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 Prezenta teză de doctorat are ca obiect de studiu reprezentarea alterității, din 

perspectiva conflictului modern și contemporan. În cadrul lucrării se problematizează relațiile 

și diferențele fundamentale dintre civilizația vestică și cea orientală. 

 Direcțiile primordiale de investigare se bazează pe reprezentarea vizuală a conceptului 

conflictului suprem, războiul, pe parcursul istoriei recente, cu accent pe etapa artistică, 

realistă și neorealistă, contemporană. Investigațiile imagistice propuse creionează 

consecințele războiului la nivelul conștiinței personale, plecând de la reperele gravurilor lui 

Goia, trecând prin traumele războiului, redate de expresionistul Otto Dix, până la perpectiva 

documentaristă a artistului contemporan, Xavier Pick. Aceste direcții sunt completate de 

aprofundarea viziunilor altor artiști, participanți direcți sau indirecți la conflicte sau revolte. 

Am surprins și rolul de propagandă sau de informare al artei. Având scopul direct de 

promovare a unei imagini idealizate în vederea manipulării, ușor de digerat de către marea 

masă, arta de propagandă își are adepți în ambele tabere, aici menționănd atât arta nazistă cât 

și realismul socialist. 

 O altă direcție supusă dezbaterii este perspectiva culturală, a confluențelor celor două 

spații, radical opuse ca structuri sociale sau culturale. Acestă introspecție nu este posibilă fără 

o analiză detaliată a parcursului istoric al celor două civilizații, cu accent pe fenomenul 

colonizării și al import-exportului de valori. Se va observa faptul că influențele politice sau 

istorice contribuie în mod decisiv la construcția unui imaginar colectiv, determinând direct 

(prin imaginea impusă - propagandă) sau indirect (prin trăirile războiului) climatul creativ 

artistic. 

 Ipoteza fundamentală a cercetării pleacă de la cunoașterea și explicitarea conceptelor 

de alteritate și conflict, precum și ale surselor reprezentaționale ale acestora. Totodată, își 

propune investigarea termenului de artist de război și rolul acestuia, atât documentarist, cât și 

artistic, în redarea atitudinii individuale, dar și universale, față de conflictul suprem. 

Aprofundarea conceptului de conflict, sub acest aspect, relaționează concomitent cu latura 

aplicativă a tezei prezente, dezvoltând gradual, printr-un vocabular artistic realist, etapele 

cercetării. 



 Paleta surselor de reprezentare a conflictului în istoria artei moderne este vastă și 

aduce în prim plan atât marile conflagrații mondiale, cât și efectele politicilor ulterioare, cu 

repercusiuni până în prezent. Prezentul care, din nefericire, ne oferă resursele palpabile ale 

atestării prin imagine a războiului și propune o abordare total nouă a conflictului. 

 - REFLECȚII ASUPRA TEMATICII- Alteritatea, ca noțiune și concept, are rădăcini 

adânci în istoria civilizației umane, cu irizații intense în filozofie, literatură, artă și psihologie. 

În textul acestei lucrări, ne vom referi cu precădere la termenul de alteritate într-o accepție 

raportată la spațiul extins, cultural: "Alteritatea în spațiul cultural reprezintă întâlnirea și 

acceptarea celuilalt"1.  

 Prima formă de alteritate, cea internă, nevăzută și sublimă este la nivelul raporturilor 

dinamice dintre EGO și Alter Ego. "Alteritatea este ascunsă în identitate"2 – afirmă Solomon 

Marcus, pentru a-și explicita opinia referitoare la această formă de alteritate.Individul, 

purtând în sine dualitatea EGO-Alter Ego, intră în diferite forme de relații cu acel Alt individ 

sau mai filozofic spus cu Altul; prin multiplicare se trece la relația cu multiplele forme de 

grupuri umane, alcătuite după cele mai diverse criterii, iar prin extensie se ajunge la 

confruntarea cu exteriorul, reprezentat prin Regnul vegetal și animal, precum și cu tot ceea ce 

înseamnă Mediul înconjurător, în infinita sa diversitate. 

 Alteritatea de tip EGO – Alt individ, redată de Lucian Blaga drept "capacitate a eului 

de a-și atribui conștiința altora", este denumită ca intersubiectivitate. Chiar dacă emanația 

concepției lui Hegel despre alteritate poate părea ermetică, aceasta nu poate lipsi din "tabloul" 

tematic abordat, datorită intensității convingerii, pe care o poartă: "Alteritatea este 

manifestarea ideii (absolute) în afară de sine: după ce a ieșit din sine, conceptul, îmbogățit cu 

aventura alterității, să se întoarcă la sine"3. 

 Al doilea reper tematic major este reprezentat de ideea sau, mai bine zis, de conceptul 

de conflict, sub semnul, incidența sau ʺcupolaʺ căruia se impune examinarea, tratarea, 

reprezentarea sau interpretarea formelor alterității, dezvăluite anterior. Dacă în cazul 

alterității, ca subiect mai puțin cunoscut, s-a considerat necesară o întoarcere la "origini", în 

cazul conflictului, situația este mai luminată, datorită faptului că diferite tipuri de conflicte se 

întâlnesc la tot pasul, fac parte din cotidian, din firea umană, ca să nu mai vorbim de cazurile 

unor popoare sau state, ale căror situații conflictuale durează chiar de sute de ani. 

                                                           
1Ion, Hirghiduș."Identitate și alteritate în spațiul cultural românesc". în Analele Unversității din Târgu Jiu, nr. 3, 

2010, p. 147. 
2 Ibidem 
3Ioan Oprea, Noul dicționar universal al limbii române, Ediția a doua. Editura Litera Internațional, 2007. 



 În activitatea artistică, orientată pe tema tezei de doctorat, am ales câteva feluri de 

conflicte, majoritatea de tip real, evidențiate în capitolul dedicat portofoliului tematic 

personal (cap. 7). 

 -STRUCTURA LUCRĂRII- Lucrarea de față este structurată pe șapte capitole, 

acestea tratând problema “ciocnirii” dintre cele două civilizații și influențele reciproce în artă 

și cultură. În ultimul capitol, intitulat „Portofoliu tematic personal”, se prezintă reflecția 

cercetării teoretice în sfera aplicativă, personală. Acest capitol însumează descrierea 

rezultatelor aplicative, a lucrărilor practice, realizate pe parcursul celor trei ani de cercetare, 

fiind grupate cronologic și tematic în patru secțiuni: perspectiva pragmatică, abordarea 

psihologică, paralela conflict - realități contemporane și documentare vizuală tematică. 

 În cele ce urmează vom sintetiza elementele importante ale capitolelor și sub-

capăitolelor tezei și ne vom concentra pe diferite perspective asupra tematicii abordate, așa 

cum apar acestea în variate proiecte artistice ale unei selecții personale de artiști, precum și 

curente sau mișcări artistice. 

 - REPERE BIBLIOGRAFICE – Pentru elaborarea părții teoretice a lucrării s-au avut 

în vedere studii din domeniul filosofiei, psihologiei, aferente autorilor, Jean Baudrillard, 

Louise Deacon, Gilber sau Jean François Lyotard,  studii de analiză sociologică, istorică și 

culturală definitorii pentru fuziunea dintre civilizații, orientală și occidentală, ale autorilor ,S. 

P. Huntington, Rodney Castleden, Perry Anderson,  Alain Besançon sau Nassim Nicholas 

Taleb și nu în ultimul rând reperele de documentare vizuală bazate pe studiile autorilor, 

Johanna Bourke, Anthony Julius, Eugenio d’Ors sau Robert Goldwater.  

 - REPERE ISTORICE - Colonialismul - Diviziunea între laic și religios a creat o nouă 

ruptură între colonii și Franța, dând naștere unui sistem binar în imaginea colonială. După al 

Doilea Război Mondial, marile imperii, zdruncinate din temelii, s-au retras din fostele 

colonii, lăsând în urmă multe țări independente. Ulterior acestei retrageri, având o bază 

politică, antropologică și istorică, apar diferite teorii postcoloniale. Acestea s-au focalizat cu 

precădere asupra literaturii fostelor colonii, încercând să capteze specificul locului, cu 

oamenii și viața acestora, cu dilemele lor naționale și culturale, cu problemele legate de 

multiculturalism și de felul în care populația colonizată a fost folosită în beneficiul 

colonizatorilor. 

 Examinând contextul istoric și politic, putem observa rolul important al 

primitivismului pre-război în estetica artei moderne, focalizându-ne în special pe lucrarea lui 

Picasso, “Les Demoiselles d’Avignon”, din 1907. Criticii expoziției “Primitivismul în secolul 



XX” din 1984, sugerează clar nevoia de a avea o perspectivă mult mai extinsă asupra 

contextului cultural, în care arta neagră se transferă în modernism. 

 Este bine cunoscută atitudinea romanticilor înspre așa numitele popoare “primitive”, 

consemnate în Europa modernă încă de la Rousseau. Modelul primitivismului la Gauguin 

influențează puternic următoarea generație de moderniști. Picasso a avut un lung parcurs spre 

simplicarea formei, sub influența modernismului din Barcelona, care deja avea o afinitate 

pentru arta Iberică și Catalană Romanică. Fondul anarhist al lui Picasso, Maurice Vlamic, 

Kees van Dongen, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry și al multor altora din cercul lor, a 

avut ca origine evenimentele din Africa și, în special, cele din coloniile franceze din vestul și 

centrul Africii, creația acestora fiind încărcată cu simbolistica politică de dinaintea Primului 

Război Mondial, transmițând forța primitivismului. 

 - PRIMĂVARA ARABĂ - ARTA CA REZISTENȚĂ - Alături de puștile de asalt, 

gazele lacrimogene, grenadele și scuturile anti-protest, acțiunea artistică este considerată 

drept una dintre principalele arme ale revoltei. Această tendință de schimbare socio-politică 

este acum omniprezentă în interiorul mai multor națiuni, ajungând să fie cunoscută sub 

numele de Primăvara arabă. 

 Arta a fost întotdeauna o parte a conștiinței culturale, colective, având rolul 

promovării și condamnării activismului politic sau de război. În timp ce a luat diverse forme, 

arta politică este aproape întotdeauna condusă de una dintre cele două mentalități: interogarea 

autorității și dorința de a divulga corupția, sau dorința de a pleda în numele unei entități 

politice, de multe ori sub formă de propagandă. Arta în Primăvara arabă a fost categoric anti–

autoritară, prin definiție. Dacă afișele foștilor președinți, Zine Ben Ali și Hosni Mubarak, au 

fost distruse sau defăimate la un moment dat, acum acestea decorează atât pereți exteriori ai 

clădirilor precum și ai galeriilor de artă, deopotrivă.  

 Având atât de multă activitate recentă din partea artiștilor din zonele de conflict, atât 

în formă tipărită, cât și ca producție, este ușor să percepem Primăvara Arabă ca o geneză de 

soiuri de artă arabă, modernă, care au fost asociate anterior cu exporturi culturale, 

tradiționale. Profesorul Charles Tripp îndreaptă atenția spre trecutul lumii arabe, observând o 

predilecție a regiunii pentru arta dizidentă. Arta, spune el, a evoluat ca un răspuns la 

presiunile externe ale dictaturilor, care utilizează imagini ale unor lideri, cum ar fi Mubarak și 

Gadaffi.  

 - COORDONATE ALE NEOREALISMULUI CONTEMPORAN - DE LA 

IDEALISM LA REALISM - Influența socio-politică a conceptelor de realism și idealism, în 

derularea istorică a evenimentelor, dintre care unele chiar conflagrații mondiale, constituie 



adevărate teme de cercetare, la care autorul subscrie, în limitele informațiilor disponibile. 

Dintre acestea enumerăm următoarele: Reflectarea războiului în reprezentările artistice de tip 

propagandistic și a realului promovat „precum realul”, conspirațiile reale și manipularea 

maselor prin imagine, tratarea apariției unei forme artistice, contemporane, de documentare și 

reflecție a războiului și transmiterea mesajului vizual, altul decât mijloacele mass-media. 

 Promovarea prin artă a războiului și manipularea prin imagine a opiniei publice este o 

practică foarte cunoscută. Monarhii, dictatorii și liderii mondiali aleși au desemnat artiști, 

care să conceapă imagini simbol, pentru a genera prin imaginea controlată, susținere 

psihologică în războaie și pentru a îndemna publicul să facă sacrificii materiale, necesare 

pentru a susține războaiele. Realitatea era „prelucrată”, distorsionată, stereotipizată, cu rol de 

propagandă, în aşa fel încât receptorul, poporul, să fie manipulat în sensul doctrinei. 

 Arta de propagandă nazistă, precum și, mai târziu, realismul socialist, prin 

manipulările vizuale, își însușesc mare parte din arta de război. Direcţia cercetării din acest 

capitol dorește a trasa o scurtă paralelă între factorii politici de decizie, confruntările armate 

ca efect al acestor decizii, mișcările artistice consumate, contemporane cu aceste evenimente 

și influențele imagistice pe care acestea le-au generat în artă. 

 În primele decenii ale secolului XX, pictura americană s-a confruntat cu o dilemă 

dramatică în traseul alegerilor valorilor artistice. Pictorii se confruntau cu decizia de a se 

alătura realismului american sau de a îmbrățisa arta modernă europeană, recent importată. 

Pictura murală, executatată de John Singer Sargent, care a comemorat soldații din Primul 

Război Mondial, reflectă, fără indoială, acest melanj, între realismul american și influențele 

europene. Deși J. S. Sargent a fost cunoscut ca fiind un reper în reprezentarea realistă - 

idealistă a figurii unane, în lucrarea de față se propune o introspecție în creațiile artistice, care 

reflectă cu precădere reprezentarea realistă a traumei războiului, iar J. S. Sargent reușește să 

fie martorul acestei drame. 

 - NEOREALISMUL- După cel de-al Doilea Război Mondial, neorealismul capătă o 

nouă conotație. Având ca reper bazele descrise de pionierii neorealismului, amintiți mai sus, 

ca răspuns la mișcarea abstractă, între anii 1960 și 1970 se dezvoltă în două mișcări artistice, 

fotorealismul și hiperealismul. Plecând de la această premisă a „metamorfozării” stilistice, 

de-a lungul câtorva decenii ale neorealismului, este potrivită evidențierea parcursului artistic 

al lui Howard Kalowitz, care deține un rol repezentativ în dezvoltarea acestei mișcări. 

 În cei cincizeci de ani de carieră, Howard Kanovitz a parcurs un traseu artistic 

complex. De la expresionismul abstract, la prelucrarea computerizată a imaginii, artistul a 

manifestat mereu o dorință de căutare a mediului propice, contemporan, de exprimare 



plastică, explorând permanent posibilitățile iluziei tridimensionale, în planul bidimensional al 

pânzei. El este, așa cum spunea Barbara Rose, „bunicul curentului fotorealist.” 

 Precum Kanowitz, artistul Gerhard Richter, figură reprezentativă în peisajul 

neorealismului contemporan, parcurge în cariera sa un traseu complex, de abordări, într-o 

diversitate de stiluri. Richter participă activ la reprezentarea contemporană a conflictului, 

făcându-i pe unii critici să-l clasifice ca fiind un „pictor istoric”. Abordarea imaginii în opera 

sa este însă, aluzivă, artistul refuzând radical o ilustrare a întâmplărilor. 

 Notorietatea artistului survine la mijlocul anilor '70, atunci când, în urma afirmațiilor 

tot mai frecvente din lumea artei, cum că pictura a murit, iar locul ei a fost luat de fotografie 

și film, Richter demonstrează contrariul, printr-o nouă abordare de formă și culoare, în care 

fotografia, la rândul său, este parte din pictură.  

 -NEOREALISMUL CONTEMPORAN- KEHINDE WILEY-  Peisajul 

neorealismului contemporan se întregește prin contribuția, pe cât de controversată, pe atât de 

ancorată în realitatea imediată și universală, a artistului american Kehinde Wiley. Artistul își  

extrage vocabularul vizual dintr-o gamă largă de resurse, care includ rococo-ul francez, 

arhitectura islamică și de asemenea, design-ul textil african, lucrările lui având o influență 

evidentă a pictorilor clasici, cum ar fi Tizian sau Jean Auguste Dominique Ingres. În timp ce 

își menține stilul și sensibilitatea, cu totul originale, acesta reușește să ridice probleme socio-

politice în ceea ce privește puterea și autoritatea, introducând semne de retorică vizuală. 

 Autenticitatea creației lui Wiley reiese, de asemenea, din alăturarea de "vechi", 

moștenit, ca fiind "nou". Acest concept, moștenire vizuală narativă, oferă un discurs imediat, 

care se dovedește a fi o provocare de expresie în domeniul aplicativ. Motivul pentru care 

acest artist contemporan, oarecum înrudit cu spiritul consumerist al pop-art-ului american, 

este citat în această lucrare, se datorează abilității în concept și aplicație, de a contopi 

intercultural imaginea contemporană a individului, exponent al marilor aglomerări urbane, cu 

arta și simbolurile picturii clasice. 

 - LALLA ESSAYDI - Contrastul socio-cultural dintre cele două lumi, cea orientală și 

cea occidentală, este repus în discuție prin dialogul vizual propus de artista fotografă, dar și 

pictoriță, de origine marocană, Lalla A. Essaydi. Stabilită la New York, aceasta nu se 

desprinde de experiențele trăite în lumea musulmană, în trecut, exprimându-și, prin creațiile 

sale, protestul față de discriminările la care sunt supuse femeile.  

 Elementele fotografice, îmbinate cu tradiția și grația feminină, aduc în imagini, pe 

lângă eleganță și un mod brutal și onest de a pune în lumină istoria personală, intimă a 

artistei. Essaydi transgresează stereotipurile de gen prin utilizarea caligrafiei, o formă sacră 



de artă islamică, rezervată în mod tradițional pentru bărbați. Artista se angajează prin scris la 

un act delicat de sfidare a unei culturi în care femeile au fost marginalizate. 

 - TRANSFERURI DE TIMPURI ALE REALULUI- FRANCISCO GOYA - 

Precursor al artei transgresive, Goya dezvoltă o operă bazată în mică parte pe justificări 

canonice, o artă mobilizată să alăture concepte precum conflictul, cruzimea şi inconştienţa, în 

contrast cu virtutea, înţelepciunea sau pacea, convins că viciile şi greşelile omeneşti, care 

cenzurează, sunt subiecte demne pentru creaţia sa. Cu toate astea, Goya are o atitudine 

beligerantă faţă de publicul său, denunţând cruzimea, teroarea, fanatismul, suferinţa şi 

moartea, în celebra serie de 82 de gravuri - „Dezastrele războiului”. Dincolo de valoarea lor 

artistică, prin ilustrarea atrocităţilor comise de ambele tabere, aceste lucrări au un rol de 

mărturie a ceea ce înseamnă războiul, tranformând opera sa într-un protest nemaiîntâlnit în 

istoria artei.  

 Cu această serie a celor opzeci şi două de gravuri, inspirate din războiul peninsular, 

Goya se desprinde de vechea tradiţie iconografică, din perioada reliefurilor asiriene şi a 

Columnei lui Traian, arta de război fiind întotdeauna comandată de învingători, cu scopul 

celebrării, glorificării şi comemorării evenimentelor. 

 - REALUL INFESTAT DE STEREOTIPURI SOCIO-CULTURALE - Direcţia 

cercetării, în acest paragraf, se axează pe aprofundarea conceptului de distorsionare a 

realităţii, datorită infestării de către stereotipuri socio-culturale şi pe transmiterea acestor idei 

prin mijloacele vizuale şi artistice. Această temă de dezbatere îşi găseşte numeroase 

corespondenţe în arta propagandei fasciste şi, cu precădere, în arta chineză, de propagandă. 

 Realismul socialist îşi are originile în Uniunea Sovietică, se dezvoltă în toate ţările 

blocului comunist şi devine stilul artistic dominant. Caracteristica fundamentală a acestui stil 

o constituie glorificarea valorilor comuniste, cum ar fi emanciparea proletariatului. A fost o 

formă de artă dominantă, aprobată, în Uniunea Sovietică şi a avut începuturile în anii 1920, 

urmând să intre în decădere spre sfârşitul anilor '60. Crearea unei imagini idealiste a „Omului 

perfect” (noul om sovietic) ne trimite inevitabil cu gândul la ideologiile naziste despre rasa 

superioară şi imaginile construite de către artişti, pe baza acestui concept.  

 Odată cu dezmembrarea blocului comunist, în anul 1990, artiştii rup legătura cu acest 

curent, întorcându-se la subiectele interzise a fi reprezentate în perioada ideologiei sovietice; 

artistul revenind la un nivel de autoritate asupra creaţiei nemaintâlnit de la începutul secolului 

XX.  

  



- MASS MEDIA ȘI ARTA - MASS MEDIA DE LA PROPAGANDĂ LA INFORMARE- O 

definiţie succintă a propagandei este surprinsă de către istoricul Olivier Thompson, care 

afirma că „propaganda este utilizarea abilităţilor de comunicare, de toate tipurile, pentru a 

realiza schimbări de atitudine sau de comportament, în cadrul unui grup, de către alt grup”. 

 Propaganda debutează pe scară largă, în perioada Primului Război Mondial, când 

devine principalul mijloc de control al opiniei publice şi un motor al acţiunilor militare, 

urmând să ia amploare în cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu apariţia lui Adolf Hitler, 

acesta fiind considerat un geniu al propagandei. Hitler reuşeşte să manipuleze opinia publică 

printr-o contra-propagandă, dirijată abil spre tratatele de pace. El considera că aceasta era 

„arta de a vinde politica publicului larg”, fiind convins că menirea propagandei era de a aduce 

puterea.  

 Ulterior, din cauza rezonanței sale negative, propaganda ia numele de „război politic”, 

iar mai apoi, cu scopul de a fi mai uşor acceptată de către opinia publică, i se atribuie chiar 

termenul de „comunicare publică”. Toate aceste nuanţări de termeni coincid cu perioada 

războiului rece, când diferenţele ideologice dintre cele două blocuri generează interpretări 

proprii ale adevărului; acesta fiind transmis cetăţenilor lumii întregi, prezintă o importanţă 

majoră în politica externă. 

- REALUL PROMOVAT „PRECUM REALUL” - Observând pragmatic parcursul 

căutării realului, constatăm deformarea imaginii realităţii în diferite direcţii, pentru a servi 

diferitelor scopuri. Demersul de faţă porneşte de la întrebarea obsesivă: „ce este real şi ce este 

promovat precum a fi real”.  

 Plecând de la această premisă de realitate şi simulacru, perpetua întrebare este: ce 

procent din imaginea furnizată de media, televiziune este o reflecție a realității şi cât este un 

simulacru al ei? Logica simulacrelor este argumentată de către Baudrillard ca nefiind o 

predestinare divină, ci o precedentă a modelelor. De aceea, unele evenimente nu mai au sens, 

nu pentru că sunt lipsite de conţinut, ci pentru că sunt precedate de model şi, implicit, reduse 

ca valoare. Acest „bombardament” informaţional, imagistic, contemporan nu face altceva 

decât să accentueze prăpastia incertitudinii, referitoare la realitate şi la palpabil. Există din ce 

în ce mai multă informaţie lipsită de sens.  

 În realitatea de proximitate, gradul de socializare se măsoară prin expunerea la 

mesajele mediatice; prin excludere; cel care este subexpus acestei socializări virtuale este 

considerat desocializat sau virtual asocial. Dinamica economică este direct asociată cu 

dinamica informaţională, informaţia fiind obligată să producă o diseminare accelerată a 

sensului, ducând, în final, la un beneficiu social, general. Întreaga modernitate se bazează pe 



acest concept, individul fiind parte activă a acestui angrenaj, girând cu stabilitatea socială 

proprie. Întrebarea este în ce măsură această abundenţă de informaţie produce sens şi câtă 

stabilitate reală conferă aceasta? 

 Atât publicitatea, cât şi propaganda sunt limbaje de masă, iar traseele lor, iniţial 

divergente, tind să se apropie treptat. 

 - PICTURA DE PROPAGANDĂ TOTALITARISTĂ- Arta germană dintre anii 1933 

şi 1945 era dictată şi aprobată de guvernul nazist şi avea un caracter pur propagandistic. 

Acestă trăsătură aduce după sine şi un anumit anonimat al artistului, iar creaţiile artistice 

treceau direct prin filtrul preferinţelor Führerului. Arta nazistă a fost definită ca aparţinând 

stilului realist - romantic cu puternice modele clasice şi cu numeroase influenţe din arta 

greacă sau romană, care se întrupau în ideile rasiste ale lui Hitler. Pictura promovată de către 

nazişti era tratată tradiţionalist şi era strâns legată de ideile de puritate rasială, militarism sau 

supunere, iar arta din afara spaţiului influenţei naziste era considerată „artă degenerată”. 

Deformarea şi idealizarea imaginii, pentru a servi scopurilor politice, este definitorie 

propagandei şi manipulării în masă. Cu toate că imaginile reprezentate aveau o vădită tratare 

realistă, teoria nazistă respingea în mod explicit materialismul şi refuza folosirea termenului 

de realism. Artistul era perceput ca fiind producătorul unei opere idealiste, care să dăinuie 

pentru eternitate, iar imaginile personajelor erau stereotipizate într-o pefecțiune fizică. 

 Nefiind un teren propice creaţiei, mulţi artişti, precum Paul Klee, Kandinsky, 

Kokoschka sau Grosz, părăsesc Germania nazistă, fiind etichetaţi ca „furnizori de artă non-

germană”. 

 Produsul artistic controlat şi cenzurat, al regimului nazist are, precum spuneam, un 

accentuat caracter propagandistic, dar mai presus de toate, această artă se demonstrează a fi o 

„artă care propovăduieşte” maselor. Îndoctrinarea prin toate mijoacele de transmitere a 

mesajului, inclusiv a celui artistic, a fost adoptată şi de regimul comunist chinez, care 

transformă picturile în postere de vizibilitate maximă. 

 Sub regimul Mao, imaginea, ca propagandă, a fost folosită pe multiple căi. Unul 

dintre obiective era să stopeze tentaţiile capitaliste, expunând conotaţiile pozitive şi negative 

ale ideilor; imaginea atrăgea atenția și convingea publicul cât de nociv este capitalismul şi 

sublinia faptul că doar comunismul răspunde tuturor problemelor individului. La fel ca şi în 

cazul lui Hitler, propaganda a fost folosită pentru a manipula poporul şi pentru a-l convinge 

că cea mai bună alegere, pentru progresul Chinei este Mao. Ideologia şi propaganda maoistă 

şi-au demonstrat efeciența, efectele acestor convingeri se regăsesc în mentalitatea poporului 

chinez, chiar şi în prezent. Multiplicarea şi anonimizarea picturilor de propagandă dezvoltă 



imediat o ascensiune a limbajului de impact vizual major, posterul. Guvernul dorea să creeze 

o nouă cultură vizuală, menită să comunice scopurile şi ideologiile comuniste, poporului 

chinez. Aceast proces de modernizare, în toate aspectele ideologice ale societăţii, distruge 

aproape în întregime cultura tradiţională. În artă, impactul directivelor impuse de P.C.C. a 

fost enorm. Pictura tradiţională în cerneală, definitorie pentru artă chineză de peste o mie de 

ani, a fost înlocuită de cea mai popularizată artă din China, pictura socialist-realistă, în 

tehnica ulei. Subiecte tradiţionale precum peisaje, flori sau păsări sunt înlocuite cu 

portretizările eroilor revoluţionari, muncitori sau ţărani. 

 Aşa cum Hitler clasa arta exterioară doctrinei Reich-ului ca fiind o „artă degenerată”, 

Mao realizează expoziţii cu lucrările care nu reflectau ideologia politică a guvernului, aşa 

numita „pictura neagră”, ca exemplu negativ, prin urmare nu constituiau un reper pentru 

restul artiştilor. 

 - CONFLICTUL EXTINS ȘI ARTA - Războiul este atât un „distrugător cât și un 

creator de adevăruri” și acest lucru se demonstrează nu doar în politică și în istorie, dar și în 

artă. Arta vizuală are o relație de lungă durată cu războiul și continuă să joace un rol 

fundamental atât în condamnarea, cât și în promovarea conflictului. Războaiele au provocat 

numeroase și diverse reprezentări, din care au apărut noțiuni concurente despre "adevăr". 

Aceste idei conflictuale despre adevăr au adesea conexiuni în sfera politică, influențând 

modul în care sunt amintite conflictele. Rolul artei nu este doar acela de a poziționa un 

conflict în narațiuni naționale, dar și cel al responsabilității etice, de a fi observator și creator 

de imagini. 

 Războiul, în lumea contemporană, este o urmare a politicii mondiale și nu implică 

doar forțele armate sau civilii, care interacționează involuntar în conflictele armate, dar și 

întreaga rasă umană. Amenințarea unui holocaust nuclear rămâne vie.  

 -RĂZBOIUL RECE- Declarațiile de război declanșează implicit dificultăți practice 

pentru artiști, iar riscul unei crize împinge artistul spre un rol minor în societate. În cele ce 

urmează se tratează cu predilecție participarea vizuală indirectă, dar și foarte profund 

ancorată în aspectul socio-politic al artistului, la amenițarea războiului. De asemenea, se 

prezintă considerații asupra artei consumate în perioada „lungii păci” a războiului rece, o 

„pseudo-pace”, care, într-o eră a descoperirilor armelor nucleare, era departe de a fi 

liniștitoare. 

 Politica vizuală a artistului modern, vis-a-vis de atrocitățile războiului, este una care 

dezvoltă o neutralitate imagistică, condamnând anomaliile rezultate din confruntări în sine, și 

mai puțin una de propagandă și părtinire, a uneia dintre părți. Profund conectată la viața 



politică, toata zona artistică, contemporană, mondială este structurată pe antagonismul și 

stilurile, derulate pe perioada Războiului Rece. Pentru a evidenția discordanțele naționale și 

naționaliste, războaiele culturale au fost purtate la nivelul „artei superioare”, prin propagandă 

și folclor, design și arhitectură. 

 Schimbarea fundamentală s-a produs odată cu expoziția de la Whitechapel „This is 

tomorrow”, având-ul ca pionier pe Richard Hamilton, cu lucrarea care îl consacrează „Just 

what was it that made today’s homes so different, so appealing?”. Această anticipare a 

consumerismului american, o imagine de tip publicitar a produselor, care guvernează 

societatea, readuce cu ea, într-un mod subtil, avertizarea unui potențial pericol nuclear. 

 Pop-art-ul devine un fenomen internațional, având un repertoriu figurativ al valorilor 

americane și, implicit, fiind un reper al protestelor politice, precum și ale rebeliunilor 

tineretului, din blocul estic. Antagonismele derulate, pe parcursul războiului rece, dau naștere 

unor importante mișcări în artă, dovedind că amenințarea războiului poate genera creativitate, 

iar arta este profund participativă și ancorată în sfera socialului. 

 Acest dialog vizual, socio-cultural, și polemica generatoare de creativitate, suprapusă 

Războiului Rece, nu implică doar cele două părți, Europa și Statele Unite ale Americii. În 

lucrarea artistului islandez Erro, „American interior” (Interior american), care anticipează 

lucrarea iconică „Mao Zedong”, din 1972, a lui Andy Warhol, acesta aduce în atenția 

privitorului trupele Armatei Roșii, dintr-un poster maoist, care invadează climatul confortabil 

al unui cămin american. Agresiunea din lucrarea lui Erro contrastează cu critica pasională, 

referitoare la rolul american în Vietnam și este premisa unei mișcări de „pictură-protest”. 

 Realismul Socialist a rămas un curent estetic, oficial, al Uniunii Sovietice (şi ai 

sateliţilor săi, din Europa de Est), până la sfârşitul secolului al XX-lea, moment în care 

schimbările din societatea sovietică, iniţiate de liderul rus, Mihail Gorbaciov, au dus la 

abandonarea conceptelor estetice inițiale. 

  Crearea unei imagini idealiste a „omului perfect” (omul nou, sovietic) ne trimite 

inevitabil, cu gândul, la ideologiile naziste, despre rasa superioară şi la imaginile construite 

de către artişti, pe baza acestui concept. Scopul Realismului Socialist a fost de a limita şi 

controla cultura populară, la un segment al expresiei creative, care să promoveze strict 

idealurile sovietice.  

 -ARTA DE RĂZBOI- Scopul suprem al războiului este de a folosi violența, pentru a 

obliga adversarii să se supună. Acest lucru definește războiul, ca fiind cea mai distructivă 

activitate, cunoscută umanității. De-a lungul istoriei, artiștii au descris, prin texturi și culori, 



ideologiile, practicile, valorile și simbolurile din timpul războiului, investigând nu numai 

răspunsurile artistice referitoare la război, ci și semnificția violenței în sine. 

 În arta de război, asistăm nu atât la o reprezentare istorică a evenimentelor, care să 

glorifice prin imagini una dintre părți, dar mai cu seamă la o consemnare neutră, realistă, a 

evenimentelor tragice, derulate pe câmpul de luptă. Prin implicarea fizică directă, 

participativă, a artistului la calamitatea copleșitoare a războiului, filtrată prin prisma 

emoțională, acesta atestă veridicitatea imaginilor. Un exemplu concludent este participarea 

artistului de război Otto Dix, în Primul Război Mondial; instrumentele de cruzime au fost 

transformate în testamente de compasiune. 

 Arta de propagandă nazistă precum și, mai târziu, realismul socialist, prin 

manipulările vizuale din propaganda comunistă, își atribuie mare parte din arta de război. 

 Propaganda intră în forță pe scena vizuală mondială, printr-o producție pe scară largă, 

în perioada Primului Război Mondial, devenind principalul mijloc de manipulare a opiniei 

publice şi în același timp, un motor al acţiunilor militare. Acest tip de artă s-a practicat în 

ambele tabere dar, bineînțeles, cu scopuri și ideologii diferite. Deși este știut că arta de 

propagandă, de război, din punct de vedere stilistic, nu este o noțiune nouă, artiști precum 

Norman Rockwell au produs acest tip de artă, operând printr-un filtru narativ, realist, 

surprinzând aproape fotografic intensitatea momentului și mai puțin ororile, la scară 

universală, cauzate de război. Este o abordare aproape documentaristă și își are originile în 

narațiunea de tip ilustrativ, aparținând realismului american. 

 -RĂZBOIUL ȘI ARTA- ARTA DE PROPAGANDĂ ȘI RĂZBOIUL - Deși arta a 

fost văzută ca având abilități majore de a influența gândirea umană, aceasta a fost percepută 

de către propagandiști ca fiind un mediu evaziv. Propaganda artistică se sprijină mai mult pe 

un vocabular vizual, mai ușor de decodat, la îndemâna maselor, capitalizat în forța 

emoțională de a crea expresii, de a capta trăiri umane, de a legitimiza imperii sau de a susține 

sau restabili puterea. În artă se crează o interacțiune între tensiune și fragilitate, iar acest lucru 

nu conferă siguranță în transmiterea și percepția mesajului, lăsând loc interpretărilor greșite. 

 Intenția artistică este subliminală, iar procesul de meditație și readaptare poate sabota, 

într-un fel, semnificația inițială. 

 Istoricii au fost mereu interesați cum depășește propaganda granițele naționale, dar nu 

s-au întrebat cum aceasta transcede granițele cronologice. Cum poate mintea omului să 

memoreze o imagine și cum unele imagini rămân în memoria vizuală, a individului, iar altele 

pălesc în timp? Imaginea este centrată pe un proces de includere și eliziune, care formează 



memoria individuală sau colectivă și narează povestiri naționale sau universale. Războiul a 

jucat întotdeauna un rol major în construcția identităților naționale, prin imagini cheie, figuri 

de stil și sentimente, filtrate pentru a forma baza identității colective. 

 -RĂZBOIUL CONTEMPORAN- Confruntările armate, contemporane nu se mai 

înscriu demult în definiția războiului clasic, în care forțele armate se confruntau deschis și în 

care se încerca implicarea cât mai redusă, a civililor. Războiul contemporan este unul în care 

raporturile de forțe sunt inegale și în care părțile își compensează inferioritățile prin mijloace 

proprii, uneori imorale. 

 Într-o lume contemporană, în care funcțiile primare ale vizualului sunt duse la apogeu, 

în care imaginea transmisă prin mijloacele media este tot ceea ce contează, chiar dacă suntem 

sceptici asupra veridicității ei, artistul de război, prin onestitatea imaginilor captate și 

reinterpretate prin mijloace plastice, dar mai puțin alterate de influențele propagandistice 

exterioare, deține un rol foarte important. Un astfel de artist, care prin tehnici plastice, 

convenționale surprinde acest „război invizibil”, este artistul Xavier Pick. 

 Xavier manifestă o fascinație spre popoarele indigene, ale Irakului de sud și este 

nerăbdător să exploreze această nouă lume. Acesta surprinde atât scene de relaxare, ale 

soldaților britanici, cât și trauma războiului, dovezile clare ale cruzimii și distrugerii țării, de 

către regimul lui Sadam Hussein. Cu toate că acesta relatează vizual scene de război, el este 

numit „un artist al păcii” (a peace artist), un observator al vieții și, ca mulți alți artiști, este un 

bun documentarist, cronicizând nu doar viața din timpul conflictului, reconcilierea și pacea, 

dar și viața, în general.  

- TRANSFERUL DE VALORI- Manifestările artistice contemporane, indiferent de 

genul pe care îl promovează, sunt profund ancorate în actualitatea momentului, printr-o 

interconectivitate permanentă, între imaginea percepută prin mijloacele media și transmiterea 

acesteia spre privitor, prin mijloace plastice, re-contexualizarea ei și reducerea ei la esențial.  

 Se pune tot mai frecvent, în discuție, termenul de atentat față de principiul realității, în 

care imaginea războiului este filtrată și deformată, în funcție de interesele părților, pentru a 

manipula, într-un anume sens masele. Infuzia imagistică a războiului, în mediile vizuale, își 

găsește reversul în și dinspre cultura pop a societății de consum, difuzată prin aceleași 

metode. Acest fenomen de fuzionare a mediilor de exprimare se regăsește în creația artistului 

conceptualist, american, de origine irakiană, Michael Rakowitz. Conceptele sale au o 

încărcătură politică și sunt strâns conectate la realitatea socială, a Orientului Mijlociu, în 

general, și a Irakului, în special. Proiectul lui Rakowitz își propune un studiu asupra 

intensității infuziei de imagini, din cultura vizuală a societății, care au devenit puternice 



mitologii contemporane, creând un univers, în care personajele din lumea reală și cea 

fantastică coexistă. 

 De-a lungul carierei, Rakowitz a analizat obiectiv dezrădăcinarea sau ștergerea 

violentă a identității culturale prin război, complexitatea și obscuritatea provenienței anumitor 

forme de cultură și forța obiectelor neasumate, pentru imensele tragedii umane. Lucrările sale 

activează un spațiu al întrebărilor și al contestațiilor și pun în dezbatere istoriile culturale. 

Paralela descrisă de către artist, între trilogia Star Wars și dictatura lui Saddam Hussein, are 

conotații mult mai profunde. Acesta, prin metode artistice aluzive, face referire la 

consumerismul societății vestice și la forța cu care mass media, prin metode imagistice, 

reușește să penetreze chiar și cele mai conservatoare (tradiționaliste, religioase) societăți. 

 Rakovitz are acest potențial de a observa asocieri neobișnuite fiind atras de acest tip 

de rațiune a realității care se întrepătrunde cu fantezia. Având la îndemână conexiunile dintre 

obiectele finite și evenimente, rămâne la latitudinea privitorului capacitatea de a decoda 

traseul dintre science fiction și realitățile războiului. 

-ARTISTUL DE RĂZBOI- Condamnarea absurdității războiului este surprinsă, de 

data aceasta, din perspectiva soldatului înrolat benevol în Primul Război Mondial, Otto Dix. 

Fiind „definiția” reporterului de război, Otto Dix, desenator și pictor, a fost unul dintre cei 

mai influenți artiști ai secolului XX, acesta fiind un artist care a sfidat orice categorisire, 

având o relație complexă cu arta și violența. În pictura lui Otto Dix, realitatea situației este 

mai degrabă redusă la expresivitate, decât să fie un studiu al luminii, iar conturul esențial, 

expresiile precise și tensionate joacă un rol artistic important. Acest naturalism al expresiei 

provine din dubla funcție pe care artistul o exercita în război: aceea de a fi artist, dar și soldat, 

în același timp. 

 Decizia guvernului britanic de a folosi imaginea războiului dintr-o perspectivă mult 

mai profundă, cu o încărcătură emoțională și culturală, care penetrează dincolo de imaginea 

propagandistică, a dus la susținerea artiștilor de război. Deși „întârziați” din acest punct de 

vedere, comparativ cu guvernele francez și german, britanicii susțin acest tip de atestare 

istorică, prin imagine. 

 Atitudinea vehementă a pictorului Paul Nash în descrierea distopiei războiului este 

unică printre artiștii de război, participanți pe front. Înfluențat de experiența sa de război, 

artistul își canalizează intensitatea emoțională într-o serie de desene și picturi în ulei, care fac 

o introspecție a peisajelor apocaliptice, îmbâcsite de noroaiele interminabile din Ypres 

Salient. Viziunea sa radicală asupra războiului se potrivește perfect cu lumea fantasmagorică, 



pe care a întâlnit-o în planul real. Războiul i-a schimbat lui Nash întreaga viziune despre 

viață, transformându-i radical creația. 

 Luând parte la atrocitățile războiului, Nash își conduce creația sa spre o direcție meta-

reală, spre o realitate a metaforei, în care metamorfoza îmbrățișează realitatea, cu toate 

posibilitățile ei de transformare, declinându-se într-o nouă abordare a picturii metafizice.  

- PORTOFOLIU TEMATIC PERSONAL- Conceptul principal, pe care s-a clădit 

secțiunea aplicativă a tezei de doctorat, s-a dorit a fi parte suținătoare și de completare a bazei 

teoretice a lucrării și pleacă de la noțiunea fundamentală a tezei, conflictul. Perioada de 

gestație a acestui proiect a adus după sine o aprofundare analitică a conceptului și, implicit, o 

metamorfozare a lui, atât la nivel expresiv, cât și la cel semiologic. Acest aspect se 

structurează în activitatea mea artistică, derulată pe parcursul celor trei ani de cercetare, în 

etape de analiză imagistică. 

 O primă etapă, având rolul de introducere în subiectul propus, este Perspectiva 

pragmatică. Rolul acesteia este de a transpune direct privitorul în atmosfera conflictuală, într-

o manieră documentaristă, de informare, specifică pictorilor de război. 

 Plecând de la universal spre particular, cea de-a doua etapă, abordarea (aluzivă) 

psihologică, are ca scop introspecția consecințelor dramatice ale războilui la nivelul particular 

al individului, cu aprofundarea psihologică a expresiei. 

 Societatea occidentală contemporană, deși geografic departe de forțele dezlănțuite ale 

confruntărilor armate, afectiv, este parte participantă la confruntările celor două civilizații și 

își manifestă indirect îngrijorarea față de acest lucru. Am evidențiat acest aspect în secțiunea 

seriilor de lucrări consacrate paralelei conflict- realități contemporane. 

 Pentru o înțelegere mai clară și o aprofundare obiectivă a interferenței culturale dintre 

civilizația occidentală și cea orientală, am efectuat o vizită de documentare în Maroc, pe baza  

căreia am structurat ultima etapă a părții aplicative a prezentei teze, Documentare vizuală, 

tematică. Aici am reliefat contrastele dar și similitudinile, acestea din urmă datorate în mare 

parte  poluării consumeriste sau a importului de valori dintre cele două culturi. 

 Un rol important, din punctul de vedere al simbolisticii elementelor, îl au detaliile cu 

caracter identitar, care poziționează actanții acestor scene în medii de proveniență diferite, cu 

elemente vestimentare specifice și care definesc individul și îl poziționează național și social. 

Aceste detalii sunt, de asemenea, indicii ale influenței consumerismului occidental asupra 

orientului. Din punctul de vedere al perspectivei de abordare a conflictului, portofoliul 

personal suferă o metamorfozare imagistică. Subtilitatea aluzivă a expresiei portretului ia 



locul documentarului vizual și al scenografiilor descriptive ale războiului. Pe cât de cauzator 

de distrugere, pe atât de fascinant, războiul este un arheolog al adevărului.  

 Reprezentarea a suferit o schimbare de abordare, prin trecerea de la macro univers 

(conflictul armat cu implicații mondiale, universale), la micro universul specific individului 

traumatizat de efectele conflictului. În termenii observării expresivității individuale a 

personajelor, actanți în scenografia compozițională, fuziunea cromatică și de expresie a 

acestora cu mediul și semiotica elementelor figurative, însumează tortura emoțională, cauzată 

de lupta pentru supraviețuire. Sursa acestui tip de imagine iși are originile în documentarele 

monocrome, specifice holocaustului, în care drama umană ajunge la scări universale, iar 

individul își piede calitățile și valoarea umană.  

 CONCLUZII- Subiectul tratat în prezenta teză de doctorat readuce în atenție relația 

dintre natura umană, cu formele de alteritate cunoscute și conceptul de conflict, în general, cu 

anumite accente pe conflictul armat, în particular. Pentru a înțelege parcursul 

reprezentațional, vizual, contemporan am recurs la o analiză a surselor imagistice, de 

referință, consumate în istorie, consecințe ale marilor colonizări europene sau a celor două 

conflagrații mondiale. Cele două repere istorice sunt distanțate temporal, dar definesc, prin 

scara și intensitatea lor, conceptul de conflict extins (războiul), dând totodată indicii asupra 

conflictului contemporan, care poate reprezenta o posibilă consecință a colonizărilor 

europene din trecut. Toate aceste coordonate au fost analizate prin filtrele atitudinilor artistice 

ale pictorilor, care și-au propus să reprezinte conflictul. 

  În peisajul contemporan, estetica violenței capătă o cu totul altă conotație, spre 

deosebire de reprezentarea acesteia în lucrările pictorilor de război.  

 Așa cum s-a putut observa pe parcursul acestei teze, conflictul constituie parte 

componentă a naturii umane, a alterității în sine, prin urmare este și va fi o resursă 

inepuizabilă de reprezentare vizuală. 


