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 Teza de doctorat cu titlul Recurenţe ale regimului nocturn în pictură urmăreşte apariţia 

şi parcursul nocturnului în artă, cu precădere în pictură, începând cu Evul Mediu şi până în 

prezent. Încă de la începutul dezvoltării civilizaţiei umane, noaptea a fost un motiv de reflectare 

constantă, iar diferite culturi, religii şi ideologii i-au atribuit diferite conotaţii simbolice. Deşi a 

reprezentat un timp oportun odihnei, noaptea a stimulat imaginaţia oamenilor, iar diferitele 

popoare au început să caute răspunsuri la întrebările existenţiale, reflectând întregul univers în 

propriile personalităţi şi mituri. Pentru grecii antici, noaptea era reprezentată ca o fiică a 

haosului şi totodată mamă a morţii şi a somnului, în timp ce pentru civilizaţia maiaşă făcea 

trimitere către interiorul pământului. Alte popoare au văzut noaptea dintr-o perspectivă mai 

optimistă, ca un nou început sau o renaştere a zilei, cum e cazul celților.1 

 Văzută ca sursă primordială a incertitudinii, a coşmarurilor şi a ideilor negre, noaptea a 

avut permanent o dublă conotaţie, fiind premergătoarea zilei şi timpului în care iau naştere şi 

se dezvoltă ideile care se vor concretiza în zori. Acesta este un timp al gestaţiei şi al eliberării 

inconştientului.2  

 Întunericul este definit de relaţia sa complementară cu lumina, iar multe popoare văd 

această dualitate ca pe un ciclu succesiv pe toate planurile cosmice. Aşa cum noaptea este 

urmată de zi şi invers, orice epocă istorică întunecată şi decadentă în care predomină moartea 

şi haosul este urmată de una luminoasă şi regenerativă. Ideea apare și în filosofia antica chineză, 

unde Yin şi Yang, deşi sunt separate, conţin fiecare şi urma celuilalt. Noaptea este parte 

integrantă a zilei, respectiv a celor 24 de ore. Dacă la origini haosul le cuprindea pe ambele, 

cele două au fost separate prin operaţiunea cosmogonică. Întoarcerea la origini a anumitor 

religii poate fi definită prin anularea dualităţii şi restabilirea unei unităţi prime. Din acest punct 

de vedere, simbolismul mistic vede întunericul din spatele luminii, care poate fi aprofundat doar 

cu sprijinul raţiunii. Există şi o faţă întunecată a lui Dumnezeu, acesta fiind atât creatorul 

luminii cât şi al întunericului. Din punct de vedere psihanalitic, întunericul este asociat 

coborârii, imaginilor sumbre şi fricii, sugerând o stare de anxietate sau depresie.3 

 Noaptea mai poate evoca şi axa centrală a lumii, care străpunge cei doi poli şi care pentru 

anumite popoare cum ar fi aztecii, algonkinii sau chinezii simbolizează legătura cu lumea 

                                                 
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbreant, Dicţionar de simboluri, Polirom, București, 2009, p. 342. 
2 ibidem, pp. 342-343. 
3 ibidem, pp. 236-238. 
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subterană şi cu infernul. Pentru lumea htoniană în schimb, centrul întunecat al pământului 

simbolizează reînnoirea lumii diurne şi regenerarea vieţii.4 

 În mitologia greco-latină, noaptea succede haosul, iar împreună cu fratele ei Erebus dă 

naştere Eterului. Aici, conotaţiile nopţii sunt la fel de complexe şi dualiste ca şi în alte culturi, 

pe de o parte simbolizând sursa luminii creatoare a universului, pe de altă parte fiind sursa 

tuturor relelor, calamităţilor şi a morţii. În pofida acestor viziuni dramatice, grecii vedeau 

noaptea ca pe o călăuză care dă sfatul cel bun.5 

 Conform lui Gilbert Durand, regimul nocturn este expresia unei metamorfoze constante 

şi a unui eufemism. Unele popoare, începând cu grecii sau scandinavii şi ajungând până la 

australieni sau anumite popoare din America de Sud, nu au perceput noaptea ca pe un teritoriu 

al tenebrelor, ci ca pe unul al veneraţiei şi al liniştii profunde. Pentru egipteni, noaptea mai era 

denumită şi cerul de jos, fiind o oglindă a zilei. Tungaşii, de asemenea, văd în noapte de fapt o 

zi a morţilor şi o inversiune a lumii vii. Dacă unele dogme văd tărâmul celor morţi ca pe unul 

al ororii şi al infernului, escatologia egipteană începe să vadă în acest caz o dedublare a vieţii 

aflată sub stăpânirea lui Osiris.6  

În secolul al XVI-lea s-a încercat o definire mistică a naturii în domeniul creştinismului, 

prin opera Sfântului Ioan al Crucii sau a Sfintei Tereza, a cărui simbolism al nopţii a fluctuat 

între valori negative şi pozitive, având conotaţii contradictorii. Uneori noaptea reprezenta o 

alegorie a sufletului exilat cuprins de disperare, înlănţuit şi orbit de vălul gros al întunericului, 

iar în alte contexte evoluţia nocturnă devenea un loc transcendental al comuniunii cu natura, 

unde sufletul îşi atenua setea cu ajutorul fântânii euharistice. Această mistică substituie 

sensurile precedente ale nopţii prin valorile inefabile şi misterioase ale acesteia, care permit 

amintirilor estompate să revină şi să se manifeste la nivelul inconştientului. Noaptea este legată 

şi de un cult al morţilor, fiind o metaforă a coborârii intime care este privilegiată de noaptea 

nemărginită.7 

Unul din subiectele care au definit regimul nocturn de-a lungul secolelor face trimitere 

la momentul cosmogonic care defineşte origine universului, iar prin acţiunea sa omul repetă 

actul creaţiei. Arta nocturnă a fost percepută constant ca o metodă alternativă de creaţie 

deoarece atât ochiul pictorului cât şi cel al privitorului sunt obligați să se adapteze la condiţile 

                                                 
4 ibidem, p. 335. 
5 ibidem, p. 334-338. 
6 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers, Bucureşti, 1977, pp. 269-271. 
7 ibidem, pp. 269-272. 
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liminale ale percepţiei optice. Graniţele vizibilului sunt împinse la limită, fiind nevoie de un 

anumit tip de sensibilitate vizuală.8 

Modul de percepţie al artiştilor a variat de la o perioadă la alta, chiar dacă au urmărit să 

redea naturaleţea nopţii sau dimpotrivă, s-au bazat pe efecte şi artificii. Cu toate acestea, arta 

fiecarui secol a fost influenţată în mod direct de ideologiile şi evenimentele din plan social, 

politic, economic sau cultural. La fel, registrul nocturn a fost definit de o mutaţie constantă, 

oglindind manifestarea unei părţi întunecate a fiecărei epoci. 

Primul capitol al tezei prezintă o asociere între registul nocturn şi Evul Mediu. Această 

mega-perioadă poate fi definită ca o noapte a istoriei, în mare parte datorită experienţei mult 

mai profunde şi directe a morţii. Chiar și excluzând perioadele conturate de ciumă sau foamete, 

rata mortalităţii rămâne una extrem de mare, uneori chiar de trei ori mai mare decât cea a ţărilor 

dezvoltate din zilele noastre.9 

Fiind influenţată de filosofia lui Platon, cultura medievală a secolului al XIII-lea a 

încercat să definească universul ca fuziune a celor patru elemente principale, în timp ce omul 

era definit de cel de-al cincelea element, imuabil şi nemuritor, care era sufletul.  

Întregul Ev Mediu a fost profund influenţat de filosofia Sfântului Augustin, iar separarea 

inspiraţiei spirituale de intuiţia corporală a fundamentat teologia creştină timp de mai multe 

secole. Dualitatea ideal-real a fost adesea asociată şi cu dedublarea dintre regimul diurn şi cel 

nocturn, primul, cel luminat, fiind înălţător printr-o disciplinare a simţurilor, în timp ce al 

doilea, cel întunecat, fiind descendent, asociat morții şi coborârii intime.10 

Având în vedere că aproape întregul perimetrul occidental se supunea dogmelor 

Bisericii Catolice, moartea era văzută ca un început al vieţii veşnice, iar scopul omului era de a 

se pregăti pentru această călătorie. Teroarea ciumei a consolidat interesul enoriaşilor de a se 

pocăi, iar scopul artei din acest moment devenea unul foarte clar. O serie de artefacte ale 

secolelor al XIII-lea şi al XVI-lea reprezintă scene ale Judecăţii de Apoi care încercau să 

reprezinte Raiul şi Iadul prin diverse variaţii. Inclusiv cărţile de rugăciuni foloseau ilustraţii ale 

sfinţilor care funcţionau ca memento mori, amintindu-i credinciosului de efemeritatea vieţii.11 

                                                 
8 Hélène Valance, Nocturne: Night in American Art, 1890-1917, Yale University Press, 2018, ediție Kindle, 

locaţie: 506-518/7684. 
9 Eleanor Townsend, Death and Art. Europe 1200-1530, V&A Publishing, Londra, 2009, p. 8. 
10 Martina Bagnoli, A feast for the Senses. Art and Experience in Medieval Europe, The Walters Art Museum, 

Baltimore, 2016, p. 19. 
11 Eleanor Townsend, op. cit., pp. 8-9. 
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Deşi teologii au încercat de-a lungul secolelor să obțină o cartografiere a vieţii de apoi, 

abia în secolul al XIII-lea s-a ajuns la un consens apropiat de universal. În acest context, 

registrul nocturn este asociat pasivităţii absolute şi a stării de moarte a sufletului, la fel ca şi 

culoarea neagră, care reflectă doliul absolut. Dacă doliul alb se raportează la renaşterea 

spirituală, doliul negru reprezintă noaptea eternă, evocând partea abisală a lumii, sau infernul. 

Această dualitate dintre alb şi negru, respectiv lumină şi întuneric, persistă în majoritatea 

religiilor.12 

Geografia vieţii de apoi a fost conturată în secolul al XIV-lea şi de Divina Comedie a 

lui Dante, unde Raiul reprezintă cerul, sau partea de sus, în timp ce Iadul este partea de jos, spre 

centrul pământului.13 Canoanele vizuale ale Evului Mediu au început să reprezinte Grădina 

Edenului ca Paradis Pământesc din care au fost expulzaţi Adam şi Eva, fiind separat de 

Paradisul celest, unde sălăşluieşte Dumnezeu.14 Evul Mediu târziu a separat iconografia sacră 

de cea profană, care convieţuiau într-o formulă destul de confuză, reformulând imaginea 

dualistă a Raiului şi a Iadului conform descrierii din Apocalipsă.15 Aici, Raiul e văzut ca un 

Nou Ierusalim, în timp ce imaginea Iadului, cea care a stimulat imaginaţia artistică prin 

reprezentări ce evocă damnarea şi agonia, este ilustrată prin trupurile palide şi goale ale 

păcătoşilor mutilaţi şi consumaţi printr-o varietate infinită de motoare diabolice de tortură.16 

Unul din pictorii vizionari ai acestui tip de imagini este olandezul Hieronymus Bosch, 

ale cărui opere sfidează legile naturii organizate, sugerând haosul nocturn şi repugnant. Bosch 

a reprezentat recurenta temă medievală a Judecăţii de Apoi într-un triptic sumbru şi ameninţător 

în care panoul central al scenei apocaliptice este însoţit de cele două extremităţi ale existenţei 

umane: în stânga izgonirea omului din Rai împreună cu decăderea îngerilor din Paradisul celest, 

iar în dreapta Iadul întunecat şi etern de după Judecată.17 Imaginile sumbre şi întunecare ale lui 

Bosch au predominat întreg Evul Mediu târziu, până la apariţia purgatoriului și a popularizării 

indulgențelor.18  

În universul imaginativ al Evului Mediu, mormântul se află în strânsă legătură cu 

regimul nocturn. Prin eufemizarea sa, mormântul simbolizează odihna, locuinţa intimă fiind 

comparată cu uterul matern. În limbajul mistic, bezna mormântului devine o noapte liniştită, iar 

                                                 
12 Jean Chevalier, Alain Gheerbreant, op. cit., pp. 334-339. 
13 Eleanor Townsend, op.cit., p. 12. 
14 ibidem, pp. 50-52. 
15 ibidem, pp. 12-15. 
16 Walter Bosing, Hieronymus Bosch. The complete paintings, Taschen, Köln, 2012, p. 34. 
17 ibidem, p. 34. 
18 ibidem, pp. 34-35. 
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locul de odihnă trebuia ales cu atenţie.19 Astfel s-a ajuns la înmormântările în curţile bisericilor 

sau chiar în mănăstiri, iar în secolul al XIV-lea a început să ia amploare o concurenţă tot mai 

mare pentru locurile de înmormântare în cele mai importante spaţii ale bisericii. Ulterior au 

apărut şi monumentele funerare impozante, care etalau poziţia socială a celui decedat şi 

stimulau rugăciunile pentru sufletul acestuia, acţionând totodată și ca memento mori.20 Începând 

cu secolul al XVI-lea, Reforma a condamnat o serie semnificativă de practici creştine legate de 

interpretarea sensului morţii prin opere de artă, iar o mare parte din obiceiurile cultului mortuar 

au suferit modificări în multe regiuni ale Europei.21 

Caracterul multisenzorial al Evului Mediu a dat naştere imaginilor decorative înflorate 

care evocau grădina Edenului sau alte scenarii mitice, având ca scop evadarea din cotidian.22 

Pe baza tematicilor religioase, a vânătorilor mistice sau a tematicilor iubirii, s-au dezvoltat 

tapiseriile cu fundalurile lor întunecate reprezentând un loc al întâlnirilor favorite sau a 

căutărilor mistice. Aceastea au evocat complexitatea tehnică şi stilistică a vremii.23 

Al doilea capitol al tezei schiţează succint dezvoltarea registrului nocturn şi aminteşte 

câteva generalităţi în legătură cu acesta, analizându-l ca fenomen în pictura europeană începând 

cu Sudul Europei, unde latura tenebroasă a nopţii este vizibilă în opera lui Caravaggio, până în 

nord, unde gravurile întunecate ale lui Rembrandt au mai mult o conotaţie religioasă 

asemănătoare unei intervenţii divine. Starea de noapte nu a marcat doar anumiţi artişti, ci a 

început să se manifeste ca răspuns la frământările celui care se îndepărtează de zi.24 Artiștilor 

care au abordat regimul nocturn li s-a atribuit procedeul ca o stare interioară, fiind conduşi de 

acesta.25  

Al treilea capitol analizează apariţia umbrei în pictura renascentistă şi dezvoltarea 

clarobscurului. Încă din trecento, pictura s-a dezvoltat pe contrastul dintre lumină şi umbră, iar 

odată cu implementarea perspectivei lineare, artişti precum Masaccio au început să folosească 

şi efectul umbrei pentru a accentua tridimensionalitatea personajelor şi chiar a compoziţiilor.26 

                                                 
19 Gilbert Durand, op. cit, pp. 300-301. 
20 Eleanor Townsend, op. cit, p. 69. 
21 ibidem, p. 91. 
22 Martina Bagnoli, op. cit, p. 132. 
23 ibidem., p. 69. 
24 William Chapman Sharpe, New York Nocturne. The city after dark in literature, painting and photography, 

1850-1950, Princeton University Press, Princeton și Oxford, 2008, p. 15. 
25 George Banu, Nocturne, Nemira, Bucureşti, 2013, p. 13. 
26 Victor Ieronim Stoichiţă, Scurtă istorie a umbrei, Humanitas, Bucureşti, 2000, pp. 53-55. 
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Deşi Leonardo da Vinci şi Albrecht Dürer au formulat teorii ale umbrei, pictorii au fost 

foarte reţinuţi în folosirea acesteia până în perioada barocă. În momentul în care artistul nu s-a 

mai limitat la reprezentarea naturii, a început să se folosească de efectul dramatic al umbrei, 

mai precis de contrastul dintre lumina puternică şi umbră. Scoaterea în evidenţă a volumelor 

prin intermediul umbrei şi apoi a clarobscurului au creat efectul unei prezenţe reale, 

simbolizând o apropiere a subiectului de spectator.27 

Unul din artiştii occidentali care s-au raportat la clarobscur prin sfera unei vieţi 

tenebroase, fiind măcinat de suferinţă, este Michelangelo Merissi da Caravaggio. Condiţia 

umană a artistului a fost caracterizată de înstrăinare şi de o frământare interioară constantă care 

au făcut ca artistul lombard de la sfârşitului secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-

lea să fie comparat cu un erou homeric învins într-o luptă cumplită.28 Caravaggio a reprezentat 

o influenţă majoră în arta europeană a acelei perioade, iar faima operelor sale şi multiplele 

interpretări ale acestora au dus la apariţia unei întregi mişcări artistice cunoscută sub numele de 

caravaggism. Clarobscurul lui Caravaggio are un efect aproape diafan, transmiţând emoţii 

puternice printr-un nou tip de naraţiune.29  

Deşi s-a dezvoltat şi a fost activ la Roma pentru mai bine de două decenii, stilul 

caravaggist a fost influenţat de triumful barocului, care a ajutat la dispersarea acestuia în zonele 

diasporale. Principalii moştenitori ai stilului lui Caravaggio au fost Bartolomeo Manfredi, 

Jusepe de Ribera, Cecco del Caravaggio şi Spadarino. Manfredi a abordat un stil interpretativ 

al operei lui Caravaggio, denumit ulterior metoda manfrediană, augmentând gama de subiecte 

prin folosirea scenelor de tavernă sau a altor scene care au fost preluate ulterior şi de alţi artişti.30 

Din punct de vedere stilistic şi iconografic, cei patru artişti au pus bazele şcolii 

caravaggiste, dând dovadă de nenumărate posibilități figurative și de o varietate de emoții 

naturaliste.31 Totodată, cercul lui Caravaggio a inclus pictori care au avut contact direct cu opera 

maestrului. Printre aceştia se număra Orazio Gentileschi, Giovanni Baglione, Guy François, 

Pensionante del Saraceni, Orazio Riminaldi sau Carlo Saraceni.32 

                                                 
27 ibidem, p. 144. 
28 Andrea Pomella, Caravaggio, ATS Italia Editrice, Roma, 2004, p. 3. 
29 Patrice Marandel, Caravaggio and his Legacy, Museum Associates, Los Angeles Country Museum of Art, 

Prestel Verlag, Munchen, Berlin, Londra, New York, Los Angeles, 2012, p. 138. 
30 ibidem, pp. 25-26. 
31 ibidem, p. 29. 
32 ibidem, p. 29. 
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Spania a guvernat Napoli în secolul al XVII-lea, iar acest lucru a ajutat anumiţi artiști 

spanioli, precum Jusepe de Ribera, să se stabilească acolo şi să preia din stilul lucrărilor târzii 

ale lui Caravaggio. Interpretarea Caravaggistă a lui Ribera a devenit la rândul ei o influență 

asupra altor artiști spanioli precum Diego Velasquez sau Francisco de Zurbarán, care au 

reacţionat într-o anumită măsură la picturile acestuia.33 Relația dintre Velasquez și Caravaggio 

poate fi înțeleasă doar prin contactul cu Ribera. O paralelă asemănătoare ar fi reprezentată de 

relația personală a lui Georges de La Tour cu opera lui Caravaggio. Atât La Tour cât și 

Caravaggio au folosit contraste puternice între lumină și umbră, operele lui La Tour dând totuși 

dovadă de originalitate și independență față de caravaggism.34 

În Roma a existat, de asemenea, și un flux de artiști olandezi care au activat în secolul 

al XVII-lea, precum Direck van Baburen, Gerrit van Honthorst sau Matthias Stom. Aceștia au 

preluat multe elemente religioase din opera lui Caravaggio și le-au adoptat ulterior conform 

propriilor stiluri.35 

Al patrulea capitol schiţează dezvoltarea peisajului nocturn începând cu secolul al XVII-

lea, de la Aert van der Neer la Peter Paul Rubens, care au folosit motivul lunii ca sursă principală 

pentru iluminarea întregului peisaj. Acest tip de discurs a fost ulterior completat de reflexia 

lunii pe suprafaţa unei ape aflate în prim-plan. Dedublarea lunii avea şi o explicaţie tehnică, 

oferind un maxim de luminozitate peisajului, iar uneori această dedublare era susţinută şi de o 

a treia sursă de lumină, emisă de un foc aflat pe marginea apei.  

Peisajul nocturn modern de la începutul secolului al XIX-lea se manifestă mai mult ca 

un rezultat al decepţiilor istorice prin simptomul melancoliei, raportându-se la realitatea 

interioară a artistului.36 Romantismul a apărut ca o reacţie a viziunii raţional-obiective a 

secolului al XVIII-lea, evidenţiind non-raţionalul, misterul şi inexplicabilul. În secolul al XIX-

lea apare în Germania Caspar David Friedrich, o voce pregnantă a noii viziuni, concretizând 

propriile căutări și propriile viziuni spirituale în contextul cultural în care s-a identificat ca 

artist.37 

Percepția romantică asupra naturii era cea a unei forțe infinite, care pătrunde dincolo de 

orizontul rațiunii. Geniul romantic este consumat prin patos și tematica morții, care este 

                                                 
33 ibidem, p. 95. 
34 ibidem, p. 106. 
35 ibidem, p. 111. 
36 George Banu, op. cit., p. 25. 
37 Clifford West, Caspar David Friedrich: The Spirit of German Romanticism in Art, ediţie Kindle, 2018, 

locaţie: 24/317. 



9 

 

moderatorul unui proces evolutiv continuu.38 Acest spirit romantic s-a perpetuat în condițiile 

ideale în țările germane. Opera lui Friedrich a declarat valoarea noului în contextul evolutiv de 

la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Fiind fascinat de stejarii antici, de peisaje nocturne învăluite 

în lumina lunii sau de cimitire păgâne, picturile lui Friedrich reprezintă un indiciu al singurătăţii 

care a avut un rol catalizator în dezvoltarea perspectivei sale spirituale şi estetice. Viziunea 

romantică asupra vieţii şi naturii punea accentul pe interpretarea interioară mai degrabă decât 

pe cea exterioară. Din acest punct de vedere, Friedrich a și subliniat importanța de a vedea 

lumea prin intermediul ochilor spirituali și nu cu ajutorul celor fizici.39 

Unul din motivele centrale ale artei romantice este cel al lunii, a cărei importanţă a fost 

susţinută şi de descoperirile astronomice ale vremii, respectiv de o cartografiere mai complexă 

a astrului ceresc. Chiar dacă luna a avut parte de atenție și în Renaştere, ca de exemplu în 

Crucificarea lui Jan Van Eyck, o adevărată venerare a lunii apare ca fenomen abia în poezia, 

literatura şi filosofia romantică germană.40 

Seria de lucrări cu personaje care contemplă luna ale lui Friedrich a fost plasată atât în 

zona păgânului sau a nopţii mistice, cât şi în contextul unei viziuni exclusiv creştine şi totodată 

profund contemplative. Pictura Doi bărbaţi care contemplă luna, realizată în 1819 la Dresda, 

este cea mai dramatică şi de altfel cea mai cunoscută din cele trei variante ale sale, denotând o 

profundă stare de introspecţie.  

Tematicile nocturne sau cele cu personaje care contemplă luna au fost asumate de către 

romanticii care au investit în simbolismul legat de trecerea timpului de la naştere la moarte.41 

Ulterior, în secolul al XIX-lea a apărut o întreagă serie de artişti influenţaţi în mod direct 

sau care au continuat să lucreze în stilul lui Friedrich. Printre aceştia se numără Johan Christian 

Dahl, care s-a folosit de peisajele nordice ale Academiei din Dresda, Christian Friedrich Gille, 

August Heinrich sau Martinus Rørbye. Influenţa lui Friedrich nu s-a limitat totuşi la artiştii care 

au lucrat în Germania, ci a străbătut dincolo de graniţe. Întreg Romantismul spaniol, în frunte 

cu Francisco de Goya, a fost influenţat de lucrările pline de simbolism ale lui Friedrich. 

Infuzia emoţiei în peisaj a devenit o caracteristică primară a Romantismului european 

la începutul secolului al XIX-lea. Această stare de spirit romantică s-a manifestat prin munca 

                                                 
38 ibidem, locaţie: 41/317. 
39 ibidem, locaţie: 216-220/317. 
40 Sabine Rewald, Caspar David Friedrich: Moonwatchers, The Metropolitan Museum of Art, Yale University 

Press, New York, 2001, p. 6. 
41 ibidem, p. 40. 
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multor artişti din afara Germaniei. John Constable sau Joseph Mallord William Turner, în 

Anglia, sunt doar două exemple de artişti care au surprins în pictura lor expresia romantică 

unică a propriei patrii. 

Marea industrializare şi instaurarea modernităţii au adus un nou raport al omului modern 

cu istoria şi cu lumea, prin prisma unei subiectivităţi inedite. Viziunea tradiţională este 

îndepărtată în favoarea celei ştiinţifice, sub semnul Iluminismului. Această tranziţie a schimbat 

permanent viața cotidiană, de la industrie şi comerţ la timp liber şi consum. Totodată, a apărut 

iluminarea urbană, care a reprezentat un factor decisiv în inversiunea percepţiei nocturne. 

Întunericul nu a mai reprezentat o barieră pentru activităţile umane, devenind mai degrabă un 

stimulent. Ingeniozitatea oraşului de a depăşi cadenţa naturii şi de a alunga noaptea prin 

îndrăzneala tehnică reprezintă, din punct de vedere simbolic, esenţa progresului.42 

Capitolul cinci schiţează o analiză a nopţii impresioniste în contextul parizian, dar nu 

numai. Unul din artiştii de primă importanţă aici este Van Gogh, care a profitat de splendoarea 

nopţii şi, spre deosebire de alţi artişti care preferau să picteze în atelier, acesta a ales să lucreze 

la peisajele sale sub cerul liber. După ce a pictat Terasa cafenelei din piaţa Forum, artistul a 

destăinuit o sensibilitate şi o pasiune faţă de culorile nopţii, spunând că aceasta are mai multe 

culori decât ziua.43 În Noapte înstelată, Van Gogh a folosit o paletă variată de culori care se 

întrepătrund printr-un vârtej care denotă furtuna interioară a artistului.44 Noaptea lui suscitӑ 

energii care de obicei sunt adormite și poartӑ ȋn ele trӑsӑturile specifice suferințelor care ȋl 

frӑmȃntӑ.45 

Opera lui Van Gogh a fost adesea catalogată ca fiind cosmică, iar tumultul care leagă 

materia sa picturală este văzut ca o exteriorizare a furiei microcosmosului interior. Prin procesul 

de microcosmicizare, întreg universul se manifestă şi se contopeşte pe suprafaţa mică a pânzelor 

sale.46 

 În aceeași perioadă, estetica pariziană a fost influenţată de apariţia cabareturilor, a 

prostituţiei, a sălilor de dans şi parcurilor de distracţie. Artişti precum Edgar Degas sau Henri 

de Toulouse Lautrec au fost inspiraţi de imaginea cafenelei Les Ambassadeurs, redând 

profunzimea senzorială a nopţilor parisiene în operele lor. Aceştia au captat viaţa şi distracţia 

                                                 
42 William Chapman Sharpe op. cit, p. 2. 
43Mari Pictori, nr..1, Vincent Van Gogh, Publishing service SRL, București, 2000, p. 18. 
44 Paul Trachtman, Van Gogh’s Visions, Smithsonian Magazine, 2008, https://www.smithsonianmag.com/arts-

culture/van-goghs-night-visions-131900002/, accesat în data de 07.08.2020 la 13:40, paragrafele 21-22. 
45 George Banu, op.cit., p. 81. 
46 ibidem, p. 344. 

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/van-goghs-night-visions-131900002/
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/van-goghs-night-visions-131900002/
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elitei pariziene de la concerte, reprezentaţii de balet, operă sau chiar din culisele spectacolelor, 

a cabareturilor sau a caselor de toleranţă.47 Totodată, Camille Pisarro a surprins atmosfera 

nocturnă a străzilor din Paris, evocând dezmăţul marelui oraş în perioada electrificării 

acestuia.48 

Cu toate acestea, simbolistica magică a nopţii a fost dusă mai departe de 

postimpresionistul Douanier Rousseau, care a creat o lume aparte învăluită într-o atmosferă 

visătoare şi tăcută, plasată în lumina lunii pline, în lucrarea Ţigancă dormind. Cu toate că 

Rousseau nu a părăsit niciodată Franţa, pictura reprezintă pentru acesta un mod de evadare din 

cotidian, iar viziunea simplă dar sinceră a artistului prefațează unul din principiile de bază ale 

suprarealismului.49 

Capitolul şase al lucrării schiţează succint influenţele nocturne din arta românească, 

începând cu peisajele melancolice ale lui Ion Andreescu, a cărui genialitate este comparată de 

către Andrei Pleşu cu cea a lui Mihai Eminescu, prin spaţiul metafizic pictural care sintetizează 

procesul de îndepărtare şi apropiere faţă de peisaj.50 În continuare, lucrarea abordează 

dezvoltarea contextului artistic de după Primul Război Mondial, respectiv după dizolvarea 

imperiului Austro-Ungar, cu trimitere la opera lui Corneliu Baba şi influenţele din opera 

acestuia. 

Capitolul şapte, intitulat „Noaptea scandinavă”, analizează unicitatea fenomenologică a 

peisajelor Peninsulei Scandinave. Aici, noaptea aproape neîntreruptă din timpul iernii 

favorizează izolarea şi depresia, în timp ce vara, noaptea este aproape inexistentă, devenind un 

crepuscul prelungit. Acest fenmen a reprezentat o sursă de inspiraţie pentru artişti ca Edward 

Munch, Harald Sohlberg, Eilif Peterssen sau chiar Arnold Böcklin. Chiar dacă arta şi poezia 

simbolistă au avut un puternic recul asupra picturii scandinave, claritatea nopţilor de vară din 

nord apare în context artistic cu scopul de a echilibra şi a compensa întunecimea nopţilor din 

timpul iernii.51 

Regimul nocturn suprarealist, dezvoltat în capitolul opt al tezei, face referire la opera lui 

René Magritte ca reacţie la evenimentele secolului al XX-lea. Stilul acestuia, determinat de 

depresie, se concretizează în manie. Magritte a fost, de asemenea, artistul care a determinat 

                                                 
47 Mari Pictori, nr..6, Edgar Degas, Publishing service SRL, București, 2000, pp. 13-21. 
48 William Chapman Sharpe, op. cit., p. 23. 
49 Mari Pictori, nr. 10, Douanier Rousseau, Publishing service SRL, București, 2000, p. 15. 
50 Andrei Pleşu, Pitoresc și melancolie, Humanitas, București, 1992, p. 99. 
51 George Banu, op. cit., p. 70. 
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apariţia curbei artificialităţii în pictură.52 Deşi a cochetat cu noaptea în multe lucrări, cea mai 

evidentă manifestare a regimului nocturn apare în seria de şaptesprezece picturi şi guaşe 

intitulate L’empire des lumières (Imperiul luminilor). Aici, Magritte a pus bazele uneia dintre 

cele mai recurente teme ale operei sale. Aceste iteraţii au fost considerate de către artist un corp 

unitar prin uniformitatea imaginilor care cufundă privitorul în liniştea peisajului.53 

Faţă de multe din scenariile lui Magritte, aceste lucrări sunt extraordinar de subtile prin 

contrastul întunecat şi consecvenţa cu care înfăţişează fragmente ale unui cartier burghez aflat 

în contrast cu cerul înnorat, însă iluminat de soare. Artistul preia dualitatea noapte-zi, generând 

o serie de imagini care nu se mai raportează la lumea fizică, ci dezvăluie o realitate interioară.54 

Deşi lucrările din această serie pot fi considerate peisaje, Magritte ţine să sublinieze 

antagonia juxtapunerii dintre peisajul citadin nocturn şi cerul diurn, care uneşte forţele opuse, 

nu doar ziua şi noaptea, ci şi naturalul şi artificialul, specificul şi universalul.55 

Al nouălea capitol urmăreşte filonul artei nocturne pe teritoriul Statelor Unite ale 

Americii începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a avut loc tranziţia 

de la peisajele idilice specifice şcolii Hudson River la abordarea mai intimă şi misterioasă a 

peisajului nocturn care a început să disimuleze şi să dizolve detaliile neesenţiale.56 Putem spune 

că o bună parte a artei moderne americane izvorăște din opera germanului Oswald Achenbach, 

care a pictat peisaje nocture cu golful Napoli, din francezii Camille Corot şi Théodore 

Rousseau, care vedeau lucrurile dintr-o perspectivă mai intimă, sau din operele lui James 

McNeil Whistler, care a influenţat schimbarea fundamentală a perspectivei din care era văzut 

peisajul nocturn.57  

Whistler a adoptat un stil aproape monocrom prin simplitatea sa cromatică, dezvoltând 

astfel o serie de imagini abstracte. Metoda sa a revigorat genul nocturnelor folosit de marii 

maeştri în secolele XVII-XVIII, a căror compoziţii au în centrul atenţiei luna plină. Artistul a 

împrumutat termenul de nocturne din muzica lui Frédèric Chopin, reprezentând o influenţă 

majoră asupra unei întregi generaţii de pictori.58 Implementarea iluminatului stradal în America 

                                                 
52 Caitlin Haskell, René Magritte. The Fifth Season, San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, 2018, 

p. 20. 
53 Sandra Zalman în Caitlin Haskell, op.cit., p. 43. 
54 ibidem, p. 43. 
55 ibidem, p. 44. 
56 Joachim Homann, Night Vision. Nocturnes in American Art, 1860-1960, Bowdoin College Museum of Art, 

Prestel Verlag, Munchen, Londra, New York, 2015, p. 11. 
57 Hélène Valance, op.cit., locaţie: 96-105/7684. 
58 ibidem, locaţie: 105-119/7684. 
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la sfârşitul secolului al XIX-lea a anihilat întunericul nopţii, care până atunci reprezenta o 

barieră imuabilă. Schimbările bruşte de peisaj de la acel moment au reprezentat pentru artişti 

momentul întoarcerii către obscuritate sub forma unui manifest al scepticismului profund faţă 

de modernitate. Prin urmare, scopul peisajelor nocturne ale vremii era de a oferi un refugiu în 

nostalgia specifică nopţii.59 

America a devenit noul epicentru al modernităţi, stimulându-i pe artişti să riposteze în 

raport cu schimbările rapide ale oraşului. Whistler, în încercarea sa de a combate oraşul 

electrificat, a reuşit să dezvălui o latură aproape abstractă a nopţii. O altă influenţa importantă 

asupra picturii nocturne de la începutul secolului al XX-lea a fost simbolismul european, care 

prin intermediul artei nocturne s-a răspândit pe teritoriul Americii.60 

Unul din artiştii americani fundamentali ai artei nocturne este Henry Ossawa Tanner, 

care a reflectat prin operele sale o legătură complexă între vizibil şi reprezentabil. Lumina 

spectrală din lucrările lui Tanner pare filtrată de întuneric sub forma unei viziuni interioare bine 

ancorate în subiectul fizic. George Inness, în schimb, dezvăluie calităţile unui tonalist, fiind 

foarte admirat în rândul pictorilor nocturni, abordând o latură parţial ştiinţifică, parţial religioasă 

prin demersul său.61 Percepţia vizuală a nopţii poate fi interpretată ca viziunea unei lumi aflate 

în spatele vizibilului, iar acest lucru devine destul de reliefat în lucrările lui Winslow Homer.  

În contextul dezvoltării reproducerii mecanice a imaginilor şi a entuziasmului 

fotografic, arta nocturnă a dorit să reconfigureze condiţiile de vedere, iar artiştii au folosit 

pictura nocturnă ca pe un mediu strategic de repoziţionare în cadrul unei economii aflată în 

expansiune.62 Frederic Remington a fost printre primii artişti care şi-au luat acest angajament 

al artei nocturne. Personalitatea nocturnelor lui Remington poate fi comparată cu farmecul 

nopţii din arta şi literatura secolului al XIX-lea.63 

Tehnica folosită de artiştii nocturni se baza pe dialectica dintre opacitate şi transparenţă. 

Totodată, dimensiunile în general reduse ale peisajelor nocturne stimulează şi mai mult viziunea 

interioară a peisajului. Această dualitate a peisajului aflat între interior şi exterior este foarte 

bine sugerată de Edward Steichen.64 Metoda lui Remington a fost reflectată în opera lui Andrew 

Wyeth, prin încercarea acestuia de a se îndepărta de populismul ilustrativ practicat de tatăl său, 

                                                 
59 Joachim Homann, op. cit., pp. 12-13. 
60 Hélène Valance, op. cit., locaţie: 317-324/7684. 
61 ibidem, locaţie: 900/7684. 
62 ibidem, locaţie: 1083/7684. 
63 Joachim Homann, op. cit., pp. 13-14. 
64 Hélène Valance, op. cit., locaţie: 1611-1618/7684. 
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Newell Convers Wyeth. Similitudinile între nocturne şi viziunile mentale au devenit un şablon 

în pictura lui Ralph Albert Blakelock, în timp ce imaginile nedefinite specifice artei nocturne 

au generat o armonie cu viziunea psihologiei asupra nopţii în picturile marine ale lui Alexander 

Harrison, operele acestuia fiind definite ca viziuni prin intermediul ochiului lăuntric.65 

Chiar şi în epoca iluminatului electric, luna a continuat să reprezinte un simbol al 

creativităţii şi o sursă de inspiraţie. Modificându-şi discursul vizual, artişti precum Winslow 

Homer, George Inness, Albert Pinkham Ryder, Marguerite Zorach sau Charles Burchfield au 

folosit acest motiv secular în operele lor prin viziuni atât simboliste cât şi abstracte.66 Fiecare 

din aceştia era inspirat de anumite aspecte ale nopţii. Inness era interesat de o viziune spirituală, 

în timp ce Homer medita asupra vieţii şi a morţii. Ryder îşi reprezenta propriile viziuni, Zorach 

era interesată de conotaţiile feminine ale nopţii, iar Burchfield explora posibilităţile infinite şi 

misterioase.67 

Un alt aspect important abordat în capitolul al nouălea este cel al nocturnei ca expresie 

a diferenţei rasiale. Aici lucrarea pune accentul pe opera lui Frederic Remington, care a abordat 

recurent subiectul dispariţiei amerindianului, respectiv pe Henry Ossawa Tanner, care a fost 

singurul artist de culoare din grupul pictorilor americani nocturni. Prin opera sa, Tanner şi-a 

exprimat în mod vădit obiecţiile legate de preconcepţiile rasiale care i-au îngreunat cariera în 

Statele Unite. Cu toate acestea, noaptea a semnificat pentru artist un spaţiu de negociere 

adaptabil oricărei identităţi.68 

În mediul urban apare o serie de artişti care au reprezentat atmosfera nocturnă periferică 

specifică metropolei newyorkeze. Aceste zone periferice supraaglomerate, ocupate de imigranţi 

proveniţi din estul Europei sau din zona mediteraneană, erau puse sub emblema sărăciei. Artişti 

precum Everett Shinn, George Luks sau John Sloan au surprins în opera lor latura dezolantă, 

dramatică şi întunecată a acestor zone. Viaţa metropolitană de la începutul secolului XX a fost 

surprinsă de John Sloan şi Edward Hopper prin figuri umane aflate de obicei în interioare 

iluminate, într-o manieră care a iniţiat viitorul bogat al cinematografiei americane.69 Privirea 

tainică a acestor artişti surprinde atmosfera nocturnă a oraşului printr-o viziune aproape 

metafizică în încercarea de a pătrunde în naraţiunile personajelor. Viziunea dramatică din 

operele lor este susţinută şi de contrastul puternic dintre lumina artificială şi noaptea care de 

                                                 
65 Joachim Homann, op. cit., p. 19. 
66 ibidem, p. 21. 
67 ibidem, pp. 21-22. 
68 Hélène Valance op. cit., locaţie: 3235/7684. 
69 ibidem, locaţie: 4786-4808/7684. 
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obicei o înconjoară. Un alt observator important al vieţii de noapte a oraşului este artistul Martin 

Lewis. Prin gravurile sale, Lewis conturează cu precizie graniţa dintre lumina şi umbra care 

descriu clădirile comerciale ale oraşului.70 

O bună parte din artiştii americani moderni care au urmat în secolul al XX-lea au atribuit 

nopţii noi viziuni. Influenţele luminii au dominat teritoriul urban, de la apus până la răsărit, 

dând noi conotaţii simboliste şi metaforice artei nocturne. Artiştii au început să-şi abstractizeze 

viziunile, uneori până aproape de graniţa perceptibilului, provocând astfel publicul să dea 

dovadă de o inteligenţă vizuală. Doi dintre artiştii moderni, Georgia O’Keeffe şi Arthur Dove, 

şi-au extins orizonturile vizuale dincolo de lumea vizibilă, depăşind canoanele abstractizării şi 

ale reprezentării prin viziuni extrem de personale.71 Cu toate că Georgia O’Keeffe a fost 

influenţată de metropola newyorkeză, a căutat totodată să se refugieze în afara acesteia, 

ajungând chiar până în New Mexico, unde a pictat lucrarea The Lawrence Tree.72 Ulterior, 

artişti precum Joseph Stella sau Mark Rothko au abstractizat peisajul nocturn dar totodată au 

transmis o emoţie mult mai directă, deschizând noi orizonturi în arta secolului XX. 

 Capitolul cu numărul zece analizează registrul nocturn în contextul contemporan, 

punând accent pe o seamă de factori influenţi ai istoriei recente, atât politici cât şi sociali, care 

au influențat numeroși artişti în primului deceniu al secolului XXI.  

În contextul nord-european s-a vorbit despre peisajele nocturne ale artistei Karin 

Mamma Andersson, care denotă atât un calm primitor cât şi un sentiment deconcertant printr-

o latură onirică influenţată în mod evident de cinema.73 În cadrul şcolii de la Leipzig apar trei 

artişti importanţi: Matthias Weischer, Neo Rauch şi Tim Eitel, ca pictori emblematici care 

abordează subiecte nocturne în maniere originale. Dacă opera lui Eitel a fost influenţată de 

Caspar David Friedrich sau de contemporanul său Gerhard Richter74, Figurativul suprarealist 

al lui Neo Rauch indică peisaje stranii în care artificialitatea cerului pare să sugereze o furtună 

electrică. Operele sale par condensări de semnificaţii stilistice, generând conflicte între 

elementele utopice, nostalgice, idilice sau groteşti.75 Tot din zona germanică s-a vorbit despre 

                                                 
70 Joachim Homann, op. cit., p. 43. 
71 ibidem, p. 139. 
72 ibidem, p. 142. 
73 Jane Neal, Nightfall. New Tendencies in Figurative Painting, Galerie Rudolfinum, Praga, 2013, p. 12. 
74 ibidem, pp. 13-14. 
75 Hans Werner Holzwarth, 100 Contemporary Artists, vol. 2, Taschen, Hong Kong, Köln, Londra, Los Angeles, 

Madrid, Paris, Tokyo, 2009, p. 496. 
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artistul David Schnell, a cărui pictură sugerează destabilizarea socială dintre natură şi viaţa 

urbană.76 

Pictura lui Daniel Pitin rezonează cu un film care se desfăşoară în faţa spectatorului ca 

o experienţă iluzorie definită de un ansamblu de emoţii, de la încântare la deziluzie sau chiar 

meditaţie asupra propriei experienţe de viaţă.77 Totodată, sfera cinematică şi-a pus amprenta 

asupra unui grup consistent de artişti est-europeni, printre care Zsolt Bodoni, Alexander Tinei, 

Adrian Ghenie sau Mircea Suciu. Contextul politic sumbru al Europei de Est, în special al 

României de până în 1989, dar şi incertitudinea ulterioară, au fost reflectate în operele 

simboliste ale lui Victor Man.78 În Occident, fundalurile întunecate influenţate tot de efectele 

cinematografice au dus la dezvoltarea unui nou curent interpretat ca un neobaroc al secolului 

XXI, prin operele pictorului englez Justin Mortimer.79  

În Austria, artista Silke Otto-Knapp este cunoscută pentru picturile sale complexe și 

delicate, lucrând mai mult într-o paletă monocromă de negru, gri și argintiu. Picturile sale par 

nişte fotografii solarizate, care captează lumina precum un aparat foto cu expunere 

îndelungată.80 

Cu o abordare stilistică total diferită a nocturnului este pictorul german Daniel Richter. 

Acesta este un artist extrem de influent pe plan internaţional, iar picturile sale psihedelice şi 

luminoase au un efect electrizant.81 Din aceeaşi sferă face parte pictorul scoţian Peter Doig, 

care prin lucrările sale nocturne sugerează bogăția culorii și a iluziei luminii, dar totodată evocă 

o tensiune între elementele compoziţionale, respectiv între scenele rustice şi peisajele aproape 

estompate.82 

În contextul european al artei actuale se află pictoriţa Caroline Walker, care abordează 

subiecte ca statutul, sexualitate, bogăţia, cariera, familia, prietenii, corpul sau aspectul fizic. 

Aceste subiecte devin simboluri ale picturii lui Walker, făcând trimitere către structurile 

patriarhale aflate la baza societăţii, datorită cărora femeile au fost marginalizate şi lipsite de 

drepturi, etichetate sau abuzate. Artista pătrunde în viaţa intimă a personajelor, într-un mod 

                                                 
76 Jane Neal, op. cit., p. 15. 
77 ibidem, p. 16. 
78 ibidem, pp. 11-12. 
79 ibidem, pp. 16-17. 
80 Barry Schwabsky, Vitamin P2. New Perspectives in Painting, Phaidon Press Limited, Londra, New York, 

2013, p. 238. 
81 J ane Neal, op. cit., pp. 17-18. 
82 Hans Werner Holzwarth, op.cit., vol. 2, p. 520. 
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foarte asemănător cu cel practicat de Hopper sau Sloan. Inclusiv tipul de dialog seamănă uneori 

cu cel al lui Hopper.83 

  Din arta contemporană americană sunt amintiţi și analizați și Alex Katz, Jules de 

Balincourt, Sayre Gomez, Hernan Bas sau Nicole Eisenman.  

Cercetarea ştiinţifică personală este concluzionată prin idea că regimul nocturn a fost 

de-a lungul istoriei şi rămâne şi în ziua de astăzi un teren oportun exploatării artistice. Atât 

viziunile dramatice cât şi cele onirice ale regimului nocturn au fost, sunt şi vor fi în continuare 

reformulate în contextul fiecărei perioade care va defini omenirea. Acest izvor nemărginit de 

inspiraţie acţionează ca un stimul constant al creativităţii umane şi se raportează la opera de artă 

prin intermediul artistului.84 

                                                 
83 Matt Price, Caroline Walker: California Dreaming?, Fused Magazine, fuzedmagazine.co.uk, 2017, paragraful 

2, https://www.fusedmagazine.co.uk/caroline-walker-california-dreaming/, accesat în data de 17.09.2020 la ora 

16:00. 
84 Joachim Homann, op. cit., p. 158. 
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