
Îl cunoşteam de ceva vreme şi în tot acest răstimp i-am
văzut unele expoziţii, am răsfoit albume care îi fixează
de-acum arta pentru viitorime, i-am citit, niţel uimită, 
ultimul volum de versuri – ,,Păcate-n paradis?”. Da, Horea
Cucerzan scrie şi poezie, pe cât de originală în modernitate, pe
atât de plină de acuitate în întrebările privind condiţia umană.

După unele tatonări, din partea mea, bineînţeles, i-am
dat telefon şi i-am comunicat intenţia de a relua dialogul în-
ceput la Blaj, atunci fără gând de a-l publica. Cu multă defe-
renţă mi-a fixat întâlnirea. Am traversat cu un taxi Bucureştiul,
enervant de aglomerat, cu sufletul la gură ca nu cumva să în-
târzii. Am ajuns la locuinţa pictorului. Am tras aer în piept
şi am sunat. Mă aştepta pregătit, având răsfirate pe masă fo-
tografii, tăieturi din ziare, albume. Este o persoană care te
cucereşte imediat prin ceva anume. Am găsit şi explicaţia.
Ştie să dăruiască fiecărui cuvânt rostit emoţie. În postura în
care mă aflam, aceea de a pune întrebări, mi-a conferit elan.
Până ce paharul din faţa mea, care mă aştepta, s-a umplut
(pe sfert) de o licoare cu un buchet mângâietor, am tras cu
coada ochiului la cele câteva lucrări aflate în preajmă. Din
locul de unde le priveam, transmiteau tensiune dramatică şi
multe semnificaţii, stimulative pentru taifasul relaxat pe care
îl plănuiam.

După primele întrebări, interviul se transforma sub ochii
mei într-un dialog prietenesc, pentru că Horea Cucerzan are
o mare plăcere de a răspunde la întrebări,  atunci când acestea
îl provoacă. Îi urmăream atentă mimica, pentru a nu scăpa
nimic din gesturile, trăirile, din când în când exteriorizate,

într-un unic spectacol de gală, în care artistul interpreta 
propria existenţă.

Am înţeles că forţa îi vine din determinarea cu care înţelege
să argumenteze, mai ales cu francheţe, răspunsurile, să re-
liefeze fiecare plan al discuţiei, să sublinieze puncte de vedere
prin singularizarea unor tuşe, dar şi prin opinii şfichiuitoare.
Au fost ore de conversaţie cu substanţă, de-acum păstrate pe
bandă, spre marea mea bucurie, despre oameni şi locuri, de-
spre întâmplări mai vesele ori mai triste, despre formarea sa,
despre pictură şi maeştri, despre umilinţa artistului în faţa
pânzei goale pe care o însufleţeşte cu talentul său înzestrat cu
putere sacră. Toate puse cap la cap alcătuiesc un destin.

Există momente în viaţă pe care ştiu că le voi duce în su-
flet. Dialogul cu Horea Cucerzan este unul dintre ele.

Steluţa Pestrea Suciu: Domnule Horea Cucerzan, în-
cepem dialogul la Blaj, oraşul dumneavoastră natal. Prilejul
îmi este oferit de un eveniment important pentru urbe şi de-
spre care mi-aţi vorbit cu ceva timp în urmă la vernisajul
unei expoziţii cu lucrările participanţilor la Tabăra de creaţie
organizată aici de dumneavoastră. Este a nouăsprezecea ma-
nifestare de acest gen. Am aflat acum de intenţia mai veche
care vă aparţine, aceea de a înfiinţa în Blaj ,,Muzeul de Artă
Contemporană” cu Secţia de artă sacră. O iniţiativă cât se
poate de lăudabilă, ca o personalitate să realizeze un lucru
de anvergură pentru concitadini.

Horea Cucerzan: Comentariul dumneavoastră, pe care
îl percep niţel interogativ, necesită două răspunsuri. Acest
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Muzeu de Artă Contemporană se va regăsi, într-un mod
inedit, printre foarte puţinele muzee de acest tip din
România. De ce „artă contemporană”? E vorba despre ar-
tişti care au participat la cele nouăsprezece ediţii ale taberei
internaţionale de artă „Ioan Inocenţiu Micu Klein” orga-
nizate la Blaj, amintite de dumneavoastră, şi unde de re-
gulă au participat la fiecare ediţie câte 25-30 de artişti
români şi străini. Fiecare a donat câte două lucrări repre-
zentative pentru identitatea şi particularităţile artei sale,
încât, în Muzeul de Artă Contemporană din Blaj, toate se
regăsesc într-un patrimoniu valoros de aproximativ 800
de opere de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă şi
artă multimedia, inclusiv artă cu tematică sacră.

S.P.S.: Mi se pare interesantă ideea cultivării artei sacre
într-o astfel de reuniune artistică...

H.C.: În ediţiile taberei, în afară de artele tradiţionale,
am lucrat împreună cu artiştii temele sacre, plecând de la
cele fundamentale biblice. Am lăsat liberă alegerea fiecărui
artist în a interpreta motivele sacre, exact aşa cum îi
dictează imaginaţia şi aportul stilistic personal. Să vă dau
un exemplu. Un artist poate interpreta Cina cea de taină
imaginând la masă doar cele două personaje principale:
Iisus şi Iuda. Pot fi viziuni extrem de interesante. Ieşirea
din canon înseamnă a lăsa artistul să devină liber-cugetător
şi să realizeze astfel lucrarea lui originală.

S.P.S.: Blajul este oraşul a cărui faimă se leagă de şcoli şi
de oameni a căror biografie înmagazinează istoria. În ce mă-
sură locul a avut influenţă asupra formării dumneavoastră
ca om şi artist?

H.C.: A avut influenţă, cu toate că eu ,,m-am trezit”
într-un moment de răscruce. Exact când trebuia să intru
la liceu, tocmai se desfiinţase Liceul Sfântul Vasile.

S.P.S.: Unul dintre liceele de mare valoare ale Transilvaniei.
H.C.: Într-adevăr. Pe aici au trecut multe figuri ale cul-

turii. Desfiinţarea liceului pentru mine însemna plecarea
din Blaj. Şi eu nu doream acest lucru. La acea vârstă eram
legat de familie, de prieteni. Să revin la Blajul meu. Casa
părintească era lângă Câmpia Libertăţii. Acolo am locuit
până târziu. Deşi urmam liceul la Aiud, veneam săptămâ-
nal acasă. Legătura cu Blajul a fost totală, prin întreg com-
plexul spiritual. Sunt câteva imagini păstrate în tainiţele
sufletului. De fiecare dată când urcam din Câmpia Li-
bertăţii spre centru, îi vedeam pe teologi organizaţi în
rând, îmbrăcaţi în negru. Veneau fie de la Catedrală, fie
mergeau spre Institut. Era o parte din existenţa Blajului
şi mi se părea un lucru sfânt. Îmi intersectam drumul şi
cu cel al călugăriţelor. Şi ele făceau parte din viaţa oraşului.
Până au venit comuniştii şi au demonizat omul. Atunci 
l-au arestat pe Mitropolitul Ioan Suciu. De la el am primit
prima împărtăşanie în pădurea Cărbunari, la bisericuţa de
acolo.

Privirea către cer este legată de Creator

S.P.S.: ,,Credinţa în Dumnezeu mi-a fost sădită în mine
de un martir”. V-am citat. Despre ce martir este vorba?

H.C.: Despre Mitropolitul Ioan Suciu. Cei care treceau
prin centrul oraşului, pe lângă casa în care locuia, spuneau
pur şi simplu: Aici locuieşte Sfântul. Aşa l-am păstrat şi eu
în suflet, ca pe un sfânt. Am fost martor la momentul în-
grozitor când l-au arestat. L-au luat din amvon, în timp
ce-şi ţinea predica. Spaţiul din faţa Catedralei era plin 
de oameni, până în parc. Veniseră şi din împrejurimi să-l
asculte. În perioada pe care o traversam, vorbele lui încăl-
zeau inimile şi dădeau speranţe. Era ziua de 28 octombrie
1948. L-au arestat şi nimeni n-a mai ştiut nimic de el. A
murit în închisoarea din Sighet, la 27 iunie 1953. Trupul
său a fost aruncat într-o groapă comună.

S.P.S.: Un alt ,,mare martir” al Bisericii Unite cu Roma
(greco-catolică) a fost şi Cardinalul dr. Alexandru Todea. 
Păstraţi câteva cartoline, pe care le am în faţă, expediate dum-
neavoastră de Domnia Sa. În ce împrejurare l-aţi cunoscut?

H.C.: Nu este vorba de o împrejurare. Corespondenţa
ne-a apropiat. Am simţit nevoia să-i scriu. I-am trimis o
epistolă prin care îmi arătam admiraţia pentru calităţile
ieşite din comun ale Domniei Sale. La acea vreme devenise
tutelar al Bisericii Unite cu Roma din România. Era con-
siderat un erou. A suferit în închisoare şi a reuşit să de-
păşească toate momentele critice. A fost foarte puternic.
A ajuns pe scaunul de cardinal, şi nu oricum. Spre sfârşitul
vieţii era într-un scaun cu rotile. În scrisori i-am povestit des-
pre pictură, despre lucrările mele, despre frământările sufle-
teşti. Şi-a arătat ,,admiraţia faţă de nobilele mele preocupări”.

S.P.S.: În comunism, în România, religia greco-catolică
a fost interzisă. Aţi rămas fidel acestei confesiuni?

H.C.: Părinţii mei, întreaga familie am rămas şi suntem
slujitori ai cultului greco-catolic. Se ştie despre marea
prigoană împotriva preoţilor care n-au trecut la religia
ortodoxă. Mulţi au murit în închisori, „adevăraţi martiri”.  

S.P.S.: Acum oamenii mai au timp să se uite la cer?
H.C.: Oamenii care intră regulat în biserică sunt oa-

meni simpli. Cei şcoliţi mai puţin, pentru că nu au timp,
viaţa devine condensată. Sau poate nu au starea necesară
pentru un practicant religios. Privirea către cer este legată
de Creator, de Dumnezeu. Oricât ar fi de abstractă noţi-
unea de Dumnezeu, de Iisus, de Fecioara Maria, receptată
vizual doar prin chipuri, el, omul, are în suflet credinţa că
deasupra lui există cineva supranatural pe care trebuie să-l
numească Dumnezeu. Mari filosofi au văzut legătura
omului cu Divinitatea ca ceva indestructibil şi absolut
necesar. Unul dintre ei a fost Mircea Eliade. Lipsa ar duce
la o nebunie generală, la o erodare a spiritului, a morali-
tăţii, la o degringoladă generală.  
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S.P.S.: Iată, ne întâlnim la Bucureşti pentru a continua
dialogul. M-aţi primit cu multă ospitalitate, încurajatoare
pentru mine. O întrebare, nu de rutină, ci eficientă pentru
a vă cunoaşte biografia. Cine v-a deschis ochii spre pictură?

H.C.: Aş zice că prima influenţă spre pictură a venit
din partea bunicului şi a tatălui meu. Bunicul era pictor
de biserici. Şi tata a făcut pictură de biserici, atâta timp
cât s-a putut trăi din asta. După care a trecut la zugrăvit.
Îşi formase şi o echipă de calfe, circa 20 de oameni, foarte
bine instruiţi în meserie. Pentru mine pictura a început
din joacă. Îi spuneam tatălui meu să-mi deseneze un cal,
un ied... Mă lua pe genunchi şi îmi conducea mâna,
lăsându-mi visul să se nască până la contopirea cu crezul.
Cu siguranţă a văzut semnele unei îndemânări, a talentu-
lui. A venit apoi legătura mea cu Anton Zeiller, un mare
artist vienez stabilit la Blaj. Dădea ore de desen şi pictură.
El m-a învăţat cum să desenez, cum să pun desenul în pa-
gină, să fac o schiţă sau cum să compun un portret. Am
trecut apoi la detalii: la accente în umbră şi lumină, la
prepararea unei pânze. M-a introdus în felul acesta în
bucătăria picturii. 

S.P.S.: O întrebare pe care mi-aţi stârnit-o. S-a păstrat
în vreo biserică pictura realizată de bunic sau de tatăl dum-
neavoastră?

H.C.: Cred că prin zona Uioara şi Aiud ar exista aşa ceva.

S.P.S.: Drumul de la Blaj la Cluj, o primă etapă esenţială
în biografia dumneavoastră. Vă rog să evocaţi anii studenţiei.

H.C.: Am intrat la Institutul de Arte Plastice din Cluj
în 1957. Rectorul Daniel Popescu mi-a fost şi profesor.
Un om de o mare calitate morală şi de o cultură extraor-
dinară. Venea dintr-o familie deosebită din Sibiu, tatăl său
fiind Gabriel Popescu, un mare grafician. Profesorii mei,
Petre Abrudan şi Anton Lazăr, m-au învăţat gramatica
profesiei: desenul şi compoziţia. Acum o comparaţie, zic
eu interesantă. La Institutul de Arte Plastice din Bucureşti
funcţionau două clase – avându-i profesori pe Baba şi Ciu-
curencu – la care se făcea compoziţie, dar şi culoare. Cei
doi maeştri erau pe sufletul meu. Ciucurencu venea din
şcoala pariziană. Ajunsese la tentele de culoare pe care le
sublinia cu accente extraordinare. Vorbesc de o perioadă
avansată de creaţie. În schimb Baba, un pictor de un
dramatism şi de o forţă specială, nu putea picta fără model,
ceea ce Ciucurencu nu făcea. El inventa. 

S.P.S.: Dumneavoastră cum pictaţi?
H.C.: Eu pictez foarte mult din imaginaţie, având de

partea mea inspiraţia, ideile, harul şi cunoştiinţele de bază
care ţin de profesie, armonia cromatică, atmosfera etc. 

S.P.S.: Aici, în apartamentul în care ne aflăm, mi-aţi
arătat fotoliul pictorului Ciucurencu, aşezat la mare cinste.
Deoarece discuţia noastră se deplasează încet, încet spre zona

experienţelor personale, vă adresez o întrebare cu iz de curio-
zitate. În ce împrejurare l-aţi cunoscut pe maestru şi cum
acest obiect de mobilier a ajuns în posesia dumneavoastră?

H.C.: Pe maestrul Ciucurencu l-am cunoscut la Cluj,
la examenul de stat. După ce picasem o dată examenul de
socialism ştiinţific, adevărată barbologie, în sesiunea ur-
mătoare mă aflam din nou în dificultate la acest obiect. În
comisie se afla maestrul care a intervenit în favoarea mea,
spunându-le celorlaţi membrii ai comisiei că un student
cu note atât de mari la specialitate nu poate fi lăsat repe-
tent. Am trecut examenul cu o notă la limită. Asta ar fi
prima parte a răspunsului. Câteva cuvinte despre fotoliu.
Unul dintre cei mai străluciţi studenţi ai lui Ciucurencu
a fost Marius Cilievici, devenit mai târziu prietenul meu.
După moartea sa mi-au revenit mie cele două piese 
de mobilier, oglinda şi fotoliul care i-au aparţinut lui 
Ciucurencu. Cilievici le avea de la maestru. Eu le voi aşeza
în viitorul Centru Cultural UNESCO „Horea Cucerzan”
din Blaj.

Accesul la albumele de artă 
era condiţionat de şefa cadrelor

S.P.S.: După această paranteză, să revenim la anii stu-
denţiei.

H.C.: Am avut colegi foarte buni. Eram două grupe de
câte zece studenţi. Am terminat jumătate. Pe unii i-au dat
afară ca antitalente, o să vedeţi de ce, iar alţii au plecat la
Bucureşti, unde au fost primiţi la Institutul Grigorescu.
Acum începe o tristă poveste cu tentă ideologică. Erau ex-
matriculaţi cei consideraţi cosmopoliţi. La vremea aceea
nici nu ne închipuiam că s-ar putea lucra într-o manieră
de tipul Picasso, Braque... Dacă încercai aşa ceva, se făcea
şedinţă şi te dădeau afară din Institut ca antitalent. 

S.P:S.: Privesc o fotografie în care sunteţi alături de colegi.
Păreţi cam rebel.

H.C.: Eram rebel, dar într-un fel oarecum suportabil.
Niciodată nu m-am situat împotriva curentului, dar nici
n-am făcut ce mi se cerea. Adică nu pictam steaguri, 
defilări, muncitori... Nu eram şi nici n-am fost vreodată
pompierul societăţii socialiste. Cât de cât am suportat bine
atmosfera din facultate. Începusem să urc, adică să mă dez-
volt mai ales la pictură. Mai greu mi-a fost cu desenul, la
care mai aveam lucruri de pus la punct. Mă gândesc şi la
compoziţie. Aveam uşurinţă să desenez din cap, să imagi-
nez oameni în mişcare... un copac... o casă, orice. Imaginaţia
o subordonam unui abecedar învăţat, fie cu profesorii mei,
fie din albumele de artă pe care cu greu începusem să le
studiez pentru că nu erau accesibile.

S.P.S.: Din câte înţeleg, din cauza constrângerilor ideo-
logice, era un lucru interzis să consultaţi albume de artă.
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H.C.: În Institut beneficiam de o bună bibliotecă de
specialitate, la care noi, studenţii, nu aveam acces. Accesul
era controlat de şefa cadrelor, o femeie de tip sovietic, încăl-
ţată cu cizme. Vă daţi seama de ce calitate era.

Pictura mare nu se face cu multe culori

S.P.S.: Un fel de „femeia comisar”. Mi s-a mai relatat 
despre un asemenea personaj, obişnuit anilor ’50 – ’60. Cum
reuşeaţi să adormiţi vigilenţa cadristei?

H.C.: Era o adevărată aventură. Calea oficială începea
cu o cerere în care arătam că eu, studentul Horea Cucerzan,
din anul cutare, vreau să mă documentez dintr-un album,
de exemplu, Picasso. Pe de altă parte, îţi era frică să scrii
numele lui Braque, Picasso, Rodin. Puneau ochii pe tine
şi încet, încet te exmatriculau. Mulţi studenţi renunţau.
Mai era o cale ocolită: dacă doreai să ţii în mână un aseme-
nea album, trebuia să ai un dialog cu profesorul şi să-l rogi
pe el să-l obţină. Aproximativ aşa mi s-a întâmplat. Lu-
cram o compoziţie la care am făcut o reducţie cromatică
stabilită de mine. Ştiam că pictura mare nu se face cu
multe culori. Se face cu puţine culori, gândite bine, din care
poţi să obţii o paletă bogată. Am ales roşu, galben, crom,
galben citron, ocru, negru şi alb. Verdele l-am obţinut din
negru şi galben, iar de albastru nu voiam să aud.

S.P.S.: De ce?
H.C.: Dacă intra albastru în această compoziţie, putea

să rupă armonia. Ca să am o armonie bine sudată, fără
echivoc, am folosit paleta de culori amintită anterior.

S.P.S.: Ce părere a avut profesorul după ce v-a văzut com-
poziţia?

H.C.: După ce a privit-o din toate unghiurile, mi-a zis:
Ei, umbli la Rouault. N-auzisem de acest nume. Mai târziu
am aflat că era un pictor modern care lucra cu tuşe groase
negre, punea accent pe roşu, ocru, galben, alb, culorile
alese de mine fără să am o motivaţie. După ce i-am spus
că nu ştiam nimic despre Rouault, profesorul m-a luat cu
el la biblioteca de la Casa Matei şi i-a cerut cadristei să-mi
dea un album de artă pentru a mă documenta. L-am luat
şi am privit şocat reproducerile. Eram de acolo, ca şi cum
aş fi copiat din lucrările maestrului. Atunci am hotărât un
lucru: niciodată nu voi acuza vreun artist că ar fi copiat cu
intenţie. De multe ori când pictez am momente când mă
întâlnesc ca simţire cu marile spirite. O anumită relaţie
cromatică, un anume tip de compoziţie, un personaj, un
gest sau un anume detaliu mă duc spre zonele pe care
parcă le trăieşti în preajma marilor maeştrii, Modigliani,
Picasso, sau mă redescopăr în splendorile gândite de Monet
şi Pissarro. Stau de vorbă cu mine însumi, regăsindu-mă
în universul spiritual al unui artist.

În Bucureşti se aflau cei doi idoli ai mei: 
Baba şi Ciucurencu

S.P.S.: Să urmăm biografia cursivă cu oprirea finală în
Bucureşti. I-aş da un titlu: „Un blăjean în capitală”.

H.C.: Când am terminat facultatea aveam 25 de ani.
Am fost repartizat prin Ministerul Culturii la Oradea.
Oraşul avea viaţă culturală, adică teatru, filarmonică...
aproape ca la Cluj. Din punctul acesta de vedere, îmi con-
venea. Deoarece voiam Bucureştiul, am refuzat repartiţia.
În capitală veneau importante expoziţii, pe acolo treceau
mari personalităţi şi, în primul rând, se aflau cei doi idoli
ai mei: Baba şi Ciucurencu. La Bucureşti era conducerea
UAP pe ţară, plus galeriile în care puteai expune, dacă erai
membru UAP, mult mai uşor decât în provincie.

S.P.S.: Vă opresc pentru o întrebare pe care mi-o sugeraţi.
De la examenul de stat aţi mai avut prilejul să vă aflaţi faţă
în faţă cu maestrul Ciucurencu?

H.C.: Nu, deşi era preferatul meu. În schimb ne regă-
seam pe simeze la expoziţiile republicane. 

S.P.S.: Să revenim la răspunsul anterior.
H.C.: Împotriva voinţei părinţilor care mă doreau la

post şi mai ales în Ardeal, am luat drumul capitalei. Am
găsit o gazdă ca vai de ea. Ca să trăiesc făceam desene pen-
tru ziare, ilustraţii şi coperţi de carte, reclame. Câştigam,
într-un fel, ca liber-profesionist. Era foarte greu deoarece
umblam mult şi eram nevoit să fac concesii. N-am rezistat.
Am cerut la Ministerul Învăţământului o altă repartiţie,
la o şcoală din Bucureşti. M-am transferat de la Cultură
în învăţământ şi am obţinut o şcoală de opt ani pe lângă
Poşta Vitan, unde am stat câteva luni, până când s-a ivit
un concurs la Palatul Pionierilor. M-am prezentat şi am
reuşit. Aveam un orar foarte bun, încât puteam să mă ocup
şi de pictura mea. Lucram cu elevi mici ca vârstă, o în-
cântare prin inocenţa lor. Când mi-am dat examenul de
gradul I, pentru partea practică mi-am ales clasa a IV-a la
şcoala unde predam atunci, Liceul Nr. 42, actualul Liceu
Cervantes, situat central, în spatele Facultăţii de Drept.
Înainte de susţinerea lucrării (titlul „Expresie, expresivi-
tate”) am fost asistat la câteva ore. Le-am dat copiilor o
temă legată de joacă. Cam la 80 % din lucrări apăreau an-
umite detalii, nişte automatisme, influenţa unor lucruri
ştiute de la bunici şi părinţi. De exemplu soarele aşezat în-
totdeauna între două dealuri sau în colţul din stânga sau
dreapta al colii de hârtie. Aceste informaţii, însuşite au-
tomat, au darul distrugerii spiritului creator al copilului.   

S.P.S.: Din toate aceste lucrări n-aţi găsit niciuna originală?
H.C.: Ba da. Asta voiam să vă spun. În toată clasa am

găsit o singură lucrare concepută fără cer şi pământ. Fetiţa
respectivă, autoarea, n-a gândit decât pământul unde a 
desenat o horă. În locul unui soare aşezat pe cer între
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dealuri, eleva a pus soarele în mijlocul horei. Curios, am
întrebat-o de ce n-a făcut cer şi de ce soarele se află în mij-
loc. Mi-a răspuns că îi place mai mult pe pământ, pentru
că aici sunt oameni, aici se joacă, soarele să stea între noi,
să ne bucurăm de el. Sunt convins că acest copil avea sclipire.

Impresionismul a fost prima mea escală 
în universul unor pictori contemporani

S.P.S.: După aceste poveşti care v-au trezit nostalgia, să
trecem la un alt palier al dialogului nostru. În lucrările dum-
neavoastră se interferează clasicismul, romantismul, impre-
sionismul, expresionismul. Fiecare dintre ele mai pregnant
exprimat în funcţie de etapa de creaţie.

H.C.: În mod constant, la mine vizibilă a fost interfer-
enţa cu pictura impresionistă. Mi-a plăcut pentru că ea a
fost prima escală în universul unor pictori contemporani.
Ei au descoperit la propriu culoarea. În loc de umbra nea-
gră sau maro închis spre negru, aceşti pictori au început
să vadă că umbra este colorată, că poate fi albastră, violet
sau roşu. Conturul era şi el colorat, nu mai era negru, in-
clusiv molecula de culoare, făcând-o să radieze, să palpite.
De fapt, n-au fost ei primii. E vorba de macchiaioli, un
curent care a circulat în Italia. Reprezentanţii lui urmăreau
să redea impresiile cu ajutorul petei de culoare „macchie”.
Lucrarea lui Monet cu soarele roşu care se naşte din apă a
devenit germenele care radia impresia pură a luminii şi
care a dus la naşterea curentului impresionist. Acest curent
se naşte tot din macchiaioli. Este arta care mi-a deschis
ochii. Prin anii 81 – 82 eu lucram cu griuri. Nicidecum
griuri provenite din negru, ci griuri colorate. Apăruse
cartea lui Itten despre studiul culorilor, care arăta că griul
provenit din alb şi negru e „gri neutru”. Celelalte care
provin din combinaţii de culori dau „griuri colorate”. Pic-
tura mare trebuie să le aibă în vedere pe ambele. Şi „griul
neutru” e formidabil, dar trebuie să ştii unde să-l pui, în
ce context. Toate aceste lucruri le-am învăţat după ce am
ieşit din ţară. Până prin 82 – 83 lucram cu griuri, pictură
tipic românească. Ajungând în Italia, am învăţat amănunte
despre lumină, despre descompunerea culorilor (la pro-
priu) şi armonii speciale care ţin de solaritate. Aşa am de-
venit un pictor împătimit de lumină. 

S.P.S.: Este o etichetă pe care v-au pus-o criticii de artă.
O paranteză deloc neglijabilă. Lumina este un motiv în
poezia pe care o profesaţi. Vă citez fragmentar: ,,Ai văzut 
desigur lumina/călcată în picioare,/ai văzut-o strivită/şi n-ai
ridicat-o,/n-ai lecuit-o,/n-ai spălat-o,/ai lăsat-o în umbra
durerii,/nici măcar n-ai ştiut/că-i o lumină naturală,/fără
egal, lumina omului,/fiinţa lui secată într-un deşert!”. Revin
la răspunsul dumneavoastră declanşator de o altă întrebare.
În ce măsură aceste căutări ale ,,petelor de culoare” v-au produs
nelinişti? În fond aţi trăit o experienţă.

H.C.: Într-adevăr am trăit drame, pentru că nu-mi ieşea
nimic, pentru că ce făceam era anapoda, nu mă regăseam,
nu puteam lega lucrul conceput de o realitate. Să nu mai
vorbim de faptul că ajungeam până la un anumit punct
într-o lucrare şi de acolo nu mai ştiam ce să fac. A inter-
venit imaginaţia. Încă o idee pe care simt nevoia să o dez-
volt pentru a fi bine înţeles. Pictorul are rol de demiurg.
Spre deosebire de fotograf, pictorul poate să facă creaţie. El
poate interveni într-un subiect de orice tip, mergând de
la realitate până la ficţiune şi poate imagina, descoperi sau
redescoperi elemente care nu se regăsesc în peisajul real.
Totul, pe urmă, e conceput în aşa măsură, încât să devii recog-
noscibil, pentru că lumina din lăuntrul tău iese la iveală.

S.P.S.: Aventura merge spre universuri spiritualizate.
H.C.: Ei bine, m-am dus acolo unde s-a născut fovis-

mul, curentul artistic al lui Matisse şi Derain. Am fost in-
vitat într-o tabără de artişti de către Mihai Gavaza, mentor
şi preşedinte al unei Fundaţii. De fapt el trăieşte în Franţa.
Şi ce-i mai important, vrea să facă ceva pentru pictorii
români. Măcar de-ar realiza un muzeu de artă românească
la Paris. Asta ca o paranteză. Aproape de casa unde locu-
iam la Collioure era o grădină superbă, cu o vegetaţie lu-
xuriantă. Un peisaj plin de lumină. Am început să pictez,
să surprind momente speciale. M-am uitat la lucrare...
Parcă lipsea ceva. Atunci am compus în primul plan un
spate de femeie, odihnindu-se. Femeia era aşezată pe un
cearceaf alb ce-i dădea sclipire, umanizând astfel întregul
context, atât prin culoare, cât şi prin ideaţie. Tema se leagă
de femeia colină în care urmăream să realizez o geneză a
formelor asemeni contururilor geofizice ale peisajului blă-
jean. Am intenţia s-o duc mai departe ca idee. Zic eu, asta
înseamnă creaţie.

Sunt legat de Vatican, 
dar nu numai atât

S.P.S.: Prin confesiunea religioasă greco-catolică sunteţi
aproape de Italia.

H.C.: Aveţi dreptate. Sunt legat de Vatican. Dar nu nu-
mai atât. În Italia am plecat dintr-o întâmplare. Directorul
Institutului Cultural Italian din Bucureşti în acel moment
era Vitto Grasso, devenit un bun prieten. Un personaj în-
drăgostit de pictură şi de artă în general.

S.P.S.: Cum l-aţi cunoscut?
H.C.: Prin 80 – 81 am avut o expoziţie originală, ce-i

drept, la Căminul Artei. El a venit s-o vadă. Era însoţit de
o persoană. A arătat câteva lucrări companionului, apoi a
plecat. Acesta mi-a spus că vrea să cumpere cinci lucrări
pentru Vitto Grasso. Aşa a început prietenia noastră. A
încercat să-mi dea o bursă de studii la Perrugia. Ac-
tele mele n-au ieşit la timp, după obiceiul serviciului de 
paşapoarte din perioada comunistă. Într-una din vizitele
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mele la Oficiul de Expoziţii, m-am dus destul de supărat
să văd ce noutăţi mai sunt. Dobrescu, şeful Oficiului, mi-
a spus că are probleme mari pentru că i s-a cerut un artist
român important care să expună la Academia Română din
Roma. Am avut noroc. În trei zile am plecat la Roma,
unde trebuia să expun la paritate cu un artist italian pe care
îl chema Carlo Fontana. Am pus şi eu o condiţie: să vină
şi soţia mea. Ni s-a dat valută infimă. Am avut inspiraţia
să-mi iau o mapă cu acuarele şi crochiuri după mine,
foarte bune, pe care le duceam prin Roma, la galerii. Acolo
este o cutumă, galeriile nu cumpără, dar expun. Am vân-
dut din lucrări şi am făcut 1500000 de lire italiene, care
însemna 800 de dolari. După plecarea lui Fontana, am
rămas singur în spaţiu. Într-o zi a apărut la Burnel ataşatul
cultural la Ambasada României, Michelotto, venit de la
Padova. Mi s-a spus că el caută un artist original şi de forţă,
căruia dorea să-i ofere posibilitatea unor expoziţii itiner-
ante prin Italia. Criticul de artă Sandra Geanattasso m-a
ales pe mine pentru originalitate, identitate, unitate. 

S.P.S.: Să amintesc că dumneavoastră sunteţi unul din cei
trei artişti români care au lucrări la Muzeul de Artă Sacră
Contemporană al Vaticanului.

H.C.: Îmi permiteţi o completare la afirmaţia dum-
neavoastră? Lucrarea mea de mari dimensiuni Naşterea se
află expusă la Pinacoteca de Artă Modernă a Muzeului
Vaticanului. Fără modestie vă spun că sunt singurul pictor
român expus în Pinacotecă.

S.P.S.: E momentul să amintim de cele câteva lucrări im-
portante, în alt registru tematic, aflate în ţară, la Alba-Iulia.

H.C.: Pentru Sala Unirii de la Alba-Iulia am realizat,
după ce am câştigat un concurs, 28 de portrete monumen-
tale: 14 de voievozi si 14 de cărturari. Sunt pictate pe
pânză şi aşezate în cele două arcade. Tot acolo am expusă
o lucrare reprezentându-l pe Tudor Vladimirescu. 

S.P.S.: Să revenim la Italia, la atmosfera magică care
copleşeşte orice artist.

H.C.: Am intrat în biserici şi am privit capodoperele,
asociate cu fresca şi pictura murală, cum ar fi Giotto. Când
am văzut operele marilor maeştri, am rămas fără grai: com-
poziţie, formă, culoare. A urmat contactul cu muzeele de
renume, adevărate bijuterii. La Florenţa Galeria Uffizi, cu
cea mai mare densitate de capodopere din lume; la Roma,
la biserica Santa Maria del Popolo, o spendoare, cu picturi de
Caravaggio şi Pinturicchio; la Padova, întâlnirea cu Giotto.

S.P.S.: Pe ce alt palier a continuat periplul italian?
H.C.: A continuat atât expoziţional, cât şi prin execuţia

unor lucrări de artă monumentală, cum ar fi restaurarea
picturii murale de la Palazzo Lipomano din Padova, operă
care datează de pe la 1400. Pentru această restaurare s-a
dat concurs la care am participat şase artişti, cinci erau ita-
lieni. Am fost ales să execut restaurarea. 

S.P.S.: Aţi adus în discuţie din nou pictura sacră. Este
nevoie de o pregătire specială, mă refer şi la cea spirituală,
pentru cel care se apleacă asupra acestui gen de artă?

H.C.: Pictura sacră se defineşte ca un lucru de mare cali-
tate, indiferent dacă acel artist este profesionist sau profan.
Originalitatea ţine de forţa lui interioară, de capacitatea men-
tală. Am susţinut că în artă există un triunghi echilateral
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cu trei puncte cardinale: cel de sus înseamnă forţa spiritu-
ală, clarviziunea, sclipirea minţii, geniul; în dreapta, tal-
entul; în stânga, tot ce ţine de muncă, de starea de graţie.
Dacă unul din cele trei puncte cardinale lipseşte, opera e
compromisă, incompletă. Să ne gândim la pictura realizată
de Arsenie Boca la mănăstirea Drăgănescu. Forţa inte-
rioară, culorile sunt fascinante. Numai cine posedă cele
trei puncte cardinale ale triunghiului de care vorbeam
poate realiza aşa ceva. Să ne gândim şi la Rubliov. Icoanele
sale impresionează prin desen, compoziţie, prin coloritul
luminos, prin expresivitate, prin forţa interioară.

Maternitate... sacralitate

S.P.S.: Tema feminină pe care o dezvoltaţi în unele lucrări
pleacă de la arhetipul matern. Să vă întreb dacă are legătură
cu motivul religios al Fecioarei Maria.

H.C.: Barbarismele în pictură cu motivul matern,
mama ţinând copilul în braţe, se apropie ca idee de forma
supremă, Fecioara cu pruncul. Personal, mi-am dorit o
formă atipică prin care să fac o eludare de tip voit sacru.
Fiecare maternitate am gândit-o şi am conceput-o în aşa
fel încât în ea să existe sacralitate şi în care să-mi pot regăsi
identitatea stilistică şi mesajul.

S.P.S.: Să adaug şi senzualitate.

H.C.: Femeia, cu calităţi de femeie, se regăseşte în com-
poziţii făcute deliberat. Doream altceva decât mama cu
pruncul gândită de Leonardo, Rafael, Dürer... Trebuia să
ies din canon. Am conceput femeia pe un fundal în care
se profilează cerul şi pământul. Ea stă pe pământ cu
copilul în braţe. Uneori întinsă, alteori cu picioarele ridi-
cate şi copilul aşezat ca şi când l-ar fi născut. Este motivul
pământului dătător de viaţă.  

S.P.S.: Aş stabili o filiaţie între femeia regăsită în lucrările
dumneavoastră cu această temă şi divinitatea din mitologia
greacă, Geea, simbolizând pământul roditor şi matern. După
această călătorie în timp, la care am fost martoră, vă întreb
dacă aţi avut vreun precept care v-a condus în aventura
creaţiei?

H.C.: Nu ştiu dacă e vorba de principiu. În schimb ştiu
că pictura mi-a deschis calea vieţii. De aici legătura cu eter-
nitatea. Mi-am dorit să rămână ceva după mine. Aşa s-a
născut ideea Muzeului din Blaj şi al Centrului Cultural
UNESCO „Horea Cucerzan”, care va adăposti o parte din
opera mea.

S.P.S.: Cuvântul este simbolul cel mai pur al manifestării
fiinţei umane. Adevăr şi lumină. Din această perspectivă,
găsiţi un cuvânt care vă caracterizează.

H.C.: Ar fi munca şi de aici continuitatea. Nu concep
să nu-mi pot duce crucea cu demnitate până în vârful Gol-
gotei. Fiecare pas spre vârf este unul spre perfecţiune. Ştiu
că n-o pot atinge. Dar încercând urc, nu cobor. În lucrări
aş dori să palpite lumina, ca în taina fiinţei şi a lumii să fie
înzidită şi îngemănată în fiorul inimii, asemeni unei rugă-
ciuni către soarele primordial.
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