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MARIUS TIȚA

FAZE ȘI EMFAZE
ÎN PICTURA LUI MIHAI BÂRĂ

Notorietatea lui Mihai Bâră este trimisă spre zona
sportului, mai ales a schiului. Dar la fel de valabilă – în
Braşovul natal şi în Andorra de adopţie – ca oriunde în
lume trebuie să fie activitatea sa artistică. Ascultându-l
cum povesteşte despre anii de liceu braşovean de artă trăiţi
în jumătatea de clasă de plasticieni combinată cu jumătatea celor preocupaţi de muzică îţi dai seama ce mult a
contat această devenire în conturarea destinului său. Toate
i-au fost alături în revenirea acasă din această primăvară,
oamenii, amintirile, pictura sa. Dincolo de fantastica şi
strălucitoarea încărcătură emoţională, expoziţia lui Mihai
Bâră, desfăşurată pe simeza din plin centrul oraşului a Rectoratului Universităţii Transilvania, a fost un eveniment
plastic de cea mai frumoasă rezonanţă.
În primul rând, pentru că expozantul, pictorul Mihai
Bâră din Andorra, este un artist cu greutate în centrele
artistice care contează. Vedem acel CV artistic la care clă-
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deşte clipă de clipă, ne uităm pe planul său expoziţional,
cu datele anunţate ale vernisajelor, ne uităm la evidenţele
din internet şi îi admirăm vitrinele cu care se mândresc
galeriile spaţiului mediteraneano-europeano-britanicoamericane. În aceeaşi categorie, a simezelor de forţă care
îi permit artistului să îşi desfăşoare discursul conceptual,
creator, încadrăm şi expoziţia lui Mihai Bâră de la Braşov.
Este aici normalitatea unui act artistic într-un oraş profund
al României, ca şi firescul marilor expoziţii ce ne sunt aduse
de artiştii importanţi ai scenei internaţionale. Pentru că,
repet, dincolo de emoţia revenirii în oraşul natal, în faţa
profesorilor, părinţilor şi a prietenilor, generată de un gest
pe cont propriu, avem de a face cu o expoziţie de pictură
mare şi originală, conectată la nivelul internaţional al dezbaterii vizuale contemporane. Nici nu este de mirare, arta
sa a evoluat şi s-a înălţat exact în acest cadru amplu şi generos al artei plastice din lumea occidentală, unde valoarea
este recunoscută şi apreciată. Vocea artistului braşovean
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din Andorra este puternică şi limbajul său este universal,
cum universal îi este apreciată creaţia.
Mihai Bâră este un artist de mare simţire şi puternică
exprimare. Găsim pe pânză totul: discursul artistic, vibraţia emoţională şi diversitatea tehnică remarcabilă. Cadrele
sale sunt naraţiuni coerente, cu cap şi coadă, dar fără a
putea spune unde se află aceste puncte esenţiale. De fapt,
începutul şi sfârşitul se află în afara pânzei sau lipsesc cu
desăvârşire. Începutul este sigur în zbaterea creatorului iar
finalul se duce asimptotic spre infinit, odată cu dispersia
în sfera gândurilor şi a viselor. Pânzele lui Mihai Bâră ne
adună în jurul unei observaţii, a unui demers sau mesaj,
ajutaţi şi de un titlu expresiv, dar mai ales circumscrişi
unui vortex compoziţional şi emoţional. În general, construcţia geometrizantă a cadrelor sale imprimă un dinamism cuceritor expresiei picturale şi spune exact ce îşi
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doreşte artistul: poveşti şi basme, ode şi omagii, amintiri,
sarcasm şi critică, mai rar apropiere, mai des închinăciune.
Cu un dinte, cu un nas de clovn, cu un lanţ de creneluri,
cu un instrument muzical sau o bicicletă de acrobat, pune
accente în această lume de defilare turbionară. Personajele
sale îi declamă ideile în care ne regăsim goi, dar nu puri.
Sunt regii nebuni, clovnii şi acrobaţii, muzicanţi în filarmonici de stradă, ipocriţi şi lunatici, ambiţioşi şi maniaci,
oameni ai cetăţii, atât de mici Mari Regi, iluzionişti şi şarlatani, dive şi demoni, sfinţi şi finanţişti, oraşe personificate în amintiri frumoase sau în angoase eterne.
În pictura lui Mihai Bâră trăiesc aceste personaje şi
subiecte ca în orice creaţie adevărată, sinceră şi semnificativă. Ne regăsim în ele sau recunoaştem preocupări şi hazarduri sociale. Este o oglindă pe care, cu o ironie de multe
ori greu de suportat, artistul ne-o pune în faţă. Să vedem
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aici sinceritatea la care ne invită pictorul şi deloc o intenţie
şocantă sau un apel la grotescul ce ne înconjoară. Arta sa
este înălţător alegorică şi profund metaforică. Pornim,
practic, de la termeni clari, filosofici sau tehnici, şi ajungem la simboluri, la trăiri şi sentimente. Atmosfera, la rândul său, este subtil construită şi dirijată spre ceea ce rămâne,
în mintea noastră, o pildă de urmat şi de pomenit.
Şi tehnica, ah, tehnica! să nu o uităm şi să nu o lăsăm
în misterul pe care artistul îl ridică în jurul său. Dar nici
ghid complet de utilizare să nu facem, pentru că nu ştim
exact despre ce este vorba. Fizic, creaţia lui Mihai Bâră
pare că vrea să iasă din bidimensionalitate, să vină alături
de noi, cu drept de cetate şi opinie. Este acel adaos de material de care se tot vorbeşte, dar şi decuparea în suprafeţe
de culoare şi exprimare a construcţiei picturale şi readunare în jocul dinamic a cadrelor sale. Volute şi secţiuni
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noi apar în creaţiile lui Mihai Bâră, în cadrele de culoare
pură, într-un dialog sincer şi pe alocuri rece. Elemente cu
decupaj impulsiv apar în discuţie când credeam că am înţeles totul şi ne pun pe o altă direcţie de lectură, de înţelegere şi de asumare. Înalturile şi orizonturile vorbesc în
definirea spaţiului pictural, lăsând subtilul joc cromatic
simţirilor fără de exprimare. Iar perspectivele şi proporţiile
completează emfaza proiecţiei morale din fiecare dintre
pildele alegorice create şi expuse de Mihai Bâră. Este o îmbinare savantă între instinctiv şi discurs bine susţinut, care
ne lasă exact în mijlocul vibraţiei intense. Artistul nu este
nici judecător, nici veghetor, ci doar un fin şi implicat observator. Din nebunia artei sale ne spune drept în faţă că
lumea este frumoasă şi nimic din ce facem şi ce suntem nu
trece neremarcat, neobservat, nebăgat în seamă şi netrecut
în cronica sa ilustrată, plină de sarcasm şi iubire.
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