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Mara Rațiu *

Despre lumini și păduri: Ioan Sbârciu  
la Art Center Hugo Voeten 2015 

About Lights and Forests: Ioan Sbârciu  
at Art Center Hugo Voeten 2015 

Cronică de expoziție / Exhibition Review

Am ajuns la Art Center Hugo Voeten cu puțin timp înaintea vernisajului. Arhitectura 
modernă a centrului – situat la o margine a pitoreștii localități belgiene Herentals, la 30 de km 
de Antwerp –, mi-a activat rapid starea pe care o resimt ori de câte ori vizitez un muzeu sau 
centru de artă occidental și, din păcate, foarte rar atunci când vizitez un muzeu sau galerie din 
România: plăcerea de a descoperi dimensiunile generoase ale spațiilor de expunere, calitatea 
ireproșabilă a finisajelor, sistemul de iluminat profesionist, toate acestea permițându-mi 
detașarea de care vorbeau filosofii moderni ca fiind esențială pentru trăirea unei experiențe 
estetice. Am pătruns în holul clădirii, iar energia emanată de spațiile ample ce se desfășurau sub 
ochii mei, de lucrările din colecția centrului profilate pe pereții sau pe pardoseaua încăperilor 
alăturate mi-au accelerat pulsul și mi-au crescut curiozitatea. Pregătită deci pentru vizitarea 
expoziției, ca un atlet care și-a făcut încălzirea și pornește spre linia de start, m-am îndreptat spre 
liftul care ducea la etajul șapte al clădirii: acolo se afla una dintre sălile expoziției, cea în care 
urma să aibă loc vernisajul. Când s-au deschis ușile liftului, am rămas înmărmurită: pe peretele 
opus se aflau trei picturi de dimensiuni gigantice ce țintuiau privitorul. Mi-au trebuit secunde 
bune să mă dezmeticesc și să pășesc efectiv în încăpere, iar ușile liftului s-au închis cu un mic 
zgomot în spatele meu. Am rămas nemișcată, în proximitatea liftului, preț de câteva minute: 
acel loc îți oferea cea mai bună perspectivă asupra celor trei lucrări, fiind perfect perpendicular 
pe cea din mijloc. Simțeam cum mi se dilată pupilele și cum privirea mi se plimbă alert pe 
suprafețele picturale. Simțeam cum mi se face pielea de găină și cum un val de căldură ușor 
înțepător cobora dinspre diafragmă spre membrele inferioare. M-a trezit din vrajă clinchetul 
paharelor de șampanie pregătite de stewarzii firmei de catering și am purces la vizitarea restului 
expoziției, spunându-mi șugubăț în minte: „Iar m-a surprins ...”.  

* Mara Rațiu este conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Discipline teoretice al Universității de Artă 
și Design din Cluj-Napoca. Mara Rațiu is Assoc. Prof. within the Theory Department of the University of Art 
and Design in Cluj-Napoca.
 Contact: ratiumara@yahoo.com
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Imagine din expoziția Transylvanian Lights (29 nov. 2015 – 13 feb. 2016), 
Art Center Hugo Voeten din Herentals (BE), Sala I. Foto: Laszlo Bencze

***
Este dificil să scrii o cronică pentru expoziția unui artist a cărui personalitate îți este 

foarte cunoscută, riscul fiind de a vedea opera din prisma trăsăturilor caracteriologice ale 
acestuia, a încărcăturii emoționale a relaționării la acesta. Îl cunosc pe Ioan Sbârciu de peste 
15 ani din postura de colaborator direct, iar munca în administrația universitară alături de el 
m-a marcat decisiv. Dar nu pe artistul Sbârciu îl cunosc cel mai bine, ci pe managerul Sbârciu, 
pe profesorul Sbârciu, pe omul Sbârciu. În toți acești ani, artistul  Sbârciu mi s-a devoalat doar 
fragmentar, precum un oraș familiar care te lasă să descoperi, an de an, o nouă dimensiune a sa, 
complet nebănuită, parcă amintindu-ți că mintea ta nu îl va cuprinde niciodată pe de-a-ntregul. 

M-a surprins de fiecare dată energia debordantă cu care Ioan Sbârciu ataca un nou ciclu 
artistic, siguranța cu care asuma o nouă direcție de lucru întotdeauna gândită într-o logică a unei 
istorii a artei care aduce la suprafață la intervale regulate un nou tip de sensibilitate estetică și 
în care forța artistului se traduce în abilitatea acestuia de a intui parametrii acestei sensibilități. 
Încrâncenat în convingerea sa că doar mediul picturii poate revela esența artei, pariul pictorului 
Sbârciu este de a prevedea maniera în care acest mediu artistic se va metamorfoza în relație 
cu noua sensibilitate, noua vizualitate, întotdeauna încadrată de polii figurativ și abstract. 
Auto-definindu-se ca „pictor abstract, în pofida sentimentului figurativ”1, Ioan Sbârciu nu se 

1  Vezi interviul cu Ioan Sbârciu „În artă, e esențial să fii tu însuți și să ai o amprentă 
personală”, realizat de Simon Delobel, curatorul expoziției Transylvanian Lights, și publicat în 
revista Sinteza nr. 24 din ianuarie 2016, pp.176-186. 
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limitează, însă, la o înțelegere formalistă a mediului pictural. Pentru el pictura este asemenea 
celorlalte registre simbolice ale vieții precum credința religioasă sau iubirea. Este, în primul 
rând, vitalitate, adică forță de semnificare, forță de a crea și a da sens.

Chiar dacă este în căutarea unei esențe, a unui sens ultim aflat dincolo de vremuri, 
pictorul Sbârciu nu este rupt de vremea sa. Din contră, el este un om al lumii actuale, un 
observator fin al proceselor sociale și al configurațiilor conceptuale și aceasta în pofida unui 
discurs cu o vădită patină paseistă. Recursul la trecut este doar o rampă lansată spre înțelegerea 
și fixarea unui prezent tulbure, incert. Personalitate puternică, Ioan Sbârciu vrea să defrișeze și 
să domine prezentul pentru a putea construi viitorul imaginat. Astfel, el este eminamente un om 
al modernității occidentale în sensul credinței în progres, marcat, însă, de o nostalgie aproape 
tragică a unui sens originar.     

***
Revenind, acum, la expoziția Transylvanian Lights de la  Art Center Hugo Voeten din 

Herentals (Belgia), organizată în perioada 29 nov. 2015 – 13 feb. 2016, menționez faptul că 
aceasta a fost curatoriată de Simon Delobel, iar discursul de deschidere a expoziției a fost 
susținut de curatorul și criticul de artă Maria Rus-Bojan. În comunicatul de presă aferent 
expoziției, Delobel punctează sintetic conceptele-cheie ale viziunii artistice a lui Ioan Sbârciu: 
Cinder Forest / Nostalgia / Matter / ‘Art does not have to be ugly to be intelligent’ / Mistery. 
Pădurea transilvană este personajul principal al expoziției, văzută de artist în triplă semnificație: 
nostalgia originii, problematica ecologică, mister și încifrare, la care se adaugă reflecția asupra 
artei contemporane. Astfel, suspiciunii cu care este adeseori tratată în lumea artei occidentale 
„arta frumoasă”, Ioan Sbârciu îi răspunde argumentând că tocmai caracterul estetic al unei 
opere face posibilă transmiterea unui mesaj de protest deoarece experiența frumosului este cea 
care permite adoptarea unei atitudini meditative2.     

Am menționat deja în debutul cronicii cele trei picturi de dimensiuni monumentale din 
prima sală a expoziției. Acoperite de o pictură grea, densă, cu puternice tonuri de brun, albastru 
sau verde, cu tușe ample, viguroase care, prin caracterul lor vectorial, creau zone de tensiune 
și mișcare pe suprafața pânzei, cele trei lucrări așezate impunător una lângă alta aveau ca și 
contrapunct, pe peretele opus, o serie de zece lucrări de dimensiuni reduse, acroșate la nivelul 
privirii. Chiar dacă pictate în aceeași linie, scala redusă îmblânzea vizibil tușa, dându-le aerul 
unei amazoane al cărei spirit războinic se înmoaie atunci când se îndrăgostește.

2  Vezi comunicatul de presă al expoziției disponibil la URL: http://artcenter.hugovoe-
ten.org/data/kfm//Ioan%20Sb%C3%A2rciu,%20Transylvanian%20Lights,%20EN.pdf [Acce-
sat la 28 Aprilie 2016].
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Ioan Sbârciu, Peisaj transilvan, tehnică mixtă, 647x390 cm, 2015, Foto: Isabelle Arthuis

Imagine din expoziția Transylvanian Lights (29 nov. 2015 – 13 feb. 2016), 
Art Center Hugo Voeten din Herentals (BE), Sala I. Foto: Laszlo Bencze

 În cea de a doua sală a expoziției situată la al doilea etaj al centrului se aflau alte 
zece lucrări de dimensiuni variate, din cicluri artistice recente precum Pădurea de cenușă sau 
Răpirea Europei. Pe câteva dintre acestea le știam: le văzusem în atelierul artistului. Arătau, 
însă, altfel. Display-ul expoziției, relația cu celelalte lucrări, acuratețea cubului alb le confereau 
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o adâncime pe care nu o detectasem anterior. Dacă lucrările din sala anterioară emanau lumină, 
cele de aici o absorbeau. Două dintre ele m-au atras magnetic: aproape monocrome, cu tușe 
difuze și tonuri de alb și gri, păreau neverosimile în raport cu explozia de culori din lucrarea de 
pe peretele opus. Tocmai această sincopă vizuală le conferea forța de atracție la care se adăuga, 
contrastant, o incomodă, dar incitantă senzație de impenetrabilitate. 

Imagine din expoziția Transylvanian Lights (29 nov. 2015 – 13 feb. 2016), 
Art Center Hugo Voeten din Herentals (BE), Sala II. Foto: Isabelle Arthuis

 Estetic gândită în două registre – cel al vitalității, al exuberanței picturale și cel al 
reflecției, al întoarcerii spre sine – expoziția Transylvanian Lights reprezintă, cred eu, un 
punct de inflexiune în cariera artistului Sbârciu. Temele recurente din ultimul deceniu precum 
‚pădurea de cenușă’ sau ‚peisaj transilvan’ și-au găsit acum cea mai acută și mai amplă formă 
de expresie. Tipul de pictură asumat de Ioan Sbârciu și rafinat continuu în anii din urmă a atins 
temperatura maximă: jocul sinuos între culoare și monocromie este decodat exemplar de pictor, 
iar complicatul raport între abstract și figurativ este tranșat subtil. Nu știu cum vor arăta operele 
ce vor urma. De un lucru sunt, însă, sigură. Ioan Sbârciu nu va înceta să mă surprindă. 

 


