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Laura Zigman şi-a intitulat expoziţia „Al nouălea cer” încercând să-şi facă înţeleasă de public bucuria libertăţii în creaţia artistică.
Imagine a unei etape, dar şi însumare cu caracter retrospectiv a vechilor
sale căutări, expoziţia indică o reluare a experienţelor anterioare, care
s-au bazat întotdeauna pe speciala aplecare a artistei către ceea ce s-ar
putea numi „sufletul romantic al lucrurilor”. Expoziţia este o scenografie pregătită de autoare în scopul formulării unei pragmatici a reveriei,
având ca unic personaj femeia şi feminitatea în esenţa ei. Laura Zigman
a încercat acum un scenariu artistic pentru o lume estetizantă, nostalgică, de un hedonism al gratuităţii, de o delectare a lipsei aparente de ţel.
Vocaţia sa constructivă şi imaginativă reformulează personaje îmbrăcându-le într-o aură misterioasă, halucinantă aproape. Un reflector nevăzut
luminează parcă faţete necunoscute ale figurilor singulare învăluite în
drapaje şi costume, care le evidenţiază rolul într-o naraţie nesfârşită,
mereu rescrisă de fantezia spectatorului, a cărui participare intens creativă este solicitată cu generozitate. Artista şi-a finalizat eforturile într-o
sinteză originală şi în mare măsură inedită, în care regăsim anterioarele
preocupări pentru portretul monumental, alături de manechine costumate în ţinute fanteziste de inspiraţie oarecum barocă şi de mici obiecte
ornamentale, mărgele, poşete pictate, dar şi vase redecorate şi reînviate
printr-o intervenţie sugestivă. Portretele expuse nu sunt lipsite de un
anume retorism al imaginii, implicit al adecvării convenţionale a culorii.
Realizate în aplaturi largi, prea puţin vibrate, cu tonuri închise, teroase,
pânzele sunt ipostaze psihologice, personajele sunt inseparabile de un
anumit dramatism lăuntric al existenţei. Impresionante prin acurateţea
execuţiei şi prin dimensiunile apropiate de cele reale, aceste femei din
tablourile Laurei Zigman ne vorbesc despre însingurarea umană, chiar
alienarea, contrazicând în mod vădit sugestia de la început, care implică
în ideea de „al nouălea cer” fericirea neumbrită de angoase. Această
expoziţie este o lume a căutării şi aşteptării, a întrebărilor fără răspuns,
care determină o cromatică generală de o vibraţie tensionată. Sugestia
vizual-picturală, realizată din ansamblul de picturi şi manechine, este
asociată într-un mod surprinzător cu o muzicalitate discretă. Artista îşi
aude eroii şi culorile. Sonorul se rarefiază într-o lume de melodice alternanţe de tonuri şi semitonuri. Izvorâtă din plăcerea creaţiei, expoziţia a
căpătat într-un fel o personalitate independentă de intenţiile autoarei, a
devenit un spaţiu predilect al meditaţiei, populată cu personaje în afară
de timp, scăldate în aceeaşi lumină crepusculară, penetrate obsesiv de
solitudinea întrebărilor. Autoarea spune că expoziţia este o invitaţie de
a pătrunde în lumea ei, o lume pe cât de imaginară, pe atât de reală.
„Am gândit această expoziţie sub forma unui proiect scenografic în care
toate elementele ce îl compun reinventează spaţiul prin metafore compoziţionale cu ajutorul picturii, graficii, costumelor, al artei decorative,
al designului vestimentar, al muzicii”, spune autoarea. Complexitatea
acestei „expoziţii spectacol” nu poate decât să satisfacă aşteptările publicului tot mai sofisticat din zilele noastre, dispus să-şi cultive creativitatea
proprie în descifrarea înţelesurilor ei.

Iată că am ajuns, prin graţia lui Dumnezeu, la
a şasea ediţie a SALONULUI anual tematic de la
OKIAN. Legată de posibilitatea renunţării la acest proiect a fost neliniştea organizatorilor care au fost confruntaţi cu uitarea, indiferenţa sau chiar cu inactivitatea
creatoare a unor artişti. Repet ceea ce am spus şi alteori, un salon tematic este o oportunitate de exprimare
a capacităţilor creatoare ale artistului, este fermentul
noului, reînnoieşte facultatea creatoare, fiind deseori
o provocare în a aborda o temă la care nu s-a gândit
niciodată până atunci sau nu a crezut că i se potriveşte.
Odillon Redon spunea în jurnalul său că „pictorul care
şi-a găsit tehnica nu mă interesează. El se scoală în fiecare dimineaţă fără pasiune şi, liniştit şi domol, îşi continuă munca începută în ajun. Îl bănuiesc de o anume
plictiseală, proprie lucrătorului virtuos care îşi continuă
munca fără fulgerul neprevăzut al clipei fericite. El nu
cunoaşte frământarea sfântă a cărei sursă se află în subconştient şi în necunoscut, el nu aşteaptă nimic de la
ce va fi. Îmi place să găsesc ceea ce n-a fost nicicând!”
Un astfel de demers este „martorul greşelilor sincere şi
al inegalităţii talentului. Astfel vezi şi omul din artist şi
cel care-i priveşte opera este mai aproape de el”. Acceptând o temă inedită pentru el, artistul îşi poate echilibra
chemările contradictorii ale sentimentelor şi intelectului, explorând curajos stări şi situaţii opuse, uneori, până
la anulare. Folosirea liberă a unei sugestii tematice ca o
incitare, ca o declanşare a imaginaţiei este o metodă des
întâlnită, permiţând o abundenţă de asocieri, care găsesc
în fantezia artistului un răspuns prompt şi convingător.
Astfel, creatorul poate pune în formă descoperiri personale, înnoindu-şi limbajul, căci, aşa cum spunea Picasso,
„motive diferite cer metode diferite. Asta nu implică
nici evoluţie, nici progres, ci un acord între ideea pe care
doreşti s-o exprimi şi mijloacele de exprimat această
idee”.
„Amintiri din copilărie” este o temă generoasă care
plasează pe autori şi pe spectatori într-un dialog peste
timp asupra existenţei şi a eternului uman. Îmi place să
cred că toate temele abordate în decursul anilor precedenţi au avut un impact creator („Braşovul meu”, „Autoportret”, „Călătorii reale sau imaginare” etc.) conform
dorinţei publicului de a descoperi în continuare plăcerea
artei. Prin această pledoarie vreau să arăt că eu cred cu
tărie în vitalitatea acestui proiect, care este o provocare
azvârlită copleşitoarei banalităţi, lenei şi complacerii
într-o existenţă comodă şi plictisitoare.
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Despre un estetism rafinat
Revenirea în atenţia contemporanilor a stilului denumit

taze, hrănind la nesfârşit imaginaţia, cristalizând frumuseţea,

în engleză) este o dovadă că avem nevoie de frumuseţe şi de

largul său ca litograf, originalitatea sa constând în primul rând,

ART NOUVEAU (sau Jugendstil în germană şi Modern Style
echilibru cu natura. Apărut la începutul sec. XX, a cunoscut

o răspândire mondială şi nu s-a manifestat doar în pictură, ci

şi în domenii ca arhitectura, decoraţiunile interioare, moda,
publicitatea şi artele grafice. Având ca obiectiv redarea frumu-

seţii perfecte, folosind o linie fluidă şi ornamentală în redarea

corpului omenesc asociat cu motive vegetale stilizate elegant,
artiştii care pot fi revendicaţi acestui curent au fost destul de

numeroşi, în fruntea lor pot fi citaţi austriacul Gustav Klimt,

cehul Alphonse Mucha, scoţianul Charles Rennie Mackintosh,
francezii Aristide Maillol şi Puvis de Chavannes, americanul
Louis Comfort Tiffany sau germanul Max Klinger, precum şi
mulţi alţii, animaţi de aceeaşi dorinţă de a reînnoi arta, dar şi
toate aspectele vieţii societăţii în care trăiau.

„Principiile estetice ale acestui stil sunt exprimate într-o

artă de o stranie originalitate şi în egală măsură de o uimitoare
coerenţă şi sobrietate. Art Nouveau, gândită ca artă pentru cei

mulţi, reprezintă totodată o expresie a individualismului exa-

cerbat, în fond prefigurarea celui contemporan, mult mai acut”
(Felix Lupu).

Unul dintre cei mai reprezentativi artişti a cărui creaţie

este emblematică pentru Art Nouveau, cehul Alphonse Mucha,
a excelat atât în pictură, cât mai ales în grafica de afiş. Născut în

1860 la Ivancice – Moravia (m. în 1939 la Praga), a debutat ca
decorator de teatru la Viena, desăvârşindu-şi apoi studiile la

Academia de Arte Frumoase din München şi la Academia
„Julian” din Paris, unde s-a şi stabilit în 1887. Stilul său, mulat

pe un talent deosebit de desenator, de un extraordinar rafinament, configurat de o abundenţă de elemente vegetale, cu desăvârşire armonic şi omogen, întâlnit de altfel şi în artele decorative orientale, cu formele sale rotunde sau alungite, de o fină

senzualitate, a cunoscut rapid un deosebit succes în capitala

Franţei, unde a devenit afişistul cel mai căutat, lucrând atât
pentru teatru, cât şi pentru industrie, dar şi ca creator de bijute-

rii sau mobilier. Afişele sale pentru marea Sarah Bernhardt au
devenit celebre şi i-au consacrat notorietatea. Motivul central

al creaţiei sale este corpul feminin. Mucha face de fapt o investigaţie a formei, a ritmului mişcării trupului feminin, în studii
perseverente de o nesfârşită varietate, în care linia şi culoarea

capătă valenţe de o discretă muzicalitate, cu o graţie şi puritate
exclusiv plastice. Personajele sale feminine se înlănţuie ca într-o

naraţiune, având ca erou aproape acelaşi chip în multiple ipos-

misterul şi uneori întrebările fără răspuns. Mucha s-a simţit în
ca şi în cazul lui Toulouse-Lautrec, în ridicarea afişului şi a
stampei la rangul de mare artă. Cu toate că impresioniştii au

găsit un aliat în aventuroasa lor căutare de noi motive şi noi
scheme de culoare în stampa japoneză, pe care tocmai o descoperise Europa, stilul lui Mucha se opunea evident impresionis-

mului. Şi el a fost puternic influenţat de arta japoneză, care a
adus în Europa o noutate de ordin tehnic, artistul descoperind
în ea o sensibilitate, un sens al compoziţiei şi al culorii cu totul

nou. Compoziţiile sale, rafinate alcătuiri de linii şi culori, nu
respectă tabu-urile artei europene, artistul demonstrând că profunzimea putea fi exprimată şi prin alte procedee decât ale perspectivei geometrice sau aeriene şi că intensitatea culorii nu

trebuie neapărat să descrească cu depărtarea. Corpurile perso-

najelor sale sunt redate printr-o tentă plată energic circumcisă
de o linie incisivă şi concisă, demonstrând că linia, ca orice

descriere, poate fi doar o sugestie şi trăsătură, prin grosime,
subţirime, arcuire sau rupturi, indicând deopotrivă materia şi

forma. Pictura în ulei este mai puţin adecvată acestui mod de

lucru, tehnica litografiei şi a stampei permiţând desfăşurarea de

suprafeţe de culoare uniforme, decorative, nemodelate.
Nimănui, până la el, nu i se potriveşte mai bine concisa caracterizare a noului stil făcută de Herbert Read: „utilizarea arabes-

curilor în linia mărginind zonele plate de culoare nemodelată,
abandonarea perspectivei cu trei dimensiuni şi o concepţie
heraldică, alegorică sau simbolică a picturii”. Dar Mucha a

făcut mai mult decât să imite un exemplu, i-a dat o utilizare

personală, concepând imagini de un gust suprem în desen,
impunând un tip de frumuseţe feminină care a avut o puternică
influenţă în societatea epocii. Prin admirabila discernere a ceea

ce trebuie să emoţioneze sau să încânte, motiv pentru care a şi

ales femeia ca simbol permanent al creaţiei, Mucha a investit personajele sale cu gestul, eleganţa corporală, a atitudinii şi a fizi-

onomiei care au acţionat puternic asupra contemporanilor săi.
Aceeaşi expresivitate a imaginii, al cărei desen subliniat cu pre-

cizie se constituie într-un simbol al spiritului contemporan, se
regăseşte în cele patru panouri dedicate Anotimpurilor şi în cel
intitulat Gismonda, devenit afiş pentru spectacolul cu piesa lui
Victorien Sardou, ce se reprezenta în 1894 la Théâtre de la

Renaissance cu Sarah Bernhardt. Aceste lucrări se găsesc în

original la Palatul Pelişor din Sinaia – România şi au fost achi-

ziţionate de însăşi Regina Maria, o mare admiratoare a acestui
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stil. Palatul cunoscut sub numele Pelişor, aflat în parcul castelului Peleş, într-o mirifică ambianţă montană, a fost edificat între
1899-1903 la ordinul regelui Carol I, ca reşedinţă a viitorului
rege Ferdinand (fiul fratelui lui Carol, Leopold von
Hohenzollern) şi a soţiei sale Maria. Acest palat, construit de
arhitectul ceh Karel Liman, aminteşte pe exterior de stilul tradiţional al burgurilor germane din perioada Renaşterii târzii,
dar decorarea interioarelor poartă amprenta gustului şi ideilor
viitoarei regine Maria, mare admiratoare a stilului Art Nouveau
şi care şi-a impus viziunea personală prin combinarea acestui
stil cu elemente bizantine şi celtice. Rezultatul a fost o ambianţă rafinată, de un eclectism tipic începutului de secol, în care
predomină culorile vii, exuberanţa decorului vegetal şi a formelor ondulate, mobilierul modern şi ornamentarea interioarelor
cu obiecte, statuete, vase şi lămpi de valoare, produse de artizanii noii arte: Gallé, Lalique, Tiffany etc., precum şi cu o colecţie
de picturi şi afişe care oferă cea mai semnificativă reprezentare
a artelor decorative europene de la 1900. Celebritatea lui
Alphonse Mucha, plasticianul ceh lansat la Paris cu inconfundabilele sale lucrări de grafică publicitară ce au marcat atât de
mult epoca încât a creat emuli în toată lumea, a determinat-o
pe viitoarea regină să achiziţioneze cele patru panouri cu
Anotimpurile şi impozantul afiş pentru spectacolul Gismonda,
tânăra principesă fiind o mare admiratoare a celebrei actriţe, pe
care adesea o imita în toalete şi alură. Picturile de pe aceste
panouri sunt realizate prin elemente juxtapuse, care amplifică
expresivitatea imaginii, al cărui desen subliniat cu precizie este
şi el un simptom al spiritului contemporan.Un alt element
important este mişcarea, personajele surprinse ca atitudine,
artistul imprimând un caracter emblematic, de dincolo de timp,
imaginilor reprezentate. Motivul anotimpurilor, ca exemplificare a trecerii timpului şi a ciclicei transformări a naturii, nu
este pentru Mucha decât un pretext pentru etalarea într-un
decor adecvat a frumuseţii corpului feminin, peste care timpul
nu pare să lase urme. Frumoase, în poziţii aproape lascive, acoperite mai mult sau mai puţin de o vestimentaţie care evocă

prea puţin anotimpul respectiv, cele patru femei personificând
cele patru anotimpuri, ca şi toate personajele lui Mucha, par
desprinse dintr-o lume a veşnicei sărbători – surprinse savant
printr-o mişcare de stop-cadru. Melodicitatea liniei, tempoul
când lent, când alert al curbelor şi neregularitatea ritmurilor
grafice dau tensiune şi dinamism ambianţelor picturale.
Compoziţiile încadrate de câmpuri ornamentale ce se nasc din
repetiţia aceluiaşi motiv evocă luxurianţa decorativă extremorientală. Pentru pictura sa, forţa expresivă a materiei cromatice
este de mare importanţă. Paleta este bogată, având ca dominantă culorile calde, luminoase, cu tonalităţi incandescente.
Fluentă şi suplă, linia desenelor sale este în fond lapidară şi
esenţială, capabilă să evoce spaţiul şi plastica volumelor cu o
mare acurateţe şi siguranţă în redarea anatomiei de o senzualitate proeminentă. Iar când anatomia este mai puţin evidentă, ca
în cazul Gismondei, eleganţa compoziţională şi frumuseţea
decoraţiunii transformă imaginea într-o adevărată efigie a frumuseţii şi măreţiei în atitudine. Arta voioasă şi plină de savoare
a lui Mucha dezvăluie o stare de beatitudine în faţa vieţii, un
sentiment feeric al lumii. Ea cucereşte prin prospeţime şi eleganţă, prin lumina magică pe care compoziţiile sale o radiază.
În pofida exactităţii impresionante a desenului, visul din spatele
acestor imagini concrete nu se risipeşte, aura lor poetică nu se
destramă. Realitatea, scăldată în apele imaginarului şi ale reveriei, trăieşte în primul rând prin migala tandră cu care sunt conturate formele, prin virtuţile desenului, prin atributele onirice
ale luminii, prin delicateţea coloritului. Alphonse Mucha este
unul dintre „monştrii sacri” ai secolului XX, o personalitate a
cărei biografie s-a confundat cu istoria complexă a artei moderne,
fiind concludentă pentru tendinţele şi evoluţia acesteia. Stilul
său elegant, îmbogăţit adesea de extravaganţe decorative, a reunit într-o sinteză încântătoare şi de neconfundat elemente felurite care au asigurat discursului său plastic o cursivitate rar întâlnită şi o atracţie care continuă să acţioneze peste timp asupra
noastră, cei de azi.
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