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Expoziţia anuală a profesorilor
de la Liceul de Artă Braşov

E

xpoziţia profesorilor de la Liceul de Artă – un eveniment

luare a raporturilor noastre cu lumea, efectuată de pe o poziţie

mare interes pentru ceilalţi membri ai comunităţii artistice.

lor în domeniul creaţiei plastice, este obligat să efectueze un

anual care, dacă nu este încă, ar trebui să fie de cel mai

Căci ce poate fi mai incitant şi mai demn de interes decât a

lua cunoştinţă de creaţia celor care, la rândul lor, sunt îndru-

mători de creaţie. Este o misiune dificilă şi denotă curaj, căci
presupune renunţarea deliberată la creativitatea proprie în
favoarea unei activităţi obiective de a descoperi talentul şi a-l

ajuta să descifreze secretele creaţiei pe tânărul presupus vii-

tor artist. Nu mulţi creatori au acceptat în preajma lor tineri

cărora să le împărtăşească secretele meseriei, fiind vorba şi de
o încărcătură emoţională care consumă timp şi puteri creatoare
proprii. Profesorul de artă este cel mai conştient că pentru o

exprimare artistică originală este necesară o cât mai exactă eva-

stabilă, pentru a conduce la adevăr. Ca îndrumător al tineritransfer dinspre formulările conceptuale cu veleităţi teoretice

către imagine, care este grăitoare prin ea însăşi şi care poate

deveni valoroasă prin multă muncă. După epuizanta activitate
de îndrumători artistici şi educatori, profesorii au totuşi uimitoarea capacitate de a se exprima pe ei înşişi, apărând acel teritoriu care este numai al lor, care nu trăieşte prin explicaţii, prin

cuvinte. Creaţia lor trebuie să se salveze prin ea însăşi, datoria

ei nobilă, de conţinut, de esenţă, fiind tocmai să-şi apere terito-

riul, care trăieşte numai prin imaginea personalizată a fiecărui
artist. Este dificil de apreciat o astfel de expoziţie, care, pe de
o parte, este o etalare a creaţiei unor artişti plastici, ca orice
altă expoziţie de de grup. Ceea ce are în plus faţă de altele este

chiar calitatea complexă a expozanţilor. Într-o oarecare măsură,
înţelegem că aceşti artişti-profesori au un zel şi o generozitate
aparte, nu sunt nişte simpli căutători de talente, ci nişte căută-

tori de întâlniri, cheltuindu-se într-un efort de fraternizare cu
următoarea generaţie şi etalându-şi opera ca pe un rod al unei

creativităţi complexe, în care se împletesc propria personalitate

cu influenţele inevitabile ale sugestiilor proaspete oferite de
elevii lor. Numele celor care expun le-am întâlnit şi pe simezele

SALONULUI Anual, dar Grupul profesorilor de la Liceul de
Artă se dovedeşte a avea vigoarea deplinei maturităţi şi omogenitatea oferită de un perfect profesionalism, care nu face dife-

renţa de vârstă între profesorii tineri sau maturi. Eclectismul
subînţeles al expunerii implică o generoasă renunţare la tru-

fia unei stilistici unitare în favoarea unei omogenităţi de grup,
opţiunea tematică a fiecăruia nu se dovedeşte mai de succes
decât a celorlalţi colegi. Cred că această expoziţie este o încercare de a trece de la exprimarea exterioară a stilului personal la

manifestarea interioară a gândirii personale. Iar în cazul acestor

creatori cu dublu impact, în domeniul creaţiei şi al activităţii de

rutină, se potriveşte o scurtă remarcă a lui Octav Grigorescu:
„Mă tem că tot ce văd şi trăiesc îmi apare ca inclus într-o mul-

tiplă, uneori neconturată, alteori precisă operă de artă; mă tem,
dar poate ar trebui să mă bucur”.
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