Ut pictura...

Sofia Fränkl

P

ersonalitatea Sofiei Fränkl poartă toate însemnele origina-

sie la nivel compozițional, iar atunci poetica ansamblului se ori-

autentice. Interogativă şi dubitativă, arta sa e definită, întâi de

curbă e preferată aici și degradé-urile voalează orice asperitate.

lităţii şi vitalităţii, dar, în egală măsură, ale unei delicateţi

toate, de puterea de sugestie. Fie că recurge la tehnicile grafice,
diverse, adesea combinate, mixte, fie că se exprimă prin culorile

acrilice, această sugestivitate şi subtilitate ține de compoziție.
Desenul figurativ intră în competiție cu nonfigurativul. Sub

formele nelămurite, ambigue, se bănuiesc altele, recognoscibile,

entează spre liniște și armonie – alternativa contrastului. Linia

Desenul evocă, nu fixează în forme precise. Vizual și estetic,
creațiile Sofiei Fränkl, fie picturi, fie lucrări grafice, sunt „opere

deschise”, interpretabile multiplu, transfigurări ale unei viziuni
caracterizate de mobilitate și predispoziție spre problematizare.

Portretul are o expresivitate contaminată de aceea a por-

decupaje de viață și frânturi de lume, într-o dinamică ce nu

tretelor lui Dürer, fără rigoarea desenului acestuia. Deliberat,

Spectacol cromatic, metamorfoză a obiectelor spațiului,

grație și se rețin ca ispitiri ale dialogului cu un alter ego ce se vrea

ocolește decorativul și, poate, nici mimetismul.

geometrii versatile – toate definesc o neliniște interioară și o
vibrație ce vine din subconștient și se comunică nuanțat, prin

mijloace de un extraordinar rafinament artistic ce denotă
meditație și introspecție.

Culorile calde, aprinse, vigoarea tonurilor lor contrastează

adesea cu griurile profunde sau cu petele întunecate, de ruptură

a imaginii la nivel compozițional, sau cu imixtiunea tonurilor de

albastru (de remarcat că din paleta sa lipsește verdele). De altfel,
una dintre soluțiile artistice în picturi este tocmai acest contrast
jucat pe suprafețe mari, surprinzătoare ca tensiune a discursului

plastic. În lucrările grafice, juxtapunerea devine formă de expre-

liniile trăsăturilor sunt mai degrabă sugerate, dar au o anume

firesc, necontrafăcut, refuzat de impuritate. În această ordine, de
remarcat un soi de ingenuitate a Sofiei Fränkl, reminiscență a

unei vârste nealterate, adolescentine. Totuși, artistei mature i se
poate recunoaște, pretutindeni, echilibrul opțiunii, știința elaborării cadrelor, fantezia distilărilor de culoare, magia re-creatoare

de lume. Sensibilitatea sa dispune de o imaginativitate care are
puterea de a concentra sensuri, fațete ale realității, întrebări
referitoare la alcătuirea acesteia, modalități de expresie, joc și
mesaj simpatetic.
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