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Arta contemporană tinde să nu arate prea bine pe hârtie. Dacă spațiul galeriei contem-
porane de tipul „cubului alb” se pretează perfect pentru exponatele postmoderne, atunci când 
acestea apar în publicații de artă tradiționale, ele își pierd mult din forță și impact. Foile sobre, 
albe și lucioase pe care sunt plasate incomod instalații sau picturi colorate și texturate trans-
formă aceste opere în exponate bizare, demne de privit cu suspiciune și mirare. În opoziție cu 
acestea, opere de artă istorice sunt servite ca niște fetișuri în care cu cât vedem mai bine crăpă-
turile din ulei sau marmură, cu atât suntem mai încântați. 
 Este astfel plăcut de constatat că edituri care publică albume de artă contemporană își 
adaptează forma și aspectul volumelor într-o manieră favorabilă operelor prezentate. Acest 
fapt este valabil și pentru Dulce et Decorum. George Anghelescu, volum apărut în București 
la editura Vellant în 2015. Formatul mare, colile mate, textul colorat, fonturile alternante și 
ilustrațiile color de o calitate foarte bună, fac din acest volum un obiect similar din punct de 
vedere stilistic cu operele înfățișate, apropiind puțin cititorul – fizic și nu doar teoretic – de 
acestea. Volumul este realizat pe baza expoziției „Dulce et Decorum” a pictorului Dan Anghe-
lescu, organizată în 2014 la Galeria H’Art, București. Are patru părți: „Argument” și „George 
Anghelescu – o încercare de istoricizare” scrise de Valentina Iancu, „Artă din rărunchi cu fața 
spre lume” de Dan Popescu și un interviu al artistului realizat de Andreea Cazan.

Dintr-o perspectivă a istoriei și teoriei artei, Valetina Iancu – care este și coordonatoarea 
volumului – ne introduce în opera lui George Anghelescu, pictor contemporan bucureștean. 
Textul nu se concentrează doar pe operele prezentate în album, deși acestea dau linia majoră a 
discursului, ci trece pe scurt și prin începuturile carierei artistului, când opera sa era una pre-
ponderent grafică, folosind culoarea într-o manieră mult mai rezervată, în imagini de influență 
dadaistă și pop art. Prezentarea este contextualizată într-o manieră succintă dar lămuritoare 
pentru un cititor puțin familiarizat cu lumea artei contemporane, punctându-se criza prin care 
a trecut pictura românească după anii ՚90, stigmatizată fiind în urma „abuzurilor” ei anterioare 
și înlocuită de noile media și de arta conceptuală. Pe fundalul fenomenelor ca Rostopasca sau 

* Tereza Pop este doctorand în istorie în cadrul Școlii doctorale a Facultății de Istorie și Filosofie, 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Tereza Pop is PhD Candidate in Philosophy within the Doctoral 
School of the Faculty of History and Philosophy, Babeș-Bolyai University.

Contact: tereza_pop@yahoo.com



159

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

Plan B, pictura capătă un nou avânt, iar Dan Anghelescu face și el parte din renașterea picturii 
românești. Cu rețineri față de acest tip de catalogare, autoarea îi recunoaște artistului specificul 
apartenenței la generația celor născuți în anii ’80, plasându-l în cadrul noului val de pictură 
figurativă, numită „fotorealism capitalist”. 
 Analiza operei recente este, așa cum ne spune și titlul capitolului, una istorică și teo-
retică. Influențele artistului sunt găsite în pop art, futurism, realism și baroc. Pictura e mediul 
preponderent folosit, însă aceasta este îmbinată cu colajul, asamblajul sau diferite tipuri de 
instalații. În etapele de maturizare a stilului, culoarea devine mult mai importantă, fiind folo-
sită din abundență atât într-o manieră picturală, texturală, dar și într-o manieră specifică grafic 
designului. Sunt juxtapuse pete mari de diverse culori puternic saturate sau tușe libere picturale 
de aceeași varietate cromatică, efectul fiind adesea acela al unei conlucrări între arta figurativă 
și arta abstractă. Autoarea punctează în mod pertinent că sinteză dintre începuturile grafice ale 
artistului și colorismul specific etapelor următoare își găsesc apogeul în lucrarea Mori, una din 
cele mai impresionante opere înfățișate în album. Din punct de vedere iconografic, se remarcă 
faptul că toate lucrările sunt centrate în jurul temei umane, cu un accent puternic pus pe îm-
bătrânire, degradare, descompunere, moarte și în special violență. Aceasta din urmă este pre-
zentată ca fratricid înfățișat ca o formă de sinucidere. Un număr mare de opere au încărcătură 
politică, iar în câteva din tablouri se poate citit o notă ecologistă. În opere putem găsi adesea 
trimiteri la etape culturale anterioare prin diferite forme de „citaționism” artistic, combinân-
du-se elemente de tip baroc cu cele ale culturii de masă. 
 Prezentarea Valentinei Iancu este una laudativă. De la început aflăm că Dan Anghelescu 
a intrat în vizorul acestei după terminarea masteratului și că acest interes și dialog dintre cei doi 
au fost perpetuate de-a lungul anilor. Artistul este prezentat ca o personalitate care se detașează 
de masa de pictori ai fotorealismului capitalist, seci, neinspirați, a căror operă pare lipsită de 
consistență. Dan Anghelescu este lăudat și pentru maniera în care folosește în mod original 
„citaționismul” artistic și în final pentru faptul că opera sa nu ia o poziție moralizatoare, ci doar 
îl forțează pe privitor să reflecteze asupra realității din jur.
 Nota laudativă este mult mai diminuată în textul lui Dan Popescu „Artă din rărunchi cu 
fața spre lume”. Dacă Valentina Iancu subliniază importanța începuturilor dificile ale carierei 
artistului, lumea săracă și violentă cu care a fost forțat să intre în contact în acest context, Dan 
Popescu descrie pictura albumului nu ca un produs care izvorăște din „interiorul” artistului ci 
pe baza unui mecanism descris astfel: „artistul nu pornește de la o revelație interioară, ci mai 
degrabă de la o temă, de la un interes social, iar efortul procesual artistic se consumă în a încifra 
mesajul, în a-i da plasticitate”. Faimosul galerist bucureștean responsabil pentru promovarea 
unor artiști ca Dumitru Gonzo sau Ion Bârlădeanu își modelează discursul mai mult înspre o 
laudă a strategiilor de marketing a artistului, a profesionalismului și a receptivității ascuțite față 
de probleme politice și sociale, precum și a intuiției de a-și realiza imaginile într-o formă simi-
lară obiectelor de cult, dată de factura barocă a tablourilor sale. În cele trei pagini care îi aparțin 
lui Dan Popescu, observațiile legate de artist se găsesc doar în a doua parte a textului. Autorul 
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începe prin a descrie generația anterioară de pictori: născuți și crescuți pe perioada comunistă, 
marcați de breșa dintre orașul opresiv, aglomerat și industrializat și evadările feerice la țară, 
percepute ca o formă a eliberării; în opoziție cu aceștia apare George Anghelescu și generația 
sa: artiști complet urbanizați, conștienți și vocali politic. 
 Ultima parte a volumului constă în interviul luat artistului de către Andreea Cazan. În 
acesta sunt reluate și confirmate parte din ideile exprimate de Valentina Iancu în primele părți, 
dar sunt aduse și câteva lămuriri suplimentare din partea artistului. Între natura personală pe 
care o sesizează Iancu și cea profesională indicată de Dan Popescu, artistul mai introduce și im-
portanța empatiei în opera sa, afirmând că procesul prin care trece pornește de la un eveniment, 
o poveste sau un stimul exterior, un „al altuia”, care este apoi disecat, discutat și întors pe toate 
părți. În procesul de creație, empatia apare ca o abilitate necesară procesului de creație, dar și 
a lecturii operelor voit ambiguizate de artist. Fie că vorbim de straturi succesive de culoare, de 
colaje fragmentate, de imagini „rupte” sau de juxtapuneri iconografice neașteptate, artistul afir-
mă că maschează în mod intenționat germenele de la care a pornit pentru a permite publicului 
libertatea unei gândiri critice, independente. Artistul mai oferă câteva lămuriri în privința rolu-
lui artei sale. El consideră că pictură nu poate schimba societatea, ci în cel mai bun caz, poate 
să surprindă un anumit spirit al epocii. Insistă asupra detașării din picturile sale, a libertății de 
gândire a privitorului și a absenței judecății de valoare, confirmând și afirmația Valentinei Iancu 
că nu se identifică cu eticheta de „pictor politic”. În final, scopul prim al artei sale este unul per-
sonal, în contextul în care pictura a devenit pentru artist un „important exercițiu cognitiv”, un 
mod de a se apropia de lume, în care neclaritățile și incertitudinile personale se materializează 
în culori stridente și suprafețe geometrizate, alături de figurativismul prezent în orice imagine. 
 Marea majoritatea a operelor prezentate în volum sunt fie menționate, fie explicate 
amănunțit și în partea textuală. Absența informațiilor despre câteva din ele nu este problema-
tică deoarece selecția a fost gândită ca un ansamblu, pentru expoziția din 2014, reprezentând 
deci un corp unitar și coerent, iar cele două analize distincte ne oferă o bună bază teoretică 
pentru a ne apropia și mai bine de imagini. Plusul major al acestui volum constă în faptul că 
el este foarte bine realizat din punct de vedere vizual, avantajând experiența operei, chiar și 
dacă textul nu este citit. Este redată astfel, într-o anumită măsură, experiența expoziției, fapt 
remarcabil în contextul în care adesea poate fi în detrimentul artei contemporane ca ea sa fie 
pusă pe hârtie, să fie smulsă din experiența expoziției reale. Nu afirm însă că singurul rol al 
acestui volum este de a mima o expoziție. Tipul acesta de publicații, destul rare în bibliografia 
românească, pot funcționa ca un mediu propice de popularizare a artei contemporane naționale, 
cu atât mai mult cu cât este inclusă și traducerea în limba engleză a tuturor textelor. Însă, cu 
toate că avem de-a face cu prezentări succinte și accesibile din punct de vedere al limbajului 
și terminologiei folosite, textul nu este tocmai accesibil unui public nespecializat. Influențele 
stilistice din operă sunt numite, dar nu și explicate. Caracterul baroc al operelor lui Anghelescu, 
atât de des pomenit, este greu de sesizat pentru o persoană care nu este suficient de familiară 
cu trăsăturile, nuanțele și varietatea acestui stil. În acest sens, artistul este cel mai lămuritor 
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prin faptul că menționează că opera sa este puternic marcata de opera lui Bernini și nu doar de 
baroc în general, îndrumând astfel cititorul spre elemente morfologice concrete din sculpturile 
artistului italian, sculpturi care atât de des surprind momente de maximă tensiune și mișcare 
teatrală. Aceeași situație se aplică și în cazul prezentării contextului artei românești și a nuan-
țelor socio-politice sau economice insinuate. Volumul poate fi un bun punct de pornire pentru 
lecturi viitoare. Acceptând însă că avem de-a face totuși cu o lucrare de specialitate destinată 
istoricilor, teoreticienilor sau criticilor de artă, volumul devine din această perspectivă puțin 
cam succint și, cu toate că intenția stilistică a Valentinei Iancu de a introduce comparații cu 
fragmente din literatură și cu citatele aferente sunt de apreciat, rezultatul acestor citări pare 
puțin nepotrivit pentru o lucrare de specialitate. 
 Între aceste două destinații, volumul Dulce et Decorum. George Anghelescu pare să ne 
trimită înspre teoriile celor ca George Dickie, fiind în primul rând o lucrare a „lumii artei”, pro-
dusă de către și pentru sine, iar în acest sens ea îndeplinește foarte bine necesitatea – în cadrul 
acestei lumi – a unui corp bibliografic alăturat artiștilor, publicului, criticii și galeriilor tot mai 
numeroase din spațiul românesc. 


