mocănescu 

se prezintă astăzi cu o expoziţie incitant denumită Miracolul 

momentului, rodul activităţii sale din ultimul an şi care constituie 

o noutate în preocupările sale, cu posibile continuităţi şi soluţii 

viitoare. Este vorba aici de relevarea miracolului unor momente 

plastice, într-o manieră postimpresionistă, în esenţa ei hedo-

nistă, a cărei finalitate este plăcerea estetică, bucuria pură a 

retinei. Structură profund lirică, în sensul exteriorizării unor 

sensibile şi imperceptibile mişcări ale sufletului, artistul inven-

tează un peisaj a cărui principală coordonată pare a fi puterea de 

expresie a nesemnificativului, a microuniversului trecut cu 

vederea în mod obişnuit. Sedimentele unei foarte serioase cul-

turi vizuale îmbogăţesc mereu percepţia nemijlocită a naturii. El 

se opreşte asupra unor restrânse perimetre la rădăcina unor 

copaci, în care aparentul haos de rămurele şi vegetaţie de mici 

dimensiuni formează o compoziţie atractivă, în care artistul nici 

nu intenţionează să intervină ordonator, acel fragment de natură 

fiind perfect, un miracol vizual al momentului. În picturile sale, 

formele sunt supuse unui regim iluministic special, ce le dema-

terializează într-o textură de irizări, ele dobândesc o semni-

ficaţie subiectivă împinsă până la pragul desprinderii de con-

figuraţia reală. Ceea ce intreprinde dl. Mocănescu este un fel de 

arheologie artistică, un fel de sondaj în straturile de memorie ale 

naturii, din care el recuperează mesaje imprimate în chiar 

structura ei, în rădăcinile de copaci seculari în culori de griuri 

calde, nuanțe de ocru, ieşind din pământuri feruginoase în culori 

reci-albastre de mucegaiuri şi licheni, acoperite de infinite frag-

mente vegetale, de crenguţe rupte configurate într-un arabesc 

natural. Pentru el, orice colţişor de natură are o semnificaţie, este 

o metaforă care se traduce în ochii lui în senzaţii optice pline de 

rafinament plastic. Fiind un exersat „componist” al câmpului 

imaginii, el ştie să aleagă, aproape fără nici o intervenţie în ceea 

ce oferă natura privirii sale, realizând texturi savante de axe 

structurate, juxtapuneri cromatice şi arabescuri liniare realizate 

cu o pensulaţie fină, neîmpăstată, rezistând tentaţiei de a da 

relief unui mediu saturat de rugozităţi naturale. Nu există un 

motiv propriu-zis, căci totul este topit într-un ambient laborios 

transfigurat, având o melodicitate aparte. Deşi se opreşte asupra 

unor fragmente restrânse din natură, compoziţiile sale au o 

măreţie care provine din transcrierea sensibilă în expresie liniară 

şi cromatică a existenţei vegetalului, nu e numai o pictură a 

crengilor şi rădăcinilor de copac, este poate expresia unei ome-

neşti vibrări în faţa temeiniciei vitaliste a unui regn în care 

moartea a fost abolită de ritmul eternelor renaşteri. Poate că 

pictura d-lui Mocănescu este transpunerea unei mirări în faţa 

naturii, o trăire intensă şi o putere de a capta poate inconştient 

energiile subterane din solul mustind de simboluri şi de mito-

logie al pădurii sau al arborilor. Sau poate fi, aşa cum spune 

Mircea Eliade, imaginea criptică a unei iniţieri. Este cert că 

privitorul simte nevoia de a căuta ceva în spatele acestei picturi, 

ceva care există, un nevăzut care se poate vedea prin cele văzute. 

Conştient sau nu, dl. Mocănescu a realizat o suită de lucrări care 

provoacă o anumită stupoare prin stranietatea tematicii alese, 

dar care reuşeşte să câştige inimile, căci creaţia sa are puterea de a 

ne conduce către un ascunziş în care palpită, subţire, dar iradiant, 

organic şi totuşi impalpabil, viaţa. 

Bibliografia brașoveană teoretică și critică în domeniul 

artelor vizuale este, din păcate, incompletă, pentru a nu fi mai 

aspri în judecată. S-a scris puțin și rareori sistematic despre 

creatori ai zonei și artele pe care le-au reprezentat. De aceea, a 

rămas de referință (generic vorbind) cartea lui Mihai Nadin, 

Pictori din Braşov (Editura Meridiane, 1975) și se consideră de 

prim ajutor dicționarele (incomplete și ele, dar existente) – 

Mircea Deac, 50 de ani de pictură: 1890-1940. Dicţionarul pic-

torilor din România (Bucureşti, Editura Meridiane, 1996) şi 

Mihaela Anca Sârbu, Artişti plastici braşoveni [Dicţionar], 

Braşov, Editura Universităţii „Transilvania”, 2002. Importante 

sunt şi albumele editate de Muzeul de Artă Braşov, dedicate 

unor artişti locali profesionişti sau valorificând patrimoniul 

muzeal sau restituind, prin intermediul expoziţiilor ocazionale, 

un fond existent în diferite colecţii. 

Volumul* recent premiat de Uniunea Scriitorilor – Filiala 

Brașov, semnat de Dan Mihăilescu, doctor în estetică, ni se pare 

a fi avut caracter de document cvasi-restitutiv, pe alocuri aproa-

pe de rechizitoriu marcat de amărăciune, aspecte care îl domină 

pe cel eseistic. Valoarea aceasta „documentară” este, credem, 

partea cea mai vie a cărții specialistului care, pentru a certifica 

pertinența judecăților sale de valoare, sprijină demersul său pe 

un diagnostic asupra maladiilor contemporaneității și asupra 

artei vs. kitsch-ului. Vizibil afectat de pofta morbidă a românului 

de a distruge înainte de a cugeta sau înainte de a pregăti un 

„substitut” superior valoric, autorul face aici operă de reva-

lorizare, construiește o pledoarie în favoarea autenticității. 

Astfel, prima parte a volumului – Eseuri despre artă – se 

oprește asupra valorii creației și a criteriilor valorii, asupra 

postmodernismului ca un concept nedefinibil, asupra kitsch-ului 

ca „artă” de consum, asupra profesionalismului și amatorismului 

(purtător de conotații peiorative, evitate de autor), asupra unor 

categorii estetice precum frumosul și sublimul și a unor stări 

emoționale în raport cu acestea. În fiecare dintre atare eseuri, se 

vădește intenția de a delimita semnificațiile conceptelor și de a 

contura fenomenele la modul cât mai coerent și succint. Cre-

dem, totuși, că departajarea frumosului natural de cel estetic și a 

emoției estetice de emoția afectivă ar fi un subiect care ar revela 

complexitatea fenomenului. 

Dincolo de teorie, eseurile referitoare la „martelarea” unor 

creații care n-au mai convenit (respinse fiind de o pornire 

justificată mai ales prin ignoranță) sunt convingătoare pentru că 

definesc orașul în care trăim, pentru că ne definesc pe noi, cu 

lașitățile noastre și cu obtuzitatea bine instalată de vremurile nu 

prea depărtate, încă remanente. Cu atât mai îmbucurător faptul 

că unele monumente au scăpat de furia „lustrației”, cum e cazul 

superbului basorelief creat de marele Constantin Baraschi, 

intitulat Zborul, amplasat pe unul dintre corpurile fostei uzine 

„Tractorul” – câtă lume știe azi cine este autorul lui? 

Dan Mihăilescu deplânge, cu ton ironic, degajarea de pe 

frontispiciile unor instituții cu tradiție a câte unui patronim 

precum Gheorghe Dima, dar și eșecul unui proiect generos de a 

dărui orașului un monument dedicat ostașului român.
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Interesat de formă și de geneza acesteia în spațiul artelor 

vizuale, autorul readuce în memoria/atenția lectorului con-

cepțiile referitoare la acest subiect de-a lungul timpului. Partea 

aceasta a cărții apare ca un fragment de studiu mai amplu în 

teritoriul esteticii, cu repercutare asupra artelor plastice și cu 

motivare dinspre psihologia artei și cu trimiteri spre o bibli-

ografie incontestabil valoroasă a anilor 30-70 (H. Read, E. 

Gombrich, K.E. Gilbert și H. Kuhn, V.E. Masek, M. Golu, M. 

Ralea etc.).

Cea mai valoroasă, din perspectiva originalității și a expre-

sivității, marcată de respirația autentică a bucuriei de a admira 

opera de artă și de a fi fost contemporan cu aceasta, este partea a 

doua a cărții, credem, acolo unde gustul personal, pasiunea 

teoreticianului își caută expresia în fraze rememorative, elogii, 

omagii, judecăți asociate câte unei frânturi de biografie. Sunt 

evocați Ștefan Mironescu – Bădia, Eftimie Modâlcă, Friedrich 

Bömches – baronul, Aurel Bordenache, Necolai Codreanu, Ioan 

Mattis, Dinu Vasiu, Teodor Rusu, Hans Mattis Teutsch. Por-

trete sugestive, amintiri transcrise cu pastă viguroasă, repro-

ducerea unor crezuri sau idei critice… Dan Mihăilescu încearcă 

să facă dreptate, cu anume discreție, unor artiști răniți fie de 

regimul ostil, fie de vituperările confraților mai mult sau mai 

puțin onești și corecți, pe care „democrația” i-a asmuțit asupra 

celor cu autoritate înainte de 1990. Cazul cutremurător al lui 

Bordenache, acela dureros al lui Eftimie Modâlcă sunt doar 

două exemple care stau mărturie asupra destrucției izbutite de 

politic (dacă se poate numi astfel).

Cu toate că, la asemenea conținut, s-ar fi impus sprijinul 

unui filolog întru acuratețea gramaticală și ortografică a tex-

tului, cartea lui Dan Mihăilescu merită considerația reală a 

cititorului și pasionatului de artă, care află aici o sursă valoroasă 

de documentare și un stimul pentru reflecție.

* Dan Mihăilescu, Eseuri despre artă şi artişti braşoveni, 

Postfaţă: Gabriel Stan, Braşov, Editura Kron-Art, 2010.

Dilemele identităţii : forme de legitimare a literaturii în 

discursul cultural european al secolului XX : Conferinţa 

Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România : 

Braşov, 14-15 iulie 2011, coordonatori Andrei Bodiu, Rodica 

Ilie, Adrian Lăcătuş, Braşov, Editura Universităţii 

„Transilvania”, 2011, 409 pag.

 Volumul, apărut în cadrul proiectului „Excelenţă Culturală 

Academică Braşoveană”, cumulează comunicările susţinute de 

participanţii la Conferinţa Asociaţiei de Literatură Generală şi 

Comparată din România, organizată în zilele de 14-15 iulie 

2011 de către Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” 

din Braşov. Lucrarea se deschide cu conferinţa intitulată Patri-

moniul nostru moral şi simbolic, a preşedintelui Asociaţiei de 

Literatură Generală şi Comparată din România, profesorul 

Mircea Martin, iar conţinutul volumului este structurat pe trei 

secţiuni, strict delimitate : Strategii identitare în cultura română, 

Concepte şi perspective teoretice, Teme ale identităţii în literatura 

Europei. 

În comunicările aferente fiecărei secţiuni, tema conferinţei, 

Dilemele identităţii. Forme de legitimare a literaturii în discursul 

cultural european al secolului XX, este abordată din diverse pers-

pective, surprinzând un spectru larg de argumente din dome-

niile istoriei ideilor, teoriei literare, comparatismului şi literatu-

rii universale, istoriei literare autohtone, interculturalităţii, a 

relecturilor de literatură contemporană, a reconstituirilor de 

controverse literare, a incursiunilor în dosarele de la CNSAS ale 

scriitorilor etc.

 

Ilie Dumitraşcu – 13 eseuri scurte, recenzenţi : prof. univ. 

dr. Romulus Chiriţă, conf. univ. dr. Corneliu George 

Voicescu; ediţie îngrijită de prof. univ. dr. Florin Andreescu, 

Braşov, Editura „Lux Libris”, 2011, 104 pag.

Pe parcursul acestor eseuri cu tematică filosofică, literară, 

lingvistică, în ansamblu culturală, Ilie Dumitraşcu, cu dublă 

pregătire universitară în filosofie şi muzicologie, trasează câteva 

repere ale spiritualităţii universale, acordând o atenţie aparte 

spiritualităţii româneşti, manifestate prin intermediul unor 

personalităţi precum: George Enescu, Lucian Blaga, Ştefan 

Angi, Mihai Eminescu, Mircea Eliade etc. Pare o alăturare sur-

prinzătoare, fiind vorba de personalităţi din diverse domenii ale 

culturii, însă remarcă autorul: „Valorile muzicale nu sunt nişte 

entităţi imobile, ci raporturi vii, care, în conexiune cu alte valori 

ale culturii spirituale, trebuie să intre în circuitul unui continuu 

proces de valorificare”, „Într-un act autentic de creaţie, ordinea 

sunetelor muzicale nu se suprapune oricum peste cea a vocalelor 

şi consoanelor, iar ideea muzicală nu poate avansa alături, fără 

aderenţă la conţinutul poetic ce intră în jocul exprimării”, „Ver-

sul românesc este determinat de valorile de exprimare ale limbii 

(...)”, iar „limba română este patria noastră de spirit”. Prin 

urmare, demersul filosofic al autorului demonstrează că: „Gân-

dul filosofic simbolizează esenţa universului uman”.

Atila Socaciu – 10 duzini de hapuri ardelene, vol.8, 

prefaţă: Ion Topolog-Popescu, Braşov, Editura „Kron-Art”, 

2012, 158 pag.

 Cel de-al optulea volum al „Hapurilor ardelene” continuă 

publicarea în format monografic a foiletoanelor umoristice, 

publicate anterior în „Gazeta de Transilvania”, de către jur-

nalistul Atila Socaciu. 

Volumul de proză satirică, însumând 52 de „hapuri”, pre-

zintă întâmplări pline de tâlc, la care iau parte personaje autoh-

tone, surprinse în situaţii de viaţă veridice, exprimându-se prin 

intermediul unui limbaj savuros, plin de regionalisme şi arha-

isme specifice zonei Braşovului, presărat pe alocuri cu neolo-

gisme intrate în uz în timpul perioadei postcomuniste, adeseori 

utilizate în mod incorect. Oralitatea discursului creează o 

atmosferă de taifas şi, precum în viaţa de toate zilele, personajele 

manifestă un umor subtil, trăsătura specifică poporului român 

de a face haz de necaz răzbătând printre rânduri, indiferent de 

situaţia de viaţă surprinsă. Astfel, sunt ironizate defectele ome-

neşti, dificultăţile materiale, „efervescenţa” perioadelor electo-

rale, tranziţia etc. 
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