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Adrian Ghenie la Bienala de la Veneția 2015:  
Darwin’s Room

Adrian Ghenie at the Venice Biennale 2015:  
Darwin’s Room

Cronică de expoziție / Exhibition Review

Prezenta cronică are în centrul atenției expoziția Darwin’s Room a artistului Adrian 
Ghenie, în Pavilionului României de la Bienala de la Veneția, ediția din 2015. Fiind vorba 
despre o cronică scrisă la o oarecare distanță temporală de eveniment, interval în care au fost 
deja scrise suficient de multe recenzii pe această temă, în textul de față ne propunem să analizăm 
motivele pentru care expoziția a fost, în mare parte, receptată pozitiv. Pentru acest lucru, vom 
lua în considerare trei premise care, în viziunea noastră, conduc la acest fapt: faima artistului și 
valoarea financiară a lucrărilor sale, contextul acestei ediții a Bienalei care a favorizat succesul 
celor câtorva expoziții de pictură și, nu în ultimul rând, calitatea lucrărilor. După analizarea 
acestor premise, vom lua în considerare și aspectele negative ale evenimentului din Pavilionul 
României, în cadrul unui tip de analiză care este, la bază, una descriptivă. În final, vom vedea 
dacă aspectele pozitive, enumerate mai sus, sunt suficient de puternice pentru a le contracara pe 
cele negative și a justifica entuziasmul care a putut fi remarcat în legătură cu această expoziție.

Urmărind reacțiile din presă și, nu în ultimul rând, reacțiile publicului în timpul vizitării 
Pavilionului României de la Bienala de la Veneția din acest an, pare că lucrările lui Adrian 
Ghenie au fost receptate cât se poate de bine. Există multe review-uri pozitive, iar publicul care 
a semnat în guest-book pare mai mult decât încântat.

Să fie oare vorba de faima care începe să-l preceadă pe artist și de un soi de entuziasm 
pe care publicul sau presa se simt, într-un fel sau altul, obligați să îl afișeze, știind, în prealabil, 
despre sumele exorbitante cu care se vând lucrările artistului? Să fi fost o conjunctură favorabilă? 
Sau pur și simplu picturile sunt cu adevărat impresionante, „bune”?

Aș miza pe un răspuns care să le însumeze pe toate cele trei, cu mici reticențe și critici 
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pe alocuri. 
În ceea ce privește contextul, nu putem să nu accentuăm faptul că la această ediție a 

Bienalei cea mai mare parte a lucrărilor de artă aduse în atenția publicului în cele două locuri 
principale de desfășurare a evenimentului, Arsenale și Giardini, intră în câteva categorii mai 
puțin clasice (artă video, multă artă video, multe instalații și chiar câteva performance-uri) și, 
nu în ultimul rând, suferă de sindromul salvatorului, fiind pusă în practică foarte clar orientarea 
ideologică impusă de Enwezor. Stridența și artificialitatea cu care această orientare ideologică 
este impusă prin mediile mai sus menționate face ca lucrările care se încadrează în categoria 
tradiționalului să cadă în umbră. De asemenea, senzația de reprezentare minoritară a mediilor 
tradiționale în cadrul întregii Bienale este conferită și de faptul că cele mai multe dintre 
pavilioanele naționale au expus ori instalații, ori lucrări de artă care se pot încadra în categoria 
„new media”. Mai mult decât atât, nevoia de suport teoretic al artei contemporane este acum 
și mai bine accentuată, întregul concept al curatorului principal al Bienalei, Okwui Enwezor, 
anume All the world’s Futures (Enwezor, 2015), necesitând o abordare nuanțată, care cere 
mult timp de gândire, mai ales prin impunerea mai mult decât evidentă ca bază a conceptului 
evenimentului filosofia marxistă, într-o formulare ultra-sofisticată. De altfel, Centrul Centrului 
(adică centrul Pavilionului Central din Giardini) este transformat într-o Arenă care are ca 
funcție principală găzduirea citirii Capitalului lui Marx, în fiecare zi, timp de o oră, pentru 
întreaga audiență: un soi de litanie menită să cultive publicul, fie acesta de specialitate sau nu, 
chiar dacă vrea sau nu. Fără a intra aici în detalii referitoare la viabilitatea și reușita acestui tip 
de abordare, trebuie spus că Pavilionul României reușește să atragă atenția tocmai prin această 
ruptură, cel puțin la nivel tehnic (aproape și la nivel conceptual, după cum voi arăta mai jos), 
cu ceea ce se întâmplă în general în cadrul Bienalei. 

În definitiv, publicul, consumator de artă contemporană sau nu, se așteaptă și își dorește 
să vadă produse artistice care să poate fi încadrate în genurile clasice ale artei (pictură, sculptură), 
nevoie pe care expoziția din Pavilionul României o satisface cu succes. Motivul pentru care 
nu se cade în desuetudine, motivul pentru care nu există (sau cel puțin nu am remarcat să fie) 
citită expoziția ca fiind prăfuită din cauza tehnicii expuse, coroborate cu zona Europei de est 
din care este originar artistul, este și renumele pe care au reușit, într-un timp destul de scurt, 
să îl dobândească atât artistul, Adrian Ghenie, cât și orașul unde acesta și-a terminat studiile 
și și-a început cariera artistică, Cluj-Napoca. Trebuie să recunoaștem că atenția care a fost 
acordată prezenței României la această ediție a Bienalei de la Veneția se datorează și sumelor 
spectaculoase cu care se vând lucrările artistului. Vorbim, în definitiv, despre un moment în 
care, de multe ori, valoarea financiară a lucrărilor sale începe să fie echivalată cu valoarea 
lor artistică, tocmai datorită recordurilor la care reușesc să ajungă vânzările. În acest context 
era firesc ca presa de specialitate să acorde o atenție deosebită acestei expoziții, indiferent de 
reușita ei. 

Așadar, există suficiente premise care să justifice receptarea pozitivă a lucrărilor expuse 
în Pavilionul României. Mai mult decât atât, tipul de montare a expoziției (curatoriată de Mihai 
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Pop), mizează pe o receptare eminamente estetică a lucrărilor expuse, ele fiind aranjate în așa fel 
încât impactul asupra privitorului să fie cel care primează, textul curatorial fiind, într-o oarecare 
măsură, pus în paranteză. Acest joc este permis și de reconstruirea, în acest an, a interiorului 
Pavilionului României de către Attila Kim, care se concentrează pe „reconfigurarea celor trei 
spații originale ale Pavilionului, construit în 1938, definite de luminatoarele amplasate simetric” 
(Anon., 2015). Practic, trei dintre lucrările de mari dimensiuni sunt plasate la intrare (Burning 
Bush, Darwin and the Satyr și The storm), creând un puternic impact asupra privitorului. Pe 
același impact datorat dimensiunilor se mizează și în amplasarea, în partea stângă, în ultima 
cameră (fiind  încadrat între pereții gri ai camerei intermediare) a picturii Persian Miniature, 
lucrare care atrage atenția prin rafinamentul și sensibilitatea pe care le emană, contrastând 
puternic cu celelalte lucrări expuse, care dau mai degrabă sentimentul unei tumultuoase căutări 
de sens prin intermediul picturii. Celorlalte camere le sunt, în general, rezervate lucrările de 
mici dimensiuni, cu excepția ultimei camere din dreapta, unde, în traseul de vizitare, privitorul 
este brusc surprins de lucrarea ascunsă inițial privirii, intitulată Duchamp’s Funeral II.

Deși întreaga expoziție pare bine structurată, oferind o senzație de echilibru și, în 
același timp, stârnind curiozitatea vizitatorului care este invitat să descopere, rând pe rând, 
toate lucrările (fapt datorat și reconstruirii arhitecturii pavilionului), problema apare odată cu 
confruntarea acestui tip de organizare a spațiului cu textul pus la îndemâna vizitatorilor. Se 
vorbește despre o structurare în trei registre, The Tempest, Portrait Gallery și The Dissonances 
of History, iar dacă ar trebui să urmărim lucrările care fac parte din fiecare categorie în această 
ordine, ar rezultat un zig-zag aiuritor în spațiul Pavilionului, care nu ar mai lăsa loc niciunui 
fel de citire. Asta trecând peste faptul că una dintre lucrările prezentate în broșură, Study for 
Darwin and the Satyr, nu există în expoziție. Oricum e destul de derutant să nu găsești una 
dintre lucrări. Dar să încerci să urmărești strict cele prezentate? Mai mult decât atât, acest gen 
de prezentare creează expectanța ca cele trei teme enunțate să fie plasate fiecare într-o cameră 
separată, așa cum s-a și înțeles, de fapt, în câteva situații, în preluările din presa internațională 
(Anon., 2015).

Nu în ultimul rând, conceptul prezentat are aerul unei forțări teoretice. Aceasta se 
datorează, probabil, faptului că vorbim despre lucrări realizate în perioada 2008-2015, așadar 
destul de îndelungată și sincopată, greu de rearanjat într-un cadru conceptual coerent. Astfel, un 
concept unificator în care să fie vorba despre o posibilă întâlnire a lui Darwin cu Marx și Freud 
nu pare doar exagerat, ci întins pentru a se încadra în tematica propusă de curatorul principal, 
citată mai sus. Apoi, dacă ar fi fost doar Darwin și Marx, ar fi fost puțin evidentă această 
intenție. Așadar, de ce nu și Freud? Este adevărat că se pot simți foarte ușor căutările artistului, 
dorința lui de a înțelege istoria (atât cea a evenimentelor, cât și cea a artei sau a, hai să spunem, 
conceptelor) prin punerea împreună a unor elemente disparate sau prin readucerea în prezent a 
unor personaje îndepărtate în timp, dar căutarea așa cum este ea definită aici nu pare plauzibilă.

Nu se poate concluziona decât că miza principală este, de fapt, cea estetică, căutările 
personale, conceptuale fiind evidente, dar trecând în plan secund din cauza secvențialității cu 
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care privitorul este confruntat. Tocmai din pricina acestei secvențialități și a mizei estetice 
devine transparent faptul că s-a plecat de la premisa că va exista, oricum, o bună vizibilitate 
pentru expoziția lui Adrian Ghenie, indiferent de lucrările care îi vor fi expuse. Iar dintr-o 
fundătură conceptuală, datorată modului în care întreg evenimentul bienalei a fost gândit, a 
rezultat o aranjare în spațiu de factură estetică a lucrărilor, pe baza afinităților formale dintre 
ele.

Sunt, însă, picturile prezentate atât de bune? Cu siguranță, „Persian Miniature” este 
o piesă de rezistență, de o sensibilitate aparte. Sunt remarcabile rafinamentele cromatice, 
multitudinea tonurilor de alb și ingeniozitatea cu care acestea se îmbină cu cele câteva pete 
de culoare închisă. Autoportretul pictorului pare să se desprindă de acest fundal, impunându-
se ca o figură solitară și, într-un fel, singulară. Sentimentul de izolare conferă compoziției 
impresionante inflexiuni elegiace. Aceste calități au fost remarcate cu siguranță și de curator, 
dacă ne aducem aminte modul în care a amplasat lucrarea. În cazul celorlalte vorbim în mod 
cert despre o abordare care vizează punerea laolaltă a diverse elemente istorice disparate, într-
un proces de înțelegere propriu pictorului, pe care ni-l face vizibil și nouă. În mod paradoxal, 
deși vorbim despre pictură, nu rezultatul cromatic este cel care are cea mai mare importanță, 
ci procesul de conectare a datelor, exercițiul de înțelegere și apropriere a unei istorii care prin 
translatarea ei în mediul pictural devine istorie personală. Poate nu vorbim despre o pictură 
extraordinară formal (în sensul măiestriei tehnice), dar în mod evident avem în fața noastră un 
demers pictural fascinant prin procesul de înțelegere pe care îl implică. 

În ceea ce privește calitățile formale, exceptând lucrarea discutată mai sus, celelalte 
nu fac dovada unei astfel de atenții acordată picturalității în dimensiunea ei tradițională. 
Accentul cade pe căutarea unor alăturări cât mai stridente care au ca singur rol reținerea 
atenției privitorului. Nu subtilitățile cromatice sunt căutate, nu este un exercițiu de investigare 
a posibilităților pe care culoarea le oferă, ci o punere în scenă a contrastelor violente. Zonele 
amorfe, aproape plate, de tonuri închise sunt dinamizate brutal cu pete de culori vii care nu au 
niciun rol în exercițiul de conturare a iluziei realității. Este mai mult decât evident că rolul lor 
este acela de a conferi spectaculozitate picturilor, asemănându-se cu artificiile din noaptea de 
Anul Nou. Și aceste pete produc același efect de uimire care se termină în câteva secunde după 
o privire mai atentă a picturii.

Totuși, după cum observam și mai sus, nu aceasta este principala miză a  picturilor 
în discuție. De altfel, reținerea atenției prin artificialitatea cu care sunt inserate aceste pete 
foarte colorate conduce către un îndemn de a cerceta mai atent subiectul picturii. Iar în acest 
mod, se poate descoperi exercițiul de încărcare cu sens a picturii. Este, într-un anumit fel, un 
îndemn de a păși dincolo de obsesia de a căuta calitățile meșteșugărești ale picturii și a încerca 
să descoperim discursul servit odată cu pictura. Cum poate ea modifica realitatea sau istoria? 
Cum poate construi noi narațiuni care, în cadrul acestui mediu, să fie perfect posibile? Iar astfel 
pictura poate avea o reverberație asupra modului în care înțelegem lumea, istoria sau ideile.

În orice caz, după cum se poate observa din reacțiile generale, publicul, chiar și cel 
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specializat, a fost mult prea bucuros că vede pictură, încât a uitat să se mai întrebe ce fel de pictură 
vede și cât este ea de bună. Într-un fel, a putut respira în fața lucrărilor, făcând abstracție de miza 
conceptuală a evenimentului, mai ales în contextul acelei gravități teoretico-conceptuale care 
a planat deasupra întregii Bienale: extraordinar context în care toate inadvertențele semnalate 
să fie trecute cu vederea, ba chiar transformate în trăsături pozitive, iar rezultatul să fie unul 
laudativ. Iată o spectaculoasă continuare de drum pentru o consacrare instituțională a unui artist 
care a reușit, până acum, să fie preponderent o vedetă a pieței.
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