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n.n. Dedic aceste gânduri şi înfăptuiri tuturor celor care, direct şi indirect, prin ale lor străduinŃe,
au îndrumat ori sprijină cu responsabilitate cunoaşterea în ansamblu şi în detaliu, asigurând aprecierea cu
consecvenŃă şi sporirea cu abnegaŃie a manifestării armoniei prin orice filon al exprimării ei. Îndeosebi
tinerilor ucenici, o serie de viziuni comparative le pot fi astfel de un real folos, indiferent de sensul laic ori
religios al unor proprii orientări artistice .
Atunci când ne produce cu precădere o elevată bucurie, atât în cei care o realizează cât şi în cei
care o privesc, pictura devine şi un factor de subtilă dar eficientă terapie, pentru nevoia de restaurare a
sufletului omenesc.
*
1.„Pictura este sora mai mică a misticii.”
Horia Bernea
2.„...Orice creaŃie repetă actul cosmogonic prin excelenŃă: CreaŃia Lumii...”
Mircea Eliade
3.„ Întreaga lume supusă simŃurilor este ascunsă în lumea spirituală...”
„Omule, tu eşti dator să stăpâneşti asupra simbolurilor, nu acestea asupra ta!...”
Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Nicolae Velimirovici
4.„Omul a făcut bucuria, şi a văzut că era bună.”
Constantin Noica
5.„...realitatea nu este reprezentată de forma exterioară,
ci de ideea din spatele ei, de esenŃa lucrurilor."
6. „RaŃiunea de a fi a artiştilor este aceea de a revela frumuseŃile lumii.”
7. „ Arta ar trebui să fie numai bucurie!...”
Constantin Brâncuşi
Teza de doctorat în Arte vizuale, intitulată FORME PRIMARE ŞI DERIVATE.
CONFIGURAłII SIMBOLICE , al cărei Cuprins îl prezint alăturat, este structurată pe parcursul a 2
volume însumând 396+401 = 797 de pagini, care cuprind 5 capitole, cu 21 + 57 subcapitole, aflate între
Introducere şi Concluzii. Capitolul al V-lea include prezentarea propriei activităŃi artistice şi expoziŃionale,
cu cicluri de lucrări şi referinŃe critice. Ansamblul lucrării cuprinde deasemenea 386 +130 = 516 note de
subsol , 388 + 131 = 519 referinŃe bibliografice, un CV şi CD-ul Cap. al V-lea, FORME ŞI
CONFIGURAłII PLASTICE DIN CREAłIA PERSONALĂ.
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A). În Biserica Primară / 414
B). În ortodoxie / 415
a). Icoană, miniatură şi pictură murală / 415
C). Botezul lui Hristos în arta occidentală / 423
4.1.5. Schimbarea la faŃă / 429
4.1.6. Cina cea de Taină / 448
4.1.6.1. Cina cea de Taină în ortodoxie / 449
4.1.6.2. Cina cea de Taină în arta occidentală / 459
4.2. O didactică a formelor în iconografii contemporane / 471
4.3. Armonii şi semnificaŃii în configuraŃii plastice / 483
4.3.1. EvidenŃierea constructivă a armoniei / 495
4.3.2. Modelul „Bauhaus”, reper educativ pentru studiul formelor / 496
4.3.2.1. Bauhaus(1919-1933) - Câteva aspecte din activitatea corelată studiului formei şi culorii / 504
4.3.3. Forme primare şi derivate, organice şi angulare, în configuraŃii picturale/511
4.3.3.1. Kandinsky şi Spiritualul în artă / 513
4.3.3.2. SecvenŃe din pictura modernă şi contemporană românească / 534
- Ion łuculescu / 534
- Marin Gherasim / 539
- Horia Bernea / 548
- Gheorghe Şaru / 556
- Ştefan Sevastre / 564
- Alexandru Chira / 567
4.4. Forme primare şi derivate în desene ale copiilor şi lucrări ale elevilor şi studenŃilor / 570
4.5. Concept şi aplicaŃie a unui test de apreciere a formelor şi culorilor / 592
4.5.1.Chestionar despre forme şi culori / 593
4.5.2.Testare comparativă, la nivel de individ, grup şi situaŃie, a preferinŃelor pentru forme şi culori.
Chestionar completat în două stări diferite, de stres şi de calm sau bună dispoziŃie / 594
4.6. EducaŃia vizuală ca demers creativ şi stimul al prezervării patrimoniale/ 607
V. FORME ŞI CONFIGURAłII PLASTICE DIN CREAłIA PERSONALĂ
ARGUMENT / 610-728
5.1. Lucrări de autor. Participări expoziŃionale şi referinŃe critice / 614
5.1.1. I. Mozaicurile „GerminaŃie” - Liceul Pedagogic „V. Lupu”, Iaşi, 1979 şi „Efigii”Universitatea „ Petre Andrei”, Iaşi, 2003 / 614 - 622
5.1.2. II. ExpoziŃii personale şi de grup restrâns; cicluri şi lucrări diverse : ”Stop cadru: OFF...” I şi II
- Iaşi, 1996, 1999; „Organic şi Angular” - Elne, FranŃa, 2006; „TransFigurare” - Iaşi, 2006; ”UniVers” Iaşi, 2009; „ConfiguraŃii simbolice” - Iaşi, 2009; „Continuum”, 2010 / 623 - 723
5.2.Lista lucrărilor personale / 724
CONCLUZII / 729
Epilog / 735
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ / 740 -763
CURRICULUM VITAE / 764 – 795
CUPRINS VOL . II / 796 - 797
CD al Cap. V. FORME ŞI CONFIGURAłII PLASTICE DIN CREAłIA PERSONALĂ (pp. 610 –
728)
Cuprinsul cumulat al volumelor lucrării, ce prezintă structurarea şi conŃinutul ansamblului ei,
premerge ca o sinteză următoarele referiri, care explică intenŃiile tezei şi ale variatelor exemplificări vizuale
pe care ea le include. Acestea reprezintă atât forme naturale cât şi artistice, îndeosebi picturi, raportările la
formele geometrice de bază aducând în atenŃie şi unele grafii şi forme ambientale pe lângă alte exprimări
vizuale. ExistenŃa unui primat al geometriei sacre apare ca demers structurativ mai ales în cadrul formelor
şi configuraŃiilor create pentru cult, altor tipuri de forme şi compoziŃii vizuale depistându-li-se, la fel,
ordonatoare armonii intrinseci, ca simbolice mesaje pentru ulterioare concepte şi constituiri.
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„... Eu înŃeleg prin formă, organism trăind o viaŃă proprie
şi dotat cu o legalitate nerepetabilă în singularitatea sa,
independentă în autonomia sa, exemplară în valoarea pe care o are,
încheiată şi deschisă în acelaşi timp în caracterul său definit ce închide un infinit,
perfectă în armonia şi unitatea legii sale de coerenŃă, întreagă prin adecvarea reciprocă
dintre părŃi şi tot...Forma este în acelaşi timp fizică şi spirituală,
deoarece dacă materia formată e fizică, modul de a forma e spiritul....”2
Luigi Pareyson
În „...evoluŃia universului ca întreg
...univesul nostru-buzunar nu este decât unul
din infinitatea de universuri-buzunar existente...”3
Mario Livio
„Fără amintire istorică n-ar exista Frumosul.”4
Theodor W. Adorno
Teza de doctorat FORME PRIMARE ŞI DERIVATE. CONFIGURAłII
SIMBOLICE este realizată, în spiritul titlului, cu iniŃiale şi derivate aserŃiuni, având
concomitent

intenŃii informative şi formative.

Acestea

propun, îndeosebi pentru

sprijinirea etapelor de ucenicie, o privire de ansamblu şi de detaliu, polarizată vizual,
între macrocosmic şi microscopic, asupra unor forme primare şi derivate, organice şi
angulare, naturale şi create artistic de către fiinŃa umană.5 IntenŃionând realizarea unor
induceri, ce oferă posibilitatea manifestării unui continuum creativ, atât pentru emitent
cât şi pentru receptori, am conceput astfel un larg corolar al unor diverse idei şi exprimări
vizuale, al unor diferite configurări simbolice, care se pot continua şi dezvolta pe
coordonatele lor specifice, în sens teoretic şi aplicativ.
*
Arta, ştiinŃa şi religia sunt cele trei mari direcŃii prin care exprimările omeneşti
încearcă o cuprindere şi o înŃelegere a realităŃilor universale şi a percepŃiilor şi deducŃiilor
2

Luigi Pareyson, Estetica.Teoria formativităŃii, Ed.Univers, Bucureşti, 1977, pp.31, 90
Mario Livio, SecŃiunea de aur, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2002, p.254
4
Theodor W. Adorno, Teoria estetică, Despre peisajul cultural, Ed.Paralela 45, Piteşti, 2005, p.95
5
n.n. Spre a nu spori amplitudinea lucrării cu serii de documentaŃii despre evoluŃia formelor
naturale în timp, am restrâns la nivel de indicii o serie de imagini şi de prezentări teoretice care aprofundau
ori lărgeau explicativ o parte din problematicile atinse.
3
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umane, spre a fi transmise drept mesaje care redau conştientizări diferenŃiate ale
formărilor petrecute în timp. Comparate în ansamblu, înŃelesurile acestora pot avea
concomitent convergenŃe şi divergenŃe, care, considerate separat, alternează deobicei în
istoriile parcursurilor respective. Formele vizuale fiind o apreciabilă prezenŃă în realităŃile
concrete şi imaginate, atenŃia acordată lor se impune a fi tot mai extinsă şi aprofundată.
De fapt, se constată că prin imagini şi modalităŃi artistice se mediază mai lesne către
cunoaşterea publică chiar aspectele ştiinŃifice şi cele religioase, acestea devenind astfel
mai accesibile unor largi receptări şi pentru perioade mai îndelungate de timp. Operele
care le includ şi le exprimă devin cunoscute şi menŃinute îndeosebi prin transmitere
patrimonială, aspectele culturale şi educative făcând corp comun în acest sens. În plus, la
modul sensibil, prin unele modalităŃi şi subiecte alese, artiştii anticipă deseori diverse
aspecte care urmează a se produce, ele încununând acele realizări de chintesenŃă ce
deobicei sunt lucrările lor.
*
Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice se constituie metaforic ca o
expresie a unui demers ideatic şi aplicativ , ce se alătură altora anterioare, făcute în sens
artistic ori cultural. Toate ne pot aminti că în domeniul vizual există structurări
formatoare, subsumate ori incluse figurativului şi evidenŃiate ca existenŃă prin
nonfigurativ, structurări care ne atenŃionează şi asupra existenŃei suprastructurărilor de
sinteză, imperceptibile cu ochiul liber.
Prin încercarea de evidenŃiere a ceea ce defineşte ideea de formă raportată la
ansamblul formelor naturale şi create în mod artistic, primele trei capitole ale lucrării
doctorale îndreaptă atenŃia către caracteristici constructive ale formelor primare şi ale
celor derivate din ele, cu prezentarea unor variaŃiuni pe aceeaşi temă. Observându-se apoi
câteva din semnificaŃiile care li se atribuie formelor de bază, îndeosebi geometrizate,
precum şi devenirii lor în cadrul unor configuraŃii, argumentarea referitoare la subiectul
menŃionat apare şi ca o pledoarie pentru crearea de Armonii în Vizual. În ansamblu,
propriile preocupări teoretice şi aplicative propun astfel o privire asupra creaŃiei formei în
relaŃie cu o triadă conceptuală pe care i-o considerăm acesteia definitorie şi pe care am
denumit-o, eşalonat, Începutul formei, Diversitatea formei şi Transformarea formei.
Pentru a treia etapă, o consecinŃă a transformării formei în sensul exprimării
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transcendente a armoniei ar fi sublimarea formei. Aceste secŃiuni au ca urmare pe cele
care cuprind, într-un al patrulea capitol, cîteva Studii de caz din domeniul picturii
religioase şi laice, la care se asociază o investigare didactică asupra preferinŃelor şi
semnificaŃiilor pentru forme şi culori (alese, în stări diferite, de un grup de studenŃi).
Capitolul al cincilea cuprinde o prezentare a unor proprii lucrări, realizate în tehnici
diverse (mozaicuri murale din 1979 , 2003 şi secvenŃe din expoziŃii personale şi
colective, cuprinzând proprii picturi şi instalaŃii cu sens experimental).
Principalele coordonate care induc şi motivează întregul demers teoretic şi aplicativ
al acestui doctorat în Arte vizuale au în vedere următoarele trei premise:
1. considerarea holistică a formelor, expresii vizibile ale modalităŃilor de exprimare
a materiei şi a existenŃei continuumului energetic, care le determină aspectele primare
şi derivate, organice şi angulare, coincluzându-le structural reciproc;
2. relaŃia artă-ştiinŃă-credinŃă, ca substrat conceptual transdisciplinar al creaŃiilor
vizuale;
3. responsabilitatea creativ-simbolică a formelor artistice plastice privind sensurile
inducerilor psihice şi sociale, ale căror specificuri modelează sensibil conştiinŃele
oamenilor;
Toată această abordare, în ansamblu şi în detaliu, poate fi privită ca un punct de
vedere asupra a ceea ce am putea considera pentru formă ca fiind sursă, relaŃie şi
rezultat. Este de fapt problema relaŃiei dintre sursă şi rezultat ori situaŃia de creare a
formei, pornind de la sursă către rezultatul artistic.
Fiind situaŃi între microcosmos şi macrocosmos, în universul vizibil înconjurător
ne întrebăm fără întrerupere despre începutul, diversitatea şi transformarea formei, care,
dinspre miscroscopic către macroscopic, la fiecare nivel din cele trei menŃionate, le
reuneşte pe celelalte două, ca într-o orchestră în care fiecare din aceste nivele îşi are un
dublu statut, de dirijor şi de interpret, ce se poate diferenŃia ca solist. Astfel, începutul
formei include în germene diversitatea şi transformarea ei, diversitatea formei presupune
un început şi iniŃiază transformarea, iar transformarea formei apare ca urmare a
diversificării unui început. Toate aceste etape pot fi privite însă şi la modul separat.
Vizual, ele, în sine, dar şi prin chintesenŃa lor, se pot exprima armonic dar şi dizarmonic.
Atunci când se pune problema unei ecologii a vizibilului, formele pe care le propunem
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ori le creem par că se simt datoare să îşi asume şi un rol de sano-geneză. Odată lansate
către public, formele create îşi capătă o putere de sine stătătoare, relaŃia lor cu cei care le
privesc devenind ea însăşi creativă prin reacŃiile acestora faŃă de ele. Pentru natura umană
poate că este mai necesar azi decât altădată ca în momentele ei de criză, tensiune şi
răscruce, să nu reverse la modul vizual doar un rezultat disipativ al unor trăiri dureroase
(care îşi pot propaga psihologic efectele în lanŃ) ci să încerce a contracara tendinŃele
evidente de violenŃă şi dezagragare printr-o inducere a echilibrării şi cu ajutorul formelor
plastice, nestresante, armonioase. Astfel, precum design-ul unor configuraŃii care
determină şi redresări conceptuale, simbolurile vizuale neinvazive pot produce o stare de
elevare spirituală prin însăşi modalităŃile de constituire artistică a lor.6
Felul cum apare forma sau cum este ea structurată, ca şi încărcătura ideatică ce i
se ataşează, rămân permanent un subiect deschis, pe care orice receptor ori creator îl
poate investiga din punctul său propriu de vedere, relevând de fiecare dată alte şi alte
faŃete, în funcŃie de vechi şi noi coordonate de care dispune.7

6

n.n.
În relaŃie cu unele referiri la armonie şi numărul de aur lucrarea de faŃă apare ca o
continuare teoretică şi aplicativă la un demers anterior ei, un eseu despre Matila C. Ghyka şi frumosul
vizual, conceput ca o readucere în atenŃie a unor valori umane şi conceptuale care oferă deschidere creativă
sensurilor benefice ale exprimărilor vizuale. Concomitent factor determinant în armonia lumii şi rezultat al
acesteia, frumosul vizual depinde însă de formă, de aspectul ei vizibil ca şi de semnificaŃia ce i se atribuie
formei la un moment dat.
7
Dorindu-şi progresiv o extindere a conştiinŃei sale şi nu o cantonare în ceva restrictiv, omul
trăieşte concomitent, încă din preistorie, cu opŃiuni laice şi religioase, exteriorizându-şi prin formele de
exprimare şi credinŃele diverse care îl animă. Astfel, arta laică şi religioasă au din punct de vedere vizual
mult mai multe aspecte asemănătoare de limbaj structurativ decât deosebiri, care sunt în esenŃa lor, cu
precădere, doctrinare. Ele orientează acŃiunile artiştilor în sens simbolic, indicând de fapt egidele laice ori
religioase sub patronajul cărora exprimările vizuale se produc. Independent de acestea există însă şi
transferurile de elemente şi procedee artistice, fapt care evidenŃiază reintegrarea în ansamblul general, acolo
unde formele primare, liant conceptual şi material, se regăsesc incluse în diferitele aspecte vizuale care
formează ideatic şi aplicativ ceea ce denumim generic TOATE în TOT.
Însăşi oferirea unor informaŃii şi receptarea lor poate fi considerată un stadiu de formă primară,
forma derivată fiind deja acŃiunea care se declanşează în urma acestor premise. În toate pot sălăşui
configuraŃii simbolice, cu asemănări şi deosebiri în funcŃie de rolul fiecărei etape şi de înŃelesurile ei.
Între Big-Bang şi o fază macro-cosmică necunoscută, care incită în continuare destule întrebări şi
supoziŃii, sau între Facere şi Judecată, dintr-un anume punct de vedere religios, formele apar, se dezvoltă şi
se transformă, ori dispar pentru a trece în alte forme, independent şi dependent de oameni. Aceştia le
încarcă permanent cu variate semnificaŃii şi le etichetează fazele devenirii, considerându-le în funcŃie de
concepŃiile lor. Flash-urile teoretice şi vizuale, înserate în toată această pledoarie afiliată ideii
kalokagathiei, sunt cu precădere o invitaŃie la a observa şi a ne bucura în primul rând de armonie, existentă
şi în formare în tot ce ne înconjoară şi ne constituie, pentru a-i putea spori apoi manifestarea prin toate cele
ce gândim şi realizăm. Neurmărind neapărat o prezentare strict istorică a unor dezvoltări sau o cronologie a
unor primi şi ulteriori paşi, Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice este un punct de vedere,
neseparat de context, din care ar reieşi dorinŃa de armonizare a ceea ce deja există şi se poate dezvolta
creativ prin interconectări, încercându-se evidenŃierea concordanŃelor şi atenuarea discordanŃelor ori a
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contrastelor care produc rupturi. Este totodată dorinŃa de educaŃie şi de echilibru în cadrul ei, de
reconsiderare a importanŃei acelor arii curriculare dezvoltatoare de sensibilitate artistică.
Reîntorcându-ne la TOTUL echilibrat şi la conştientizarea că necooperări şi extremisme nu sunt
cele mai nimerite soluŃii pentru vieŃuirea în armonie şi implicit inducerea în jurul nostru a acesteia, Forme
primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice aminteşte despre faptul că în continuumul spaŃiu-timp există
permanent rezonanŃe, ciclicităŃi, preluări de statut şi conferiri de semnificaŃii care îşi pot modifica sensul pe
baza aceloraşi fundamente formale (exemplul modificării, dinspre pozitiv spre negativ, a simbolismului
semnului zvasticei). În spiritul titlului, în lucrare sunt cuprinse atât aspecte artistice primare cât şi derivate,
ale căror configuraŃii simbolice ne arată că pe aceeaşi bază formală omul construieşte semnificaŃii ori i se
relevă acestea, el dezvoltând apoi imagistic variante artistice care îi oferă posibilitatea exprimării de sine,
mai liberă în mediul laic sau mai coordonată şi convenŃională în cel religios.
Dacă ştiinŃa prospectează din aproape în aproape, teoretizând şi verificând experimental supoziŃii
până la demonstrarea valabilităŃii legilor emise, iar religia le consideră pe toate ca fiind date spre a ni se
revela supremaŃia divină, arta le reuneşte prin continua ei căutare şi prin inspiraŃia exprimărilor ei. Există o
artă a ştiinŃei şi o religiozitate artistică, există o spontaneitate a descoperirilor în sens ştiinŃific şi o folosire
permanentă şi riguroasă a formelor artistice pentru exprimarea şi susŃinerea credinŃelor religioase.
Conform principiului triadei şi a echilibrului ce trebuie menŃinut în unitate, arta are valenŃe
calitative egale cu ştiinŃa şi religia, aspect ce ar trebui să se reflecte şi în procentul de prezenŃă în al lor
dialog, devenibil prin participare simultană a tuturor, trialog. Deloc utopică, ci realistă, o abordare
transdisciplinară poate favoriza acest fapt, un viitor armonizat presupunând reconsiderări şi concilieri, nu
opoziŃii şi dorinŃe de hegemonie al unui fel de exprimare sau al altuia.
Tema Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice pledează astfel pentru asemenea demers,
ea având şi o conotaŃie didactică pentru educaŃia de ansamblu în care se regăseşte şi aceea produsă prin
intermediul armoniei factorilor vizuali. Pictura, ca o componentă a artelor plastice, ne-a oferit deschidere
nu numai spre o cunoaştere mai largă şi de sine, ci şi spre remedierea sensibilă şi redresarea către
echilibrare şi armonizare a trăirilor omeneşti. Integrată artei laice şi sacre, pictura corelează formei
culoarea, sau culoarea devine formă ce înmagazinează potenŃe nebănuite de revigorare atunci când şi
substratul mesajului ei se fundamentează pe o intenŃie pozitivă de transmis către privitor. De aici ajungem
la arta abstractă şi la esenŃializări, la sinteze pe care aceasta le obŃine, căutând în infinitatea formelor acele
matrici generatoare ori formele primare ale constituirii, cărora li se conferă acele semnificaŃii care se
consideră că li se potrivesc. Configurarea simbolică este astfel, pe lângă libertatea artistului de a-şi desemna
proprii înŃelesuri ce le vizualizează de pe poziŃii laice, şi respectarea unor principii şi metodologii pe care le
acceptă în sens profesional, mai ales atunci când este vorba despre canoane şi tematici specifice artei sacre.
*
FascinaŃia contemplării şi producerii formei este o continuă provocare pentru un plastician.
IncipienŃa actului său creativ conŃine totdeauna forme primare, formele proprii din care derivă apoi paşii
realizării operei. Pasul conceptual şi tehnic la care s-a oprit un autor, poate fi pentru un alt autor, etapă în
desfăşurarea propriului şi diferitului său act creativ.
Pe de altă parte, privite în general, formele primare sunt considerate formele elementare,
geometrice şi aleatorii, deci derivarea lor ne-ar conduce de la sine la formele rezultate din elementele
plastice: punctul, linia, pata, valoarea, ş.a. Colorate şi texturate, sau reprezentate tehnic diferit, ce se poate
obŃine în sens plastic din puncte, linii şi pete?! Am putea spune că, reprezentate plastic sau decorativ,
spontan ori geometrizat, acestea, din stadiul lor primar, ori individualizat, ne pot oferi prin creativitatea
derivării o infinitate de ipostaze, subsumate unor reprezentări sau realizări artistice nonfigurative dar şi
figurative. Respectivele creaŃii sunt de fapt Forme(cu majusculă), constituite drept configuraŃii din
elemente de limbaj plastic, care sunt şi ele forme, să le spunem, de bază.
Constatăm astfel, o anume relativitate a înŃelesurilor, şi faptul că termenul formă reuneşte în cadrul său
generic, în funcŃie de cât dorim să cuprindem, uneori foarte mult dar şi destul de puŃin atunci când
considerăm restrictiv, punctual. Este ca şi cum, pornind de la un atom sau o moleculă, privim conŃinutul,
care ne surprinde când ne mai arată încă ceva, dar şi ansamblul acestuia, pe care îl putem considera un
simplu element constituent, în raport cu cele care structurează o formă. Acestă relativitate şi implicit
infinitate de trepte sau constituenŃi, se poate restrânge atunci când ne situăm doar pe un singur nivel şi nu
mai sondăm către altele, în sens vertical sau de paliere de cuprindere, în mic sau în mare, ci ne raportăm în
sens orizontal, la relaŃionarea în cadrul nivelului respectiv.
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*
Să presupunem că dispunem de câteva elemente vizuale. Pe acestea le putem
asocia în diverse moduri. Acele mozaicuri imaginare, formate prin corelarea lor, ne oferă,
pe lângă o diversitate compoziŃională, diferitele imagini de ansamblu în care regăsim
aceleaşi elemente de bază, aranjate însă de fiecare dată altfel.8
Întocmai ca

un flash de ansamblu asupra conŃinutului şi înŃelesului lucrării

doctorale, însăşi denumirea ei, Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice, ne
poate sugera la modul vizual etapele şi componenŃa unor întreŃesute mozaicuri de
aspecte, din care avem ocazia să identificăm diferite forme alcătuite din alte forme,
componentele iniŃiale9 fiind ca pietricelele de mozaic din ale căror asocieri reies formele
şi configuraŃiile ulterioare.10 ;
În decursul istoriei artelor formele se configurează şi se diversifică simbolic în
multiple şi variate realizări. Prezentările incluse în lucrare cuprind cu precădere
exemplificări comparative şi analize compoziŃionale ale unor opere grafice şi picturale, la
care se constată pe lângă anumite caracteristici stilistice definitorii ori primordiale şi o
serie de recurenŃe ale unor semne şi simboluri.11 Imaginile acestora pot migra în timp şi în
spaŃiu, rămânând uneori de sine stătătoare ori suportând modificări conceptuale şi vizuale
în funcŃie de specificuri ale arealelor terestre în care se află şi de concepŃiile şi credinŃele

Prin urmare, nu e deloc simplu ori simplist să ai de a face cu forme primare, pentru că ele sunt de
fapt derivate ale altora, iar derivatele lor amplifică încă şi mai mult ariile de dezvoltare. Totuşi, pentru a nu
fi absorbiŃi cu totul de o relativitate ameŃitoare, să privim aspectele primare şi derivate prin prisma
spontaneităŃii şi geometrizării, observându-le caracteristicile organice şi angulare.
8
n.n. Impresia de moment că arta ar fi libertate supremă este totuşi doar o iluzie. În intimitatea
vastelor sale libertăŃi creative, fără subsidiare rigori ori metode, fără trudnice treceri prin eforturile de
studiu ori prin stadiile de căutare-descoperire-asimilare ale unor exprimări, care apoi să poată fundamenta
diferenŃierile în sens personal, arta nu poate exista ori impune ca redare a unei perfecŃionări expresive.
9
n.n. În Cap. I. ÎNCEPUTUL FORMEI. CĂUTAREA FORMEI. ALEATOR ŞI ORDONARE
ÎN EXPRIMAREA VIZUALĂ - 1.1. Haos şi ordine în vizual ; 1.2. Premise conceptuale. Definirea
formei plastice ; 1.3. Căutarea formei artistice; 1.3.1. Punctul, linia, suprafaŃa, volumul, valoarea,
culoarea, textura; 1.3.2. Artefact, semn, simbol. - caracteristici ideatice. Primordialitate şi recurenŃă ;
10
n.n. În Cap. II. DIVERSITATEA FORMEI; Cap.III. TRANSFORMAREA FORMEI; Cap.
IV. FORME PRIMARE ŞI DERIVATE ÎN CONFIGURAłII SIMBOLICE. STUDII DE CAZ ; Cap.
V. FORME ŞI CONFIGURAłII PLASTICE DIN CREAłIA PERSONALĂ.
Dacă în orice mozaic întâlnim la modul evident elementele constitutive de bază, care nu sunt identice
cromatic ci doar asemănătoare ca aspect perimetral, principiul modular prin care acestea constituie formele
este ca un liant intrinsec al lor, ce induce unitate în diversitate. În acest mod este concepută şi această
lucrare doctorală teoretică şi aplicativă, ca o modulată pledoarie pentru realizări artistice plurivalente şi
armonioase, stimulative creativ pentru un benefic sens al receptărilor şi exprimărilor vizuale.
11
n.n. În teză: p.92 -1.3.2. Artefact, semn, simbol. - caracteristici ideatice. Primordialitate şi
recurenŃă ,etc.
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oamenilor care le folosesc. Independent dar şi dependent de semnificaŃii, în structurarea
operelor vizuale se identifică imaginare trasee ce compun diverse forme, ca armături
invizibile ale reprezentărilor figurative sau/şi nonfigurative pe care le reunesc. Pentru o
esenŃializare şi rigurozitate a conceperii ansamblurilor şi detaliilor vizuale, structurările
compoziŃionale se bazează deobicei pe forme geometrice şi/sau derivate ale lor, toate
asemenea aspecte evidenŃiind acele intrinseci matrici şi armonii care induc astfel
formarea imaginilor.12 Se constată, prin urmare, că tradiŃiile preluărilor şi respectărilor
unor forme , prin norme, proceduri şi modele, precum şi noutatea care poate deveni la
rândul ei exemplu de urmat, relevă că, atât în faze primare sau de început ale unor
fenomene naturale şi exprimări artistice cât şi în cele care se dezvoltă pe parcurs, ori se
consideră a fi evoluate, există prezenŃa unor matrici definitorii sau ale unor forme
elementare în sens vizual, a căror principală caracteristică este racordarea la o armonie
universală, pe care fiecare dintre ele o exprimă, ca într-un sens fractalic, pe coordonata pe
care se află. Astfel, primordialitatea diversificată şi ramificată îşi capătă Unitate în
Totalitate, iar aceasta se reinventează permanent, fiecare fază din evoluŃia ei fiind o
incipienŃă pentru cea următoare şi o derivare a celei anterioare. Asemenea continuum se
petrece şi în sens artistic, căci operele realizate sunt ca nişte porŃi deschise interpretărilor
mentale şi aplicative venite dinspre potenŃialii receptori şi creatori, care, în funcŃie de
vârste şi de pregătiri, de conjuncturi sociale şi istorice, le pot aprecia diferenŃiat, până la
superlativul considerării drept modele inspiratoare.13 Realitatea artistică, simbolică prin
12

n.n. În teză: p. 143- 2.3.1. Cercul, triunghiul, pătratul şi câteva forme derivate; p.158 -2.3.1.1.
Cercul, mandorla, spirala ; p.193 - 2.3.1.2. Triunghiul, rombul, pentagonul, hexagonul şi aspecte stelate;
p.209 - 2.3.1.3. Pătratul, piramida, dreptunghiul, crucea ; p.223 - 2.3.2 Forme cosmice şi din natură.
Receptări şi reflectări în viziuni artistice; p.228 -2.3.2.1. O invitaŃie la bucuria perceperii şi creativităŃii
formei ; p. 234 a) Forme din cosmos, natură şi microcosmos, reflectate în viziuni picturale; p.257- 3.4.
Figura şi Forma - Incotro? Spontaneitate şi determinare conceptual-simbolică a imaginii plastice;
p.264 - 3.4.1. Forme inspirate din natură ; p.266 - a) Mâna ; p.276 - b) Arborele ; p.284 - 3.4.2. Forme
conceptuale : a) Vasul şi Pocalul ; p. 294 - b) Coloana, Stâlpul şi Crucea ; p.305-3.4.3. CreaŃii de sinteză.
Perenitate şi avatar ; p.312 - 3.4.3.1.DiferenŃieri simbolice. Centrul, Labirintul, Mino-Taurul ; p.317 - a)
Centrul ; p.319 - b) Labirintul; p.325 - c) Mino-Taurul. ConotaŃii variate ;p.345 - Cap. IV. FORME
PRIMARE ŞI DERIVATE ÎN CONFIGURAłII SIMBOLICE. STUDII DE CAZ: p.346 - 4.2.Despre
imagine , compoziŃie, proporŃionări, forme constitutive şi relaŃionări. Exemplificări iconografice;
p.471 - 4.2. O didactică a formelor în iconografii contemporane; p. 483 - 4.3. Armonii şi semnificaŃii
în configuraŃii plastice; p.610 - Cap.V. FORME ŞI CONFIGURAłII PLASTICE DIN CREAłIA
PERSONALĂ ;
13
n.n. Mesajele directe şi indirecte ale acestora se configurează astfel în perceperile beneficiarilor
lor, stimulându-i pe unii să le continue creativ exemplele artistice. Ideea unei responsabilităŃi asumate faŃă
de ceea ce se propagă către public implică ori induce necesitatea unei atenŃii sporite a creatorilor vizuali
faŃă de semnificaŃiile conŃinuturilor şi impactul operelor pe care le realizează.
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însăşi manifestările ei, este parte integrantă din realitatea pe care omul o construieşte în
relaŃie cu cea naturală, impregnând-o cu trăiri şi concepte, visări şi descoperiri, recurenŃe
şi noutăŃi. Realizarea unui trialog echidistant ca şi a unei relaŃii circulare între artă,
religie şi ştiinŃă, fără vreo supremaŃie anume, poate oferi din start posibilitatea unor
armonizări de durată, a unor transferuri informaŃionale şi potenŃări profesionale care să
susŃină deveniri, înnobilând fiinŃa umană prin reorientări pozitive, recuperări benefice şi
restaurări energetice. Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice este, prin urmare,
şi o simbolică pledoarie pentru un continuum vizual în sprijinul restaurării omului prin
artă, pe parcursul istoric al unui continuum natural şi creat de fiinŃa umană. Rolul
educativ al vizualului artististic ne apare mai pregnant atunci când prin intermediul
operelor descoperim inedite realităŃi redate de revelaŃiile artiştilor, care se exprimă aşa
cum simt şi gândesc ori ca intermediari în sens religios. Fie că sunt primite ca informaŃii
vizuale ori sunt deduse sau concepute, formele-imagini îşi au stadii de formare, de
derivare, amplificare ori dezvoltare, ca şi de transformare, semnificaŃiile lor menŃinânduse şi modificându-se atât în funcŃie de perceperi individuale cât şi de contextele care le
patronează configurarea simbolică şi receptarea mesajelor incluse. O considerare holistică
a formelor poate oferi mai lesne posibilitatea unor înŃelegeri şi descoperiri creative,
stimulând cu amplitudine şi consecvenŃă, imaginativ şi efectiv, căutările amiabile ale
unor soluŃii care să redescopere, să menŃină şi să inducă armonie în multiplele şi diversele
medii din vastul univers vizual.
*
În cadrul Introducerii, cu rol de rezumat al intenŃiilor lucrării doctorale, apelând
la un imaginar model cinetic al benzii Möbius, am menŃionat la modul metaforic despre
existenŃa unui continuum de întrebări şi căutări, la care omul creativ încearcă să îşi dea
răspunsuri şi să găsească soluŃii în funcŃie de posibilităŃile sale native şi de cunoaştere.
Toate cele care se referă la formă şi atâtea forme naturale şi realizate în sens utilitar şi
artistic constituie doar o parte din imensa varietate şi multitudine a problematicilor
reunite într-un TOT. Continua strădanie a căutărilor o putem închipui şi ca un permanent
du-te, vino, similar unui perpetuum mobile ce se mişcă în sine şi se deplasează simultan
pe o bandă Möbius, care şi ea se rostogoleşte continuu în medii diferite, suportându-se
astfel şi influenŃele acestora. Raportări la principiul parcursului pe o bandă Möbius
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întâlnim atât în vizualizări moderne cât şi în ornamente concepute anterior revelărilor şi
exprimărilor matematice, fapt ce susŃine evidenŃa că perceperea şi redarea geometrică
este de fapt intrinsecă fiinŃei umane, indiferent de spaŃiu, timp şi motivaŃii conceptuale.
Destule aspecte artistice ne amintesc astfel de existenŃa geometriei sacre, cu incidenŃa ei
intuitivă şi deliberată în exprimările vizuale ale oamenilor.
Referitor la recurenŃa unor motive, un exemplu ne este oferit de antecedenŃa
antrelacurilor în ale căror labirintice direcŃionări putem regăsi in nuce intenŃia benzii
Möbius.14 Astfel , şi pentru spaŃiul românesc, similitudinea conceperii unui frontispiciu,
la 1508,15 cu principiile de compunere al unor mai vechi motive ornamentale celtice şi
armene, etc., ca şi mai târziu cu cele ale unor replici moderne computerizate, indică
prezenŃa şi rezonanŃa în timp şi pe o arie extinsă a ideii de formă realizată din trasee
liniare suprapuse şi intercalate.16 Antecedentele lor le regăsim cu mult timp în urmă, în
suprapuneri preistorice de linii ori direcŃionări ca şi în motivele meandrice cucuteniene. 17
Inspirată de această modalitate de constituire, lucrarea Forme primare şi derivate.
ConfiguraŃii simbolice este gândită în sensul unei întreŃesute pledoarii pentru acele forme
plastice care să nu provoace efecte nocive asupra mentalului fiinŃei umane. De aceea ea
cuprinde doar o parte din multitudinea de aspecte ale formelor, cu un anume accent
didactic care motivează reconsiderarea studiului formei de pe paliere de bază, formatoare
în sensul dezvoltării concomitente a mentalităŃii şi manualităŃii. Prezentarea, printre alte
aspecte ale formelor, a unor configurări simbolice, care se doresc stimulative pentru
intelect pe direcŃia elevării spirituale, aduce în discuŃie zona de sacralizare a artei,
exemplificările fiind alese cu preponderenŃă din arta creştină, în special din iconografia
ortodoxă18. Cu încărcătură spirituală şi funcŃională sunt şi cele din arta laică, universală19
14

n.n. În teză: p.8 – INTRODUCERE.Prolog
n.n. În teză: p.14 –fig.14;
16
n.n. În teză: fig. din INTRODUCERE.Prolog
17
n.n. În teză: p.50 – fig.22; p.284 – a)Vasul şi Pocalul;
18
n.n. În teză: p.346 - 4.1. Despre imagine , compoziŃie, proporŃionări, forme constitutive şi
relaŃionări. Exemplificări iconografice ; p.384 - 4.1.1. Dumnezeu Tatăl; p.387 - 4.1.2 Sfânta Treime;
p.394 - 4.1.3. Iconografii diverse; p.397 - 4.1.4. Naşterea şi Botezul lui Hristos (în Biserica Primară, în
ortodoxie- icoane, miniaturi şi picturi murale, şi în arta occidentală – miniaturi, desene, gravuri ,tablouri);
p.429 - 4.1.5. Schimbarea la faŃă; p.448 - 4.1.6. Cina cea de Taină; p.449 -4.1.6.1. Cina cea de Taină în
ortodoxie; p.459 - 4.1.6.2. Cina cea de Taină în arta occidentală ; p.471 -4.2. O didactică a formelor în
iconografii contemporane
15

19

n.n. În teză: p. 257 - 3.4. Figura şi Forma - Incotro? Spontaneitate şi determinare conceptualsimbolică a imaginii plastice ; p. 483 - 4.3. Armonii şi semnificaŃii în configuraŃii plastice; p. 495 - 4.3.1.
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şi autohtonă20, dinspre pictura românească fiind selectaŃi câŃiva artişti cu preocupări
educative şi culturale, manifestate indirect sau direct. Nu numai în cadrul studiilor de caz
ci şi pe întreg parcursul tezei apar astfel integrate diverse referiri şi imagini de lucrări. La
modul optic şi în sens compoziŃional, constatarea de forme geometrice primare în cadrul
imaginilor alese este tot o analiză cu incidenŃe didactice. Prin urmare, se atrage atenŃia cu
precădere asupra rolului şi importanŃei aspectelor elementelor de limbaj plastic21 care
formează vizual şi simbolic exprimările artistice în istoria umanităŃii. SemnificaŃiile
atribuite în anumite momente unor forme, care devin astfel simboluri, pot fi însă înlocuite
în alte perioade, unele forme păstrându-se ca atare sau adaptându-şi înfăŃişarea la noile
încărcături ideatice.22 Considerate deseori revelate, dar şi emise de fiinŃa umană,
simbolurile pot fi cu incidenŃă colectivă şi/ sau personală. Arta sacră şi arta laică includ,
pe lângă asemănări de elemente plastice şi procese tehnologice, destule diferenŃieri de
receptare, de concepere şi de redare, provenite dinspre mai largi sau mai restrânse
populaŃii. În arta modernă simbolurile se individualizează, aproape fiecare artist
formându-şi codul său simbolic, pe care critica de artă încearcă să-l depisteze şi să-l
medieze către public. Acesta, receptând la modul colectiv dar şi în sens personal prin
fiecare individ în parte, oferă deschideri de semnificaŃii operelor percepute, validând
însăşi menirea artei de a se oferi ca sursă de stimulare imaginativă şi de interpretare
creativă. Astfel, la nivel mental, sensibilizându-i şi emoŃionându-i fiinŃa cu problematicile
transpuse artistic, operele potenŃează în receptori resursele şi predispoziŃiile lor artistice.
Într-un timp al dezvoltării tehnologiilor informaŃionale experimentele digitale sunt însă

EvidenŃierea constructivă a armoniei; p. 496 - 4.3.2. Modelul „Bauhaus”, reper educativ pentru studiul
formelor; p.504 - 4.3.2.1. Bauhaus(1919-1933) - Câteva aspecte din activitatea corelată studiului formei şi
culorii; p.511- 4.3.3. Forme primare şi derivate, organice şi angulare, în configuraŃii picturale; p.513 4.3.3.1. Kandinsky şi Spiritualul în artă;
20
n.n. În teză: 4.3.3.2. SecvenŃe din pictura modernă şi contemporană românească: p.534- Ion
łuculescu ,p.539- Marin Gherasim, p.548 - Horia Bernea, p.556 - Gheorghe Şaru, p.564 - Ştefan Sevastre,
p.567 - Alexandru Chira
21
n.n. În teză: p.79 -1.3.1. Punctul, linia, suprafaŃa, volumul, valoarea, culoarea, textura; p.126 2.2.1. Forma artistică –laborator şi expresie a elementelor de limbaj plastic .
22
n.n. În teză: p. 138-2.3. Forme primare şi derivate, geometrice şi aleatorii.Simbolistica părŃii
şi întregului; p.143- 2.3.1. Cercul, triunghiul, pătratul şi câteva forme derivate; p.158 - 2.3.1.1. Cercul,
mandorla, spirala; p.193 -2.3.1.2. Triunghiul, rombul, pentagonul, hexagonul şi aspecte stelate; p. 209 2.3.1.3. Pătratul, piramida, dreptunghiul, crucea ; p. 223 - 2.3.2
Forme cosmice şi din natură. Receptări
şi reflectări în viziuni artistice ; p. 228 - 2.3.2.1. O invitaŃie la bucuria perceperii şi creativităŃii formei ;
p.234 - a) Forme din cosmos, natură şi microcosmos, reflectate în viziuni picturale.
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tot mai preferate de cei care agreează creaŃiile computerizate23 faŃă de operele manuale.24
Rolul acestor prime realizări rămâne însă definitoriu în privinŃa transmiterii, păstrării şi
dezvoltării abilităŃilor practice.25 În ultimul timp nu se mai ia în considerare atât de mult
faptul că fără un exerciŃiu direct, manual, al redării unor imagini observate şi închipuite,
omul pierde din dexterităŃile de reprezentare plastică şi implicit din comunicarea subtilă
cu materialele de folosit, devenind tot mai dependent de acele tehnologii care îi pot
facilita, îndeosebi virtual, vizualizările dorite. Riscurile devierilor de la o realitate
organică şi ale alunecărilor către iluzorii lumi, unele supertehnologizate, sunt astfel
întreŃinute şi de o progresivă desprindere de obiceiuri, tradiŃii, moşteniri, nu numai
conceptual ci şi faptic, considerându-se deseori ca perimate modalităŃile şi tehnicile
plastice ale artiştilor din alte timpuri. Progresul presupune însă, prin chiar menirea lui,
destule înlocuiri, modificări şi curaj novator. Chiar dacă totuşi fiecare etapă îşi are prin
însăşi logica devenirii aportul ei de noutate şi de transformări, considerarea acordată
antecedentelor lărgeşte cunoaşterea şi oferă posibilitatea conştientizării punŃilor de
legătură dintre diverse exprimări şi a corelărilor care pot exista la modul subtil între ele.
Acestea se regăsesc şi în modelul organic, de burete, al unui Univers imens, care se
extinde şi se comprimă, absoarbe şi restituie materie şi energie, printr-o Ńesătură
multidimensională, cu filamente de superroiuri de galaxii, pe o imensă intindere de
spaŃiu-timp. Întocmai ca într-o incipientă pânză neŃesută, aparent aleatorie şi anterioară
celei ordonate prin rigurozitatea împletirii firelor de urzeală şi de bătătură, există
coeziunea întregului şi în Univers, răspunzătoare de aceasta fiind tocmai reŃeaua de
materie întunecată, care nu se vede direct ci se deduce indirect prin efectele observate,
amploarea ei susŃinând însăşi extensia materiei vizibile.26 Aceasta, într-un viitor mult
prea îndepărtat, ar fi restrânsă progresiv de o supraextinsă energie întunecată, pe care
astrofizicienii o consideră hotărâtoare şi răspunzătoare de dispariŃia totală a tot ce e
vizibil. Ar fi atunci o reîntoarcere a întregului Univers la o infimă şi imaterială stare de
23

n.n. În teză: p.338 -3.4.3.2. Exprimări digitale
n.n. În teză: p. 119 - Aflarea sau descoperirea formei artistice. Forme spontane şi deliberate.
ConotaŃii simbolice
25
n.n. Omul se poate ajuta cu roboŃi şi tehnologii avansate, dar energetic toate acestea nu îl mai pot
suplini, oricât de impecabile le-ar fi realizările unor programe, şi ele concepute îndeosebi de către fiinŃa
umană.
26
n.n. În teză: p. 58– 1.1. Haos şi ordine în vizual - fig.4 ( din Cap. I - ÎNCEPUTUL
FORMEI.CĂUTAREA FORMEI. ALEATOR ŞI ORDONARE ÎN EXPRIMAREA VIZUALĂ )
24
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primordialitate?! Conform ciclicităŃii, uitată însă de pesimişti, după acel preconizat colaps
universal un nou Big-Bang ar trebui apoi să se producă iar Universul să renască din nou,
spectacolul formelor primare, formelor derivate şi al configuraŃiilor simbolice fiind astfel
re-programat. 27 De cine, cum, unde şi cât, rămâne ca mister al unei eterne reîntoarceri.
*
Suntem condiŃionaŃi de formă. Trecem dintr-o formă în alta. ConŃinutul formării
şi transformării are pe parcursul lui creaŃie şi distrugere, sau mai bine zis binomul ori
bipolaritatea creaŃie-distrugere, deoarece orice creaŃie presupune şi o anume distrugere pe
care o denumim transformare, orice distrugere fiind sensul opus al creaŃiei sau crearea
distrugerii.
Astrofizicienii estimează durata universului nostru la trei miliarde de
ani...SupravieŃuirea omului ar presupune depistarea unei găuri de vierme şi accesul către
un univers paralel, în care, pe un alt pământ, să poată fi continuată existenŃa umană. FaŃă
de scara universală şi chiar de cea galactică, istoria terestră pare mai puŃin semnificativă,
totuşi în ea ne petrecem vieŃile şi prin valorile ei ne formăm deobicei faŃă de idealuri.
Formele primare nu sunt numai aspecte invizibile direct ochilor omului,
particulele microfizice ori formele microscopice ale compuşilor chimici, nu sunt numai
formele de energie pentru care, pas cu pas, închipuim reprezentarea, ci sunt şi formele
concrete la care ne raportăm conceptele sau formele matrice din care se obŃin derivările.
Coborând pe scara istoriei către momente în care întâlnim prime reprezentări vizuale ne
întrebăm în continuare despre semnificaŃiile lor. Conform relativei considerări sunt
acestea forme primare, forme derivate sau configuraŃii simbolice?! Nu cumva ne apar, pe
rând, în fiecare ipostază, şi în toate trei la un loc, în funcŃie de felurile cum le privim şi
cum le analizăm?! Mai ales în artă diferenŃierea şi sincronicitatea ne pot fi astfel

27

n.n. Dacă în realitatea virtuală toate estimările şi supoziŃiile astrofizicienilor se pot comprima în
succinte prezentări, în realitatea fizică ori concretă totul este mult mai greu de detectat şi de cuprins, fiinŃa
umană având nevoie de timp şi de performanŃe tehnologice pentru a-şi valida intuiŃiile şi presupunerile
ştiinŃifice, pentru a-şi confirma funcŃionarea concretă a legilor preconizate teoretic.În artele plastice, ca şi în
alte ramuri artistice vizuale, există şansa concomitenŃei emiterii conceptuale şi realizării efective a
proiectului gândit, materia în sine fiind impregnată cu reflectarea ideilor artistului prin felul cum este
lucrată, de la o etapă la alta, opera în sine.Exemple simbolice personale ale conceptului de Continuum sunt
astfel însăşi propunerile de variante vizuale ale unui ansamblu modular cu dublă faŃă, pictat cu Umbre şi
Lumini.
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accesibile simultan, faŃă de forme existând şi posibilitatea varietăŃii unghiurilor de vedere
din care ele să fie investigate.
La fel, cercetând gândirea omului, căutăm un moment de cotitură sau de
inspiraŃie, să-i spunem divină, când se conştientizează că totul este o orchestrare
armonică, iar rolul nostru este să o cunoaştem, să o înŃelegem şi să facem parte din ea
sporindu-i potenŃa pozitivă, creativă, sau depărtându-ne de cea opusă, evident negativă,
distructivă. Aceasta ar fi însăşi trecerea prin gaura de vierme care să salveze viaŃa într-un
viitor îndepărtat sau drumul ales de fiecare, din etapă în etapă, care să contribuie la o
dezvoltare cât mai amplă a conştiinŃei în sens benefic pentru sine şi umanitate. Rolul
plasticianului în domeniul vizual, ca şi al artistului în general, este parte sau formă
primară din tot acest angrenaj, pentru că acesta se adresează conexiunilor sensibile ale
percepŃiilor umane, creind emoŃiile. Ca nişte vehicule capabile să transporte şi să
direcŃioneze informaŃii, stările omeneşti concurează alături de procesele logice la
orientarea pe care omul şi-o canalizează spre o direcŃie sau alta, benefică sau mai puŃin
benefică pentru sine şi pentru semenii săi.
Ce selectăm din realitatea care ni se oferă, fie ea concretă ori virtuală? Spre ce ne
orientăm? De care factori ne lăsăm influenŃaŃi şi inspiraŃi? Toate aceste alegeri redau de
fapt nu numai formele pe care le agreem şi pe care le producem la modul vizual ci şi
formele mai subtile, energetice, care le determină pe cele direct observabile.
Simbolurile conferite formelor vizuale permit să se substituie şi să se concentreze
informaŃii prin semne reprezentative, cu anume durată. Libertatea de a schimba
semnificaŃii îi este şi artistului la îndemână, ca şi valorizarea sau compromiterea unor
imagini în funcŃie de consecinŃele în mare ale acŃiunilor corelate acestora. Dezvoltarea
formelor reprezentative presupune procese de derivare a lor, nu numai în sens vizual ci şi
simbolic, aspecte care, pentru a fi studiate, impun pătrunderea în labirintul formelor şi
înŃelesurilor atribuite lor pe parcursul istoriei omenirii şi a artelor.
*
ViaŃa ne este un continuum educativ, chiar dacă nu totdeauna conştientizăm acest
fapt şi îi acceptăm evidenŃa şi rigorile. Existăm acum într-un timp acaparat de vizual, în
care imaginea ne cuprinde, ne subjugă, ne absoarbe. CreaŃia artistică vizuală este corelată
contextului natural-geografic şi biologic, dar şi celui istoric, social, politic, religios şi
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cultural, context general în care ea se petrece, reflectând ca un ecou incidenŃa mediului
asupra artistului. Formele vizuale, prin care acesta se exprimă, sunt un rezultat al
respectivei incidenŃe, filtrate prin specificul propriei personalităŃi, fiecare căutându-şi un
drum propriu în tot noianul de posibilităŃi virtuale. Calea respectivă, a realizării formelor
care definesc până la urmă specificul unui stil sau al altuia, se poate obŃine din aproape în
aproape, prin tatonări succesive, intuitive şi/sau deliberate, în sens teoretic şi practic, sau
poate să apară ca derivată a unui concept prestabilit într-un anume timp şi loc, bază
ideatică care impune anumite norme ori reguli de vizualizare (ex. Egipt, etc.). Cele două
alternative ajung de cele mai multe ori să se întrepătrundă când artistul decide,
necondiŃionat ori condiŃionat de împrejurări (mai evident sau mai subtil) să îşi însuşească
un canon sau altul, să adere la un curent, să se înscrie într-o anumită modă, să se
subsumeze unui anume stil. Iată deci că formele artistice presupun şi o privire destul de
cuprinzătoare, care poate extinde analiza de la modul independent, abstract, al structurării
formei în sine, la relaŃionarea, măcar minimă, cu alte domenii ale vieŃii şi cunoaşterii
umane.
Atunci când căutăm starea artistică de primordialitate, spre a o constata apoi pe cea
derivată, putem observa că ea nu este numai valenŃa formei organice, a începutului, ori a
formei geometrice care îi corespunde în abstract, ci mai ales a conceptului ori credinŃei
corelate acestora, ca liant între exprimarea concretă şi absolut. Concomitente ori separate
pot fi mirarea şi fascinaŃia faŃă de lumea formelor vizibile dar şi invizibile direct, toate
aflate în mediul în extindere în care existăm şi care ne condiŃionează fiinŃa fizică,
mentală şi energetică. O anume mirare poate fi însă şi faŃă de acele atitudini ştiinŃifice şi
religioase care minimalizează câteodată aportul artei pentru om şi societate,
marginalizând necesitatea ori importanŃa ei şi implicit gradul de atenŃie acordat susŃinerii
educaŃiei artistice, cu precădere celei vizuale. În cadrul acesteia întâlnim fascinaŃia
universului creativ al artistului, care descoperă ineditul, profunzimea şi multitudinea unor
trăiri speciale în raport cu etapele creative ale lucrărilor prin care se exprimă.
Constatarea că tot ceea ce este formă include şi se poate încadra în matrici
determinative Ńine de faptul că atât componente ale formei cât şi aspectul general al
acesteia se pot aproxima cu forme esenŃializate, pe care le putem considera ca fiind
primare. Geometrizate şi/sau aleatorii ca aspect, ele se pot regăsi şi în compoziŃia altor
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forme, derivate. Atât pentru om cât şi pentru o comunitate, primară este însă şi incipienŃa
desenării sau exprimării plastice, ori faza de copilărie sau cea de formare artistică.
Cronologic, totul se poate raporta şi la evoluŃia mentală a fiinŃei umane în timp cât şi la
produsele vizuale create de aceasta într-un parcurs istoric. Aşa, trăim surpriza să întâlnim
în trecut forme care se vizualizează ca aspect plastic şi în prezent. Astfel, aflăm în arta
preistorică exprimări plastice de o esenŃializare şi o modernitate vizuală deconcertantă,
mai ales atunci când le comparăm cu unele din cele contemporane nouă. Faptul că
valoarea artistică nu este totdeauna condiŃionată în aprecierea ei de preferinŃele dintr-un
anume timp şi spaŃiu ne demonstrează că însuşi actul artistic deŃine în esenŃa sa ceva
peren, exprimabil prin liantul structural sau continuitatea constructivă care permite
transmiterea de la o etapă la alta a ceea ce se regăseşte atât în om cât şi în mediul
înconjurător. În sens vizual revelarea acestui fapt se face prin forme, care sunt sau
compun

imagini.28 Aşa cum în natură întâlnim aceleaşi principii în formarea de

ansamblu, în cea a componentelor şi în intimitatea structurării materiei, şi la nivel creativ
uman există corespondenŃe şi similarităŃi în privinŃa exprimării vizuale, forme primare şi
derivate, elemente de limbaj plastic şi configurări ale lor apărând ca asemănătoare în
diferite contexte culturale, civilizaŃii şi etape istorice. Există astfel un continuum în
redarea unor numitori comuni din ceea ce, de fapt, ne formează structural şi pe noi,
legătura către vizibil dinspre invizibil fiind permanentă şi difuzată energetic la nivel
universal.
28

„ André Leroi-Gourhan, analizând o serie de obiecte de uz practic(în Le geste et la parole, 1964)
subliniază că forma, aspectul lor estetic sunt legate de funcŃia lor utilitară. Aceasta o consideră o adevărată
lege – a frumuseŃii funcŃionale – urmată de o judecată estetică. În concepŃia antropologului francez fiecare
cultură este caracterizată de forme şi funcŃionalităŃi care se interferează întruchipând două tendinŃe:
funcŃional şi figurativ, caracterizate de o funcŃie mecanică ideală, de soluŃiile materiale şi stilul care
corespunde unei anume etnicităŃi.”Munca pentru confecŃionarea uneltelor nu era automată. În ea se
reflectă şi dorinŃa şi plăcerea de a avea un obiect frumos.” (André Leroi-Gourhan, „ Ebauche de l’ art”, în
L’art et l’homme, vol.I, Paris, Larousse, 1958, p.35).
Există o asociere indisolubilă a originilor somatice ale actului practic de muncă şi ale celui
spiritual. Leroi-Gourhan sublinia faptul că comportamentul figurativ este indisociabil de limbaj, relevând
aceeaşi aptitudine a omului de a reflecta realitatea în simboluri verbale, gestuale sau materializate în figuri.
Dacă limbajul este legat de apariŃia uneltelor manuale, figuraŃia nu poate fi separată de sursa comună de la
care plecând, omul produce şi figurează.
...Homo sapiens, ce-şi dezvoltă căile necesare existenŃei, introducându-se într-un univers laborios
în care confecŃionarea uneltelor, a obiectelor necesare vieŃii este fundamentală, îşi fixează gândirea în
simboluri materiale. În acest fel se asigură conservarea produselor gândirii individuale şi colective şi, în
acelaşi timp, transmiterea socială a datelor cunoaşterii materiale şi spirituale a unei perioade istorice.”( Dan
Cruceru, „ Aventura integrării spaŃio-temporale a omului” în André Leroi-Gourhan, Gestul şi Cuvântul,
vol.I,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983, pp.22-24)
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*
Ca fapt teoretic şi aplicativ, o privire către formele primare şi derivate se
corelează etapelor de constituire a formei, cu fazele de documentare şi de studiu al
creaŃiei înconjurătoare, inspiratoare pentru cea omenească, polarizată în domenii multiple
şi mereu în alertă creativă. ConfiguraŃiile simbolice sunt rezultante compoziŃionale prin
intermediul cărora transpar semnificaŃiile atribuite, oamenii particularizându-şi
exprimările artistice prin codificări conceptuale. Asemenea temă, aflată la interferenŃa
concretului cu abstractul,

ar putea cuprinde, prin extensie, creaŃia în ansamblu, cu

aspectele ce pot fi văzute, imaginate şi re-create de către om, incluzându-se printre ele şi
invizibilul încă nemanifestat sau neperceput ca vizibil. ÎnŃelesuri atribuite ad-hoc ori
semnificaŃii acordate pe parcursul timpului influenŃează aspectele sau structurările
formelor, acestea devenind şi promotoarele unor concepte de transmis. La nivel terestru,
în Grecia antică întâlnim concepŃia estetică a uniunii indisolubile dintre frumos(kalon) şi
bine(agathon), termenul kalokagathon29 exprimând uniunea dintre estetic şi etic. Dinspre
asemenea coordonate am conceput şi mesajul lucrării de faŃă, exemplificările din cadrul
ei fiind alese în sprijinul kalokagathiei. Referitor la forme şi la stările induse de ele, o
simplă constatare asupra celor elementare ne arată că rotunjimile apar a fi mai puŃin
ofensive decât ascuŃişurile, sau mai conciliante şi mai puŃin tranşante, mai ademenitoare
ori atractive faŃă de impunerea sau rigiditatea angulară.
Dacă organicului îi corelăm curburile şi sinuozităŃile iar constructivităŃii angulare
specificul liniilor drepte şi al unghiularităŃilor, atât în natură cât şi în realizările omeneşti
vom întâlni mereu exemple care, printr-o armonioasă proporŃionare30, au calitatea de a ne
încânta privirile, corespunzând însăşi felului cum suntem şi noi, oamenii, structuraŃi.
Aceste două faŃete, ale realităŃilor şi creaŃiilor vizuale umane, deobicei se îmbină şi se
susŃin compoziŃional, chiar dacă în anumite situaŃii predomină una sau alta din ele.
Simetrii şi asimetrii, ritmări şi progresii, structurări laxe sau riguros ordonate sunt
permanent o sursă de inspiraŃie, demonstrându-ne şi faptul că în ceea ce considerăm
29

„ Întrevăzută încă de Hesiod, concepŃia kalokagathon apare conturată la Socrate şi la Platon, după
care frumosul nu poate exista decât ca manifestare a ceea ce este moral. Sub diferite aspecte şi cu alte
denumiri, k. a apărut în doctrinele estetice ale Evului Mediu şi ale epocii moderne. În Ńara noastră k. a fost
susŃinut de Petru Comarnescu.” ( de Marcel Breazu, în DicŃionar de estetică generală, Ed. Politică,
Bucureşti, 1972 p.193)
30
n.n. În teză: pp.61-62 SecŃiunea de aur
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uneori a fi haos ca ansamblu pot exista oricând incluse şi unele repere relativ
stabilizatoare. Acestea, cu a lor influenŃă ordonatoare, în continuum-ul creaŃiei universale
sunt parte a pulsatoriilor organizări. 31

*

Universul se reflectă în noi – în structura noastră fizică şi psihică, în ordinea şi
dezordinea care ne sunt intrinseci şi le creem, în ritmurile, în simetriile, asimetriile şi în
tot ceea ce pulsează, apare şi se transformă în fiinŃa fiecăruia.
Nu neapărat fractalică în sine ci doar ca principiu al rezonanŃei, există o
metaforică oglindire a universului în atâtea forme variate care se unifică prin faptul că
fiecare este într-un anume fel în similitudine cu câte ceva din altă parte. Într-un câmp
informaŃional extins, psihologia consonantistă funcŃionează şi independent de intenŃia
dirijată. Logica rezonanŃei este pretutindeni şi se regăseşte vizual în formele realităŃii ,
precum şi în cele care compun aspectele artistice în timp şi spaŃiu. Simbolurile pot fi însă
punctuale şi specifice, chiar dacă şi ele îşi extrapolează deseori semnificaŃiile,
perpetuându-se parŃial atunci când există potriviri de intenŃii de la o etapă la alta şi
modificându-şi înŃelesurile odată cu schimbările impuse de noi concepte şi diriguiri.
Legea reversibilităŃii care guvernează fizicul şi psihicul, ori a conexiunii inverse
sau feed-back-ului implică măsură în tot ceea ce facem. CreaŃia vizuală apare astfel
răspunzătoare de ceea ce oferă, pentru că prin ea se induc mesaje care se întorc tot către
oameni, modelându-le conştiinŃele şi faptele. În sens educativ, modelele întâlnite şi
urmate au un rol esenŃial într-o formare continuă, informaŃia artistică plastică din cadrul
celei vizuale fiind tot atât de importantă şi valoroasă ca şi alte oferte informative din
ansamblul unor procese creative şi general educative.
În continuum-ul formării şi informării, coincluziunea primordalităŃii în derivare şi
a derivării în primordialitate se petrece fără întrerupere şi pe nivele diferite şi
concomitente, motivaŃia şi orientarea gândului fiind esenŃială în accesarea unora sau
altora din aceste nivele.32

31

n.n. În teză: p. 52 – Cap. I. ÎNCEPUTUL FORMEI. CĂUTAREA FORMEI. ALEATOR ŞI
ORDONARE ÎN EXPRIMAREA VIZUALĂ; p.58 - 1.1. Haos şi ordine în vizual ;

32

n.n. După cum receptăm, considerăm sau privim o realitate sau alta, putem să o minimalizăm sau
să îi amplificăm importanŃa, în funcŃie de acel propriu specific al atitudinii noastre artistice. Aceasta
explorează şi în sens vizual, mai departe de directa aparenŃă, corolarul de semnificaŃii care se pot extrage în
relaŃie cu fenomene şi forme ale realităŃii şi imaginării.
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Nu totdeauna însă tot ceea ce ne închipuim este sau poate deveni şi real ori
se dovedeşte a fi benefic pentru existenŃa în sine. Discernerea sensului de orientare către
direcŃia care construieşte pozitiv faŃă de aceea care destructurează, deviază ori distruge
progresiv, este o atitudine care se învaŃă şi care presupune responsabilitate nu numai
pentru propria individualitate ci şi pentru mediul de viaŃă şi societate. Ea se învaŃă şi la
modul vizual artistic, alături de natură cunoaşterea valorilor patrimoniale fiind o altă
sursă demnă de luat în consideraŃie, dintre potenŃialii stimuli creativi.
*
Dacă am reduce la o schemă progresivă un proces de formare pe care l-am aplica
şi din punct de vedere vizual, am putea observa succint că formele primare ar fi
elementele constitutive şi formele derivate ar fi rezultatele dezvoltărilor, prelucrărilor şi
asamblărilor lor. ConfiguraŃiile simbolice s-ar baza pe semnificaŃiile şi interpretările
conferite acestora în urma unor anume relaŃionări petrecute la nivelele respective, în care
se structurează astfel şi stilurile compoziŃionale.
Faptul că doar într-un sens didactic putem separa, pentru o mai etapizată
înŃelegere, o caracteristică de alta, deoarece la modul efectiv ori practic ele coexistă, se
interferă, se combină ori se suprapun, face ca primordialitatea să rămână un concept
căruia i se asociază o iniŃială exprimare, pentru aceasta existând permanent căutări şi
aprofundări pentru a-i detecta originea sau punctul de plecare, ori situaŃia declanşatoare,
începutul apariŃiei în sine. Definirea şi nesimilaritatea pentru origine şi început ne relevă
conotaŃia statică a originii, ca punct de plecare/referinŃă în formarea a ceva şi conotaŃia
dinamică a începutului, ca primă şi virtuală tendinŃă de mişcare sau concentrare a
programului unei dezvoltări ulterioare. În Originile formei în artă, depăşind consideraŃia
din tinereŃe a gratuităŃii actului artistic, Herbert Read considera că arta este ordonatoare ,
prin crearea formei şi frumosului, şi totodată modelatoare de conştiinŃă socială,. Forma
este definită ca rezultat al întregului proces de creaŃie, de la ideea ce a generat opera până
la totalitatea mijloacelor de limbaj care alcătuiesc aspectul exterior al operei de artă –
culoare, linie, volum ,etc., - din antichitatea greacă până în contemporaneitate.
Chiar dacă domeniile artistice, cu precădere cele vizuale, pot fi considerate
precum nişte creşteri distincte, cu vârfuri ce se individualizează prin străduinŃa de a
performa pe un anume făgaş, ele au totuşi legături de bază prin însăşi elementele lor
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constitutive, din care se compun şi variaŃiile de forme în sens creativ. Astfel, elementele
conŃinute în limbajul vizual şi implicit în limbajul plastic le-am putea considera ca fiindule acestora forme primare, aşa cum sunetele şi literele formează cuvintele rostite şi scrise.
Pe de altă parte, aspectele elementelor de limbaj plastic, organice şi angulare, ne
orientează atenŃia către ipostaze vizuale pe care le pot avea acestea şi către anumite
semnificaŃii corelate formelor ca atare.33
Conferindu-i supravieŃuire omului, forŃa spirituală i-a impregnat motivaŃii pentru
rezistenŃă, suflul creativ redistribuindu-se în arta realizărilor sale, ca modalitate de
elevare ce i-a permis să se autoperfecŃioneze. Continuumul creativ este astfel simultan
concept şi acŃiune, fapte ce se realizează şi idei care se propagă, ori forme primare şi
derivate, exprimând şi extinzând adevăruri diverse, detectabile în configuraŃii simbolice.
În sens artistic toate acestea re-creează permanent un continuum de stadii compoziŃionale.
Preponderent contemplativi ori cu predilecŃie activi, oamenii sunt alcătuiŃi din
aceeaşi materie, în care ceea ce numim duh individualizează şi inspiră gândurile şi
acŃiunile. Ai materiei constituenŃi îi aflăm că provin din stelele pe care le admirăm de la
distanŃă. Îi regăsim însă şi în praful stelar produs în urma dezintegrărilor şi
transformărilor stelelor în raport cu forŃe gravitaŃionale care au determinat în timp
formarea şi altor corpuri cereşti, dintre care planetele, cu ale lor diferenŃieri, sunt doar o
parte din ele. Pământul, care şi în sens religios este considerat ca furnizor de elemente de
bază pentru provenienŃa umană, îşi află astfel în sens ştiinŃific confirmarea de a fi parte a
unei părŃi celeste. În amplitudinea Universului de universuri, la modul fizic aparŃinem de
o imensă materie cu care facem un corp comun, din structurările ei reflectându-se
elemente şi principii de constituire în cadrul Terrei şi în microstructura umană. Tot acest
fond concret are influenŃe directe şi indirecte asupra noastră şi în sens psihic. Trăim
permanent într-un perpetuu mister pe care căutăm să ni-l explicăm, cunoscând pas cu pas
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n.n. În teză : p.109 – Cap. II. DIVERSITATEA FORMEI. NATURĂ ŞI CULTURA,
ORGANIC ŞI ANGULAR. FORME SPONTANE ŞI DELIBERATE. CONOTAłII SIMBOLICE.
Dacă în sens optic toate acestea Ńin de imaginea ca atare, de ceea ce cuprinde şi redă ea,
(imperceptibil şi direct perceptibil pentru ochiul uman), privind substratul şi suprastratul conceptual
atingem semnificaŃiile pe care imaginea sau forma le are pentru privitorul care o observă sau o ignoră, o
apreciază sau o desconsideră în funcŃie de cum se situează şi se comportă senzitiv şi mental faŃă de ea. În
ciclicitatea ori ritmicitatea modificărilor, fazelor de disoluŃie ori dezintegrare formală le urmează cele de
recuperare, readunare şi reîntregire.
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tot mai mult din ceea ce este în noi şi în jurul nostru.34 Materiei şi energiilor care
acŃionează asupra ei, spre a o constitui în multiplele forme de exprimare, îi conferim
diferite semnificaŃii în funcŃie de treptele de cunoaştere la care ne aflăm pe un parcurs al
derulării timpului care devine istorie. ConfiguraŃiile simbolice ce le creăm adună în ele
mesajele pe care dorim să le transmitem, prin reuniri şi concentrări de informaŃii redate
de forme etalon. Există însă libertatea perceperii şi a interpretării semnificaŃiilor, aşa cum
imaginea superbă a unei stele în agonie pe unii îi fascinează şi îi încântă vizual iar altora
le produce, dimpotrivă, o stare de incertă temere ori de tristeŃe, poate mai în consens cu
ceea ce deja s-a petrecut ca fapt în sine, la distanŃă de timp. Formele frumoase pot fi
astfel doar aparenŃe plăcute ale unor situaŃii ori fenomene sau induceri distructive, care la
rândul lor pot să includă alte formări, poate mai puŃin spectaculoase dar constructive pe
alte coordonate. Ne apare astfel ideea de relativitate a înŃelesurilor şi de continuum al
devenirii, de trecere de la o fază la alta, de la stadii primare la cele derivate sau ale căror
complexităŃi se redivid şi se redistribuie apoi din nou în forme primare. Simplitatea şi
complexitatea devin relative în funcŃie de cum sunt înŃelese ori considerate. Dacă cineva
care priveşte o formă aleatorie sau un cerc, un triunghi, un pătrat, etc., vede indirect în
acestea o infinitate de posibilităŃi imaginative, de potenŃiale semnificaŃii care îşi aşteaptă
câte un racord şi o decriptare, altcineva le poate percepe doar perimetral, într-un sens
restrâns, mulŃumindu-se numai cu o succintă şi directă observare. În succesiunea stărilor
de realitate şi mentale, pentru a le înŃelege ritmurile şi etapele de formare, contează nu
numai ceea ce privim ci şi modul cum vedem şi cum ne închipuim extinderi faŃă de ceea
ce ni se oferă privirii.35 Diferită de contemplarea creativă, dar alimentându-se din ea, este
acŃiunea creativă, care în sens artistic îşi poate permite nenumărate libertăŃi. Cu toate
acestea, faŃă de ceea ce putem realiza apare şi responsabilitatea de a construi benefic fără
a distruge valori, de a forma fără a deforma irecuperabil, de a echilibra şi armoniza
contrarii fără a le perturba specificurile şi constituirile. În teorie, toate asemenea idei sunt
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n.n. În teză : p.34 - Argument; p.58 - 1.1. Haos şi ordine în vizual ; p.223 - 2.3.2
Forme
cosmice şi din natură. Receptări şi reflectări în viziuni artistice; p.234 - a) Forme din cosmos, natură şi
microcosmos, reflectate în viziuni picturale
35
n.n. În teză: p.592 - 4.5. Concept şi aplicaŃie a unui test de apreciere a formelor şi culorilor ;
p.593 - 4.5.1.Chestionar despre forme şi culori; p.594 – 606: 4.5.2.Testare comparativă, la nivel de individ,
grup şi situaŃie, a preferinŃelor pentru forme şi culori. Chestionar completat în două stări diferite, de stres şi
de calm sau bună dispoziŃie .
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înălŃătoare ori frumoase, în practică ele presupun însă multă trudă şi adaptări, strategii şi
eforturi care nu totdeauna reuşesc să obŃină la modul optim un anume rezultat dorit.
Devine astfel proverbială acea veşnică nemulŃumire a tipologiilor artistice privitor la
propriile realizări, fapt care determină mereu alte prospectări şi încercări profesionale ale
depăşirilor de sine. 36
*
Dacă în parcursul vieŃii intervin destule nemulŃumiri, dureri şi tristeŃi, cu atât mai
mult este necesară reechilibrarea prin reversuri ale lor, spre a se contracara prin atitudini
şi realizări pozitive acele direcŃii defetiste care apar în existenŃă şi în artă. Trăind un
continuum de stări opuse ce seamănă cu un parcurs pe o bandă Möbius, omul a avut
permanent nevoie de idealuri care să îl abstragă din obişnuit, de componentele spirituale
care să îi motiveze şi să îi energizeze devenirea. Astfel s-a detaşat de animalitate şi a
reuşit să reziste mai bine vicisitudinilor de tot felul. Idealizând ori mistificând s-a
proiectat mental pe coordonate neostile şi neefemere, diferite de cele care îl agresau în
mod natural şi social, căutând încă din preistorie dimensiuni de durată în care să
supravieŃuiască morŃii şi uitării. CredinŃele sale şi-au ataşat permanent o componentă
artistică. Omul a devenit tot mai creativ, explorând şi conştientizând din ce în ce mai
mult că este doar o formă de manifestare într-un imens angrenaj de forme naturale, la
care are putinŃa să adauge propriile realizări.37 Aceste noi forme sunt concepute şi
confecŃionate pentru scopuri multiple ale fiinŃei umane, care pot fi benefice sau malefice,
în funcŃie de relativitatea situaŃiilor şi a preocupărilor omeneşti.38 O educaŃie generală şi
continuă, în care şi formele, inclusiv cele artistice, sunt abordate şi studiate din cât mai

36

n.n. În teză :p. 483 - 4.3. Armonii şi semnificaŃii în configuraŃii plastice; p. 471- 4.2. O
didactică a formelor în iconografii contemporane; p. 610 – 728 Cap. V. FORME ŞI CONFIGURAłII
PLASTICE DIN CREAłIA PERSONALĂ. ARGUMENT; 5.1. Lucrări de autor. Participări
expoziŃionale şi referinŃe critice ;p.614 -622. 5.1.1. I. Mozaicurile „GerminaŃie” - Liceul Pedagogic „V.
Lupu”, Iaşi, 1979 şi „Efigii”- Universitatea „ Petre Andrei”, Iaşi, 2003 ; p.623 – 723. 5.1.2. II. ExpoziŃii
personale şi de grup restrâns; cicluri şi lucrări diverse : ”Stop cadru: OFF...” I şi II - Iaşi, 1996, 1999;
„Organic şi
Angular” - Elne, FranŃa, 2006; „TransFigurare” - Iaşi, 2006; ”UniVers” - Iaşi, 2009;
„ConfiguraŃii simbolice” - Iaşi, 2009; „Continuum”, 2010 ; p. 724 - 5.2.Lista lucrărilor personale .
37
n.n. În teză : p. 79 - 1.3.1. Punctul, linia, suprafaŃa, volumul, valoarea, culoarea, textura ; p.143 2.3.1. Cercul, triunghiul, pătratul şi câteva forme derivate ; p.158- 2.3.1.1. Cercul, mandorla, spirala ;
38
n.n. În artă, în ştiinŃă şi în credinŃă întâlnim diverse şi uneori extremiste manifestări, în care se
exacerbează anumite trăiri şi experimentări până la paroxism, până la ruperea de realitatea terestră, cu riscul
unor afectări ireversibile datorită lipsei de cunoaştere, de comunicare şi de coeziune.
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multe puncte de vedere,39 poate oferi şansa stopării unor derapaje şi realizării unor
redresări din mers, orientarea holistică fiind de preferat, mai ales că ea este deja pusă în
practică în diverse domenii de activitate. Cele vizuale fiind preponderent relaŃionate cu
majoritatea gândurilor şi activităŃilor umane, cu atât mai mult se impune o atenŃie sporită
faŃă de specificurile şi rezultatele lor, pornind de la elemente şi factori care le unesc, spre
a parcurge apoi şi din caracteristici care le diferenŃiază.
Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice reuneşte astfel o serie de
exemplificări şi deducŃii care prefigurează şi transmit metaforic că în vastul şi mozaicatul
continuum natural şi îmbogăŃit creativ de către fiinŃa umană avem la dispoziŃie un
inepuizabil şi divers potenŃial vizual, de cercetat şi de dezvoltat şi în sens artistic. În
fundamentele sale de constituire întâlnim totuşi destule similarităŃi de forme şi principii
compoziŃionale. Dinspre aleator şi organic către ordonări şi geometrizări, acele derivări
şi diferenŃieri formale realizează un drum al multiplicării semantice şi al unor distincte
simbolizări, atât în sens laic cât şi religios.40
*
TendinŃele de respiritualizare a artei, de căutare şi de evidenŃiere cu mijloace artistice a
resorturilor care ne coordonează în sens progresiv şi benefic existenŃele, se află în faŃa
opŃiunii de a-şi demonstra mai elocvent utilitatea, mai ales atunci când la nivel global se
produc destule perturbări în angrenajul natural şi economic, repetate distrugeri şi regresii
care destabilizează şi derutează fiinŃa umană, tracasată şi social ori politic de destule
animozităŃi şi conflicte. Vizualul artistic îi poate reda acesteia încrederea în armonii
preexistente şi în propriile resurse şi potenŃe de renaştere creativă atunci când şi mesajele
transmise sunt stimulative în acest sens. De aceea, neignorarea învăŃăturilor modelelor
care au deschis asemenea căi sunt o treaptă de elansare în orice demers care îşi propune
39

n.n. În teză : p. 570 - 4.4. Forme primare şi derivate în desene ale copiilor şi lucrări ale elevilor şi
studenŃilor.
40
n.n. Apelând îndeosebi la vizibilul care poate folosi benefic dezvoltărilor fiinŃelor umane, acestea
încearcă să se protejeze de un plus de nocivităŃi, pe care însă le întâlnim deseori ambalate în alte atractive
forme de prezentare. Intervine astfel relativitatea valorilor în funcŃie de interese, căci există câteodată
disjuncŃia dintre aspectul formei şi realul scop, camuflat chiar prin intermediul artei. Pe de altă parte, însuşi
gândul nepermanenŃei şi epuizării sale ca entitate fizică, a dispariŃiei biologice, l-a determinat pe om să îşi
creeze metode prin care să se remonteze psihic că nu are finalitate, că viaŃa sa nu se termină odată cu cea
terestră, ci că ea continuă într-un alt plan, transcedental, din care primeşte revelaŃii şi susŃinere spirituală.
FiinŃa umană s-a considerat astfel drept un canal de informaŃii, pe care le-a primit şi totodată, trudnic, le-a
acumulat, spre a le putea apoi împărtăşi semenilor, cu amprenta mai discretă ori mai evidentă a
personalităŃii sale creative.
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legătura cu sufletul privitorului printr-un armonic racord spiritual. „Putem răspunde
mişcării RealităŃii sau să ne impunem voinŃa de putere şi dominaŃie. Avem
responsabilitatea de a construi un viitor sustenabil, în acord cu mişcarea globală a
RealităŃii. ”41 În acest viitor , a cărui construcŃie porneşte din prezent, considerăm că
pictura din cadrul artelor vizuale are menirea unei stimulative sensibilizări, printr-un
mesaj simbolic şi reconfortant, în plus.
Când noi cercetări arată că de fapt consistenŃa materiei vizibile pentru om este cu mult
întrecută ca amploare de invizibilele energii, acele tipuri speciale de subtile forme
primare care contribuie prin ale lor programe intrinseci la alcătuirea sistemelor în
Univers, ideea de simbol în mediul terestru ne apare mai pregnant a fi un tip de
convenŃie acceptată şi susŃinută în timp şi spaŃiu de anumite grupuri de oameni. Atunci
când în numele unor simboluri proprii se ajunge la separări, conflicte şi atitudini
beligerante pentru impunerea şi apărarea lor, acestea capătă puterea de a coaliza forŃe
umane, de a le mobiliza şi de a le dirija în avantajul menŃinerii statutului simbolurilor ca
atare. NeînŃelegerile şi animozităŃile întreŃinute prin prisma unor simboluri diferite, ce se
consideră ireconciliabile, se dovedesc a fi deja faze anacronice în raport cu realitatea
constatării că în fizica cuantică materia e mai mult inconsistentă (goală) decât solidă
(plină) , că majoritatea particulelor sunt fără masă, că bosonii, ce încă sunt căutaŃi, ar da
masă celorlalte particule din spaŃiu, că fotografierea unui electron ne relevă un vortex
concentric de unde luminoase, circulare, iar viaŃa sau bios-ul există atât timp cât se
manifestă prin canale luminiscente, care pun în evidenŃă câmpurile subtile, nesesizabile
direct vederii umane. Astfel se constată că suflul vital, ori sufletul, este de fapt lumină, la
un corp fără viaŃă canalele luminoase nemaiexistând. „...Nu doar trupul omului, ci orice
trup din lume, doar prin sine însuşi, nu stă nicicum. Trupul poate să însemne ceva în
curgerea vieŃii doar în cazul în care Duhul îl alege ca unealtă a Sa, ca simbol al Său.
Duhul este realitate, iar trupul este simbol al Duhului.”42Aceste consideraŃii explică
indirect şi specificul iconografic al artei creştine, în lucrarea doctorală exitând unele
constatări şi analize plastice asupra unor exprimări artistice de acest gen.
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Basarab Nicolescu, În oglinda destinului, Ed. Ideea Europeană, Bucureşti, 2009, p.43
Sf. Nicolae Velimirovici, Simboluri şi semne, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, p.19
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Fiecare fiinŃă, cu fluxul ei de gânduri, stări, acŃiuni, este doar parte dintr-un context de
forme primare şi derivate, în care configuraŃiile simbolice pot fi considerate şi drept acele
corolare care pot educa estetic prin felul cum transmit vizual - compoziŃional mesajele
încifrate în formele lor. „Întreaga lume gândită (spirituală) în chip tainic se prezintă prin
tabloul simbolurilor în lumea supusă simŃurilor, pentru aceia care au ochi ca să vadă!
Întreaga lume supusă simŃurilor este ascunsă în lumea spirituală” 43...”Omule, tu eşti dator
să stăpâneşti asupra simbolurilor, nu acestea asupra ta!...Simbolul este ceva de durată, iar
semnul este de o clipă...Omul în relaŃie cu natura este un simbol al lui Dumnezeu; însă
când oarecine, prin viaŃa sa ori în cele hărăzite lui, avertizează cu cuvântul pe alŃi oameni,
atunci este un semn.”44
Dintr-o perspectivă a unei contemporaneităŃi încărcate de discursuri care disecă cu
acuitate realitatea în desfăşurare, pentru a-i extrage întelesurile ce sunt remise apoi către
context prin variate sensuri de interpretare , aflăm şi faptul că „ Peirce45 a afirmat cîndva
într-o manieră neobişnuit de laxă că semnul „ este fie un semn iconic, fie un index, fie un
simbol.”...” Odată ce Peirce şi-a dat seama că utilitatea trihotomiei sale este mult
intensificată cînd, pentru a Ńine seama de diferenŃele de grad, sînt clasificate nu semnele,
ci mai degrabă aspecte ale semnelor, el şi-a corectat enunŃul astfel: „ ar fi dificil, dacă nu
chiar imposibil, să cităm un index absolut pur sau să găsim un semn, oricare ar fi el,
absolut lipsit de calitate indexicală.”...” Ransdell...a subliniat pe bună dreptate că unul şi
acelaşi semn poate - şi, aş insista eu, trebuie – „ să funcŃioneze în acelaşi timp ca semn
iconic şi simbol, precum şi ca index”; cu alte cuvinte că toate semnele au partea lor de „
secunditate”, deşi acest aspect este simŃitor potenŃat numai în anumite contexte....
Semnele, cuprinzând şi indexurile, apar în stadiul lor cel mai primitiv la nivel
unicelular, ca entităŃi fizice sau chimice, externe sau interne în raport cu organismul
încastrant ca ramă de referinŃă, pe care îl pot arăta, citi, analiza microsemiotic – pe scurt,
îi pot emite instrucŃiuni de funcŃionare în maniera unui index. Un atare index, care ar
putea fi tot atât de simplu ca o schimbare de magnitudine, o simplă formă, o schimbare
geometrică în configuraŃia suprafeŃei sau o anumită singularitate, poate fi semnificativ
43

Sf. Nicolae Velimirovici, apud Sf. Maxim Mărturisitorul, în Simboluri şi semne, Ed. Cartea
Românescă, Bucureşti, p.14
44
Sf. Nicolae Velimirovici, op.cit., p.14, p.116, p.117
45
Charles Sanders Peirce (1839 –1914) - filosof și logician american, considerat a fi fondator al
pragmatismului în filosofie şi părintele semioticii moderne, alături de William James.
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pentru o celulă din cauză că evocă memorii, adică expune stocuri mascate de informaŃie
anterioară.”46...„ Amnezia şi greşeala principală a culturii noastre moderne sunt uriaşele „
acumulări de cunoştinŃe care, în loc să întărească încrederea în realitate, o dinamitează în
cazul în care nu este însoŃită de o viziune integratoare şi depăşeşte nivelul de înŃelegere
integrativ al epocii, provocând astfel o falsă impresie de haos al naturii...”(1) Sunt
valoroasele calităŃi perene ale „ Secolului de aur ” elen spre care se întorc atâtea priviri şi
la care trebuie adăugată soluŃia activismului propusă de T. Vianu : „noi suntem ceea ce
faptele noastre sunt”(2), iar fapta este „ un simbol al cultului închinat creaŃiei .”(3) Este
absolut necesară, deci, şi o revigorare a actelor culturale obiective.”47
Arta formelor şi configuraŃiilor vizuale implică de la sine subiectivitatea creativă,
care se poate plia însă unor necesităŃi ori imperative obiective, mai ales atunci când este
vorba de populaŃii, cu registre sociale care receptează valorile artistice şi beneficiază
astfel de aportul mesajelor culturale incluse în funcŃionalităŃile şi simbolismele lor. Chiar
dacă aspectele de tehnică artistică nu fac parte din subiectul acestei lucrări nu trebuie
omis faptul că orice formă, chiar şi virtuală, presupune o exprimare care se bazează pe
anumite tehnologii, ea fiind indisolubil determinată şi de acestea în felul cum apare
realizată vizual. Materia şi ideea formează un corp comun, în care ele se condiŃionează
reciproc, fiind alternativ ori concomitent baze de sugestionare pentru deveniri proprii şi
induse.
*
Pentru un artist nu numai o realizare sau alta este o formă de exprimare, ci fiecare
din ele cuprinde forme, care au contribuit la structurarea formelor de ansamblu. Orice
punct, pată, linie, suprafaŃă, gol, plin, are o formă care intră în marea formă, prin care
sunt percepute lucrurile. Privitorul atent îşi alocă timp pentru a le aprofunda, constatând
că astfel se creează pe sine cultural şi poate spori în jurul său cunoaşterea atunci când
reuşeşte să transmită ceea ce a receptat, redescoperind alte şi alte faŃete de interpretare.
Deci, fără teamă că ne repetăm, putem aduce în atenŃie ceea ce a mai fost, dar de fiecare
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Thomas Sebeok, Semnele: o introducere în semiotică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, pp.117,
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Eugen Cojocaru, Arta – concept şi istoric (Arta modernă), Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2003,
p.134 - (1) – Dan Grigorescu, Cubismul, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p.23; (2) –Tudor Vianu, Studii de
filosofie a culturii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982, p.16; (3) –ibidem, p.17
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dată îmbogăŃind forma redării cu noi ipostaze.48 Deşi ne asemănăm ca oameni nu suntem
totuşi identici. Am putea spune că suntem chiar atât de diferiŃi încât fiecare este altceva,
pornind de la o matrice. Unii suntem preponderent contemplativi şi încercăm a înŃelege
îndeosebi ceea ce ne înconjoară şi ceea ce suntem, fiind aproape spectatori la mersul
lumii şi al propriei vieŃi; alŃii suntem preponderent activi, plăcându-ne rolul de actorregizor, al celui care decide, care acŃionează, care îşi impune punctul de vedere şi
hotărârile sale. În funcŃie de aceste coordonate ne exprimăm şi plastic, creaŃia artistică
fiind o dezvoltare trudnică a acumulărilor de natură mentală şi metodologic-procedurală
adunate în timp; trăită în etape succesive, creaŃia artistică îşi poate modifica aspectele
(Picasso, Mondrian) şi chiar coordonatele, lansându-se din bidimensional în
tridimensional şi invers (Leonardo, Michelangelo). Forma primară, nefinisată, de la care
porneşte pictorul sau sculptorul, etc., poate deveni ulterior, în timp, forma finală,
intenŃionat nefinisată, la care se ajunge ca mesaj artistic. Sculpturile voit sau fortuit
neterminate ale lui Michelangelo, din ultima parte a vieŃii, demonstrează acest fapt.
Asemenea realitate validează modelul cerc-spirală, care esenŃializează grafic perceperea
existenŃei din unghiuri diferite sau faptul că parcă păşim în experienŃe similare pe un
parcurs ce ni-l dorim dezvoltator, ascendent.
Cu toate încercările de esenŃializare şi de idealizare nu putem reduce totuşi
realitatea doar la formele care ne plac ori pe care le considerăm dintr-un punct de vedere
sau altul mai nimerite să ne exprime. Deoarece ca oameni aparŃinem de culturi diferite,
avem nişte acumulări stocate în tezaurele mentale şi materiale ale strămoşilor. Creştem cu
ele, ne inspirăm din ele, deci nu se pune problema unei uniformizări artistice chiar dacă
există alte nevoi de uniformizare ori globalizare pentru supravieŃuire.
Diversitatea artistică este însăşi hrana mentalului stresat şi epuizat de rutina unor
programate şi repetitive acŃiuni de producere utilitară. Problema este a mesajelor acestei
diversităşi artistice, a impactului produs în conştiinŃe, a modificărilor generate în

48

n.n. Pornim prin încercarea de a ne coordona mişcările, apoi de a reprezenta ce vedem, ce simŃim,
ce ne imaginăm. Ne folosim de modele din natură şi create de om, încercăm să le imităm, apoi să le
esenŃializăm. Paradoxul este că ajungem într-un final, unii dintre noi, cei mai puŃin descriptivi, ci mai
intuitivi ori chiar pregnant raŃionali, la grade de esenŃializare care par a fi de fapt primele trepte de la care
am început, numai că acestea sunt de fapt treptele pe care am ajuns după o străduinŃă a învăŃărilor şi
eliminărilor...
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acestea.49 O formare care implică o anumită atenŃionare asupra acelor aspecte vizuale
care efectiv produc perturbări, nu numai estetice ci şi mentale, de moment şi de durată,
devine utilă încă din pruncie, şi ea trebuie menŃinută pe tot parcursul vieŃii. Ce legătură
are educaŃia vizuală cu formele primare, derivate şi cu configuraŃiile simbolice? De felul
cum acestea toate sunt produse, transmise şi receptate, apare însăşi eficienŃa educaŃiei
vizuale pentru buna funcŃionare a angrenajului fiinŃei umane în raport cu mediul pe care îl
vede şi pe care îl modelează vizual, preconizându-i şi un viitor nu numai un prezent.
Chiar dacă unele teorii susŃin că de fapt trecutul, prezentul şi viitorul nu sunt decât un
prezent continuu, nu înseamnă să ignorăm pentru moment tot ce a fost sau ar putea să fie
şi să exacerbăm doar clipa, ci să îi extindem polaritatea valorică în aşa fel încât ea să
devină stimulativ benefică şi pentru alte clipe la scară terestră, planetară şi chiar
universală. Nu numai metaforic ci şi structural ideea de Cosmos nu reprezintă neapărat
ceva foarte îndepărtat, deoarece ea se manifestă în fiecare complexitate materială şi
conceptuală existentă în imensitatea lui. În funcŃie de ceea ce spunem şi facem, modelăm
nu numai prezentul nostru infim, ci însăşi formele primare ale cosmosului din care
provenim, încărcându-le energetic cu gândurile şi acŃiunile noastre. Doar aşa
conştientizăm că responsabilitatea pentru fiecare gând şi acŃiune ne este nu numai foarte
importantă ci şi imensă, pentru că ea produce rezonanŃe în lanŃ nu numai în fiinŃa proprie
ci şi în jur, în timp, în toate formele ce ne compun şi ne cuprind. AtenŃia noastră pentru
formele primare apare astfel a fi imperios necesară, pentru că în funcŃie de origine, de
matrice, de sămânŃă, de program,, ca şi de conotaŃiile şi simbolurile cu care se desfăşoară
ceea ce este la bază sau iniŃiem, reiese şi dezvoltarea, devenirea, derivarea, pe o direcŃie
mai mult sau mai puŃin propice pentru fiecare şi pentru comunităŃile din care facem parte,
până la specia umană în general. De aici apare la un moment dat şi faza primară de
căutare, eclectismul exemplificărilor, pentru că multitudinea şi diversitatea gândurilor şi
formelor la nivel terestru include şi varietatea formelor primare din multiple unghiuri de
vedere, cel artistic plastic fiind un cumul, uneori şi divergent, nu neapărat convergent, în
49

n.n. Dacă ele reconstruiesc pozitiv individul şi societatea, atunci sunt de sprijinit, de promovat, de
învăŃat, dar dacă ele uzează într-un fel sau altul, mai repede sau mai lent fiinŃa umană, atunci deja apare
semnul de întrebare dacă ar mai trebui atât de mediatizate şi date drept exemple, chiar şi atunci când se
specifică negativitatea acestora. Este o provocare care, în domeniul vizual, se adresează cu precădere
exprimărilor plastice şi într-o anumită măsură celor decorative, în aşa fel încât incită mai multă
responsabilitate actului creativ în relaŃie cu receptarea umană şi cu societatea alcătuită din grupuri şi
individualităŃi.
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ansamblul de alte tipuri cumulative, care şi ele îşi au divergenŃele şi convergenŃele
proprii.
Labirintica arborescenŃă a unor astfel de evidenŃe nu trebuie să ne sperie ci doar să
ne stimuleze în a o cerceta, fiind fiecare conştienŃi că nu vom reuşi niciunul să epuizăm
vreodată vreun subiect şi să îl declarăm mort, ci doar să atingem un nivel de la care pe
moment nu mai vedem o posibilă continuitate în forma pe care am găsit-o. Acea
continuitate este sigur în altă formă, în alt plan de evoluŃie, la alt nivel, cu alte coordonate
de raportare. De aceea însăşi simbolurile pe care le-am stabilit la un moment dat se pot
dovedi relative în alt context, însăşi formele derivate pot să apară în unele situaŃii ca
primare, iar cele considerate primare ca derivate ori rezultat aparent final al altora. Într-un
continuum în care ne stabilim, doar pentru înlesniri procedurale, anumite coordonate şi
taxonomii, relativitatea ne poate plasa momentan pe un palier sau altul, la începutul sau
pe parcursul unei deveniri, cu o semnificaŃie ori alta, în funcŃie de ce informaŃii s-au
stocat în noi, la care am avut acces şi pe care le-am selectat din tot noianul celor care ne
asaltează intelectul şi ne modelează fiinŃa. Trebuie să avem certitudinea că nu suntem
fiecare numai o individualitate ci suntem interconectaŃi permanent, că rezonăm şi primim
rezonanŃe şi că însăşi unicitatea şi singurătatea este o formă de interconectare la o
separare momentană de un context pentru a fi înŃeles un altul. De aceea a ne educa
continuu face parte din însăşi condiŃia ori statutul fiinŃei umane, fie că îşi modifică
orientări, fie că perseverează în anumite sensuri şi aprofundează anumite căutări.
Formele primare, derivate şi configuraŃiile simbolice sunt doar un pretext pentru
asemenea mesaj, sau o cale ce nu îşi propune o abordare istorică ci una mai sensibilă şi
orientată nu numai pentru nişte nevoi punctuale ale unei anumite comunităŃi ci şi pentru o
elevare spirituală şi culturală bazată pe deschidere spre cunoaştere şi nelimitarea
conexiunilor posibile, care nu ar afecta mentalul şi vieŃuirea fiinŃei umane.
Această lucrare este doar o incipienŃă sau o fază cu implicaŃii artistice ale unui
început. Ea este o idee de matrice sau un cumul de idei-matrici şi de imagini, adunate
dintr-un ansamblu vizual artistic şi conceptual, din care încă se pot selecta destule
exemple elocvente pentru susŃinerea conceptelor înserate şi a celor deduse, ca o urmare
firească a corelărilor care au fost gândite în relaŃie cu informaŃiile avute la dispoziŃie.
Vizuale, livreşti şi de viaŃă, aflate şi trăite, ele devin sursă şi pentru proprii realizări
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plastice, în care preferinŃa pentru filonul geometric îşi are anumite motivaŃii, asociate
ideii de armonie.
Din punctul de vedere al situării în proximitatea artei sacre şi în cadrul artei laice,
se ajunge la constatarea că analize comparate ale contextelor respective determină
conştientizarea faptulului că nu trebuie întreŃinută o distanŃare a lor ci ar fi mai nimerit să
fie facilitată comunicarea, care să releve numitorii comuni şi nu atât diferenŃele care pot
determina opoziŃii păgubitoare şi de o parte şi de alta. În fond, independent de acestea,
elementele de limbaj plastic şi armăturile compoziŃionale se regăsesc şi în arta laică şi în
reprezentările religioase, importante fiind din punct de vedere artistic aspectele obŃinute
prin redarea lor, aspecte care pictural transmit stări filtrate prin maniere de lucru
personalizate, chiar şi atunci când se Ńine cont de anumite cerinŃe

din partea

comanditarilor, ori se respectă canoane, reguli sau convenŃii de redare şi ordonare a unor
reprezentări, în aşa fel încât ele să nu contravină unor norme dogmatice. S-ar putea spune
că în asemenea situaŃii nu mai este vorba de artă, de vreme ce există încorsetări, diriguiri.
Ne extaziem însă şi acum, după milenii, în faŃa picturilor egiptene, pe care le considerăm
în primul rând a fi opere de artă, pentru că nu totdeauna şi ştim să le decriptăm. Uităm că
de fapt, la vremea respectivă, frescele egiptenilor nici nu erau privite ca realizări artistice,
după criteriile noastre de acum, ci ca prestabiliri vizuale de redare, cu rol mediant-religios
şi informativ, pentru a fi asigurată o revenire în posteritate a celor astfel reprezentaŃi.
Însăşi menŃinerea timp de milenii, ori mai apoi de secole, a unor canoane sau
reguli de vizualizare a conferit continuitate şi rezistenŃă în timp imaginilor ocrotite de o
localizare sacră, care le-a permis să nu fie înlocuite ori anihilate, decât cu unele excepŃii,
de conflicte şi modificări politice punitive. Deobicei vandalizările cu miză materială au
afectat mai mult artefactele din vechime, arheologia având în continuare încă destule
întrebări ce-şi aşteaptă răspunsuri, inclusiv privind cercetările din spaŃiile româneşti50.
Apelând doar la formele geometrice de bază, la cele imediat derivate din ele şi la
forme elementare naturale ne-am restrâns în labirintul mai mic al acestora, în care am
explorat în mare doar câteva trasee care să ne dea doar o idee despre ce ar cuprinde şi în
ce sens sunt. Astfel, Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice nu pledează
50

n.n. În teză: 2.3. Forme primare şi derivate, geometrice şi aleatorii. Simbolistica părŃii şi
întregului, pp. 139-227
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pentru anumite aspecte formale ci pentru acceptarea evidenŃei că există concomitenŃă şi
rezonanŃă în diversitate, ca şi coincluziune formală, de natură organică şi angulară, în
intimitatea constituirii microscopice şi macrocosmice a formelor de orice fel, dacă luăm
în considerare nu numai aspectele direct vizibile ci şi pe cele invizibile cu ochiul liber.
„ Devine clar că ştiinŃa actuală presupune în mod necritic un posibil gen de
metafizică” constată Rupert Sheldrake atunci când, întrebând oamenii de ştiinŃă unde erau
legile naturii înainte de Big Bang, observă că nu se poate obŃine un răspuns cert ci doar
unul prezumtiv, care „este

mai degrabă un concept metafizic”. AdmiŃând astfel

„realitatea transcendentă”, de pe poziŃia cercetării ştiinŃifice conchide că „Universul privit
ca un tot ar putea avea o cauză şi un scop numai dacă ar fi el însuşi creat de un factor
conştient care l-ar transcende. Spre deosebire de univers, această conştiinŃă transcendentă
nu s-ar dezvolta către un scop, ar fi propriul său scop. Nu ar tinde către o formă finală, ar
fi completă în ea însăşi. Dacă această fiinŃă conştientă transcendentă ar fi sursa
universului şi a orice s-ar afla în el, toate lucrurile create ar participa într-un anumit sens
la natura sa. Completitudinea mai mult sau mai puŃin limitată a organismelor la toate
nivelurile de complexitate(ca şi a altor forme din realitate şi produse în timp de către
oameni-n.n.) ar putea fi atunci gândită ca o reflectare a unităŃii transcendente de care
depind şi din care derivă în ultimă instanŃă.” 51 Această reflectare o putem considera că se
petrece inclusiv în creaŃiile artistice. În cazul lor, factorii fiinŃiali, care le generează ori le
produc prin asocieri şi prelucrări de elemente de sine stătătoare, rămân esenŃiali pentru
programare şi determinare creativă, chiar şi atunci când, în etapele de realizare artistică,
tehnologiile şi alte forme de viaŃă pot inlocui secvenŃial omul. Constatăm astfel că, în
esenŃa ei, exprimarea creativă nu înseamnă renunŃarea la decizia umană şi înlocuirea
acesteia cu soluŃii tehniciste, ci o racordare a tuturor potenŃelor realităŃii, fără a
minimaliza ori supradimensiona aportul uneia sau a alteia. Faptul că în sens artistic
întâlnim forme aparent imuabile şi conjuncturale, primare şi derivate, în funcŃie de cum
sunt realizate şi considerate, ne determină să ne păstrăm echidistanŃa fază de relativitatea
punctelor de vedere şi să le acordăm înŃelegerea cuvenită în raport cu specificul
contextului ce le cauzează şi le susŃine. Astfel, dintr-o privire de ansamblu, se poate
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Rupert Sheldrake, O nouă ştiinŃă a vieŃii-RezonanŃa morfică, Ed. Firul Ariadnei, Bucureşti, 2006,
pp.243, 224
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puncta ceea ce se observă drept similaritate şi corespondenŃă, ideea rezonanŃei morfice
din ştiinŃele vieŃii funcŃionând şi în domeniile artistice, prin recurenŃele conceptuale şi de
gramatică a formelor din însăşi deciziile, acŃiunile şi realizările factorilor creativi umani.
În acest sens, primordialitatea unor forme vizuale presupune de la sine ipoteza unei
cauzalităŃi formatoare, care acŃionează permanent, independent de spaŃiu şi de timp. Prin
ideea rezonanŃei morfice se intenŃionează de fapt completarea dinspre cercetări biologice
a explicaŃiilor fizice şi chimice asupra fenomenelor vieŃii, arătându-se că structura
sistemelor trecute influenŃează apariŃia sistemelor similare ulterioare. În România primei
părŃi a sec.XX , prin Psihologia consonantistă şi Logica rezonanŃei, Ştefan Odobleja
anticipa şi deschidea deja o nouă cale, nu numai pentru cibernetică ci şi pentru alte
posibile deducŃii şi conexiuni. Raportându-ne holistic la contexte, avem ocazia să
constatăm că artele vizuale, aflate de fapt în corelare conceptuală şi aplicativă faŃă de
relaŃiile dintre filosofie-teologie- ştiinŃe, exprimă direct şi indirect apartenenŃa lor la
complexa simfonie a formelor, revelând astfel nu numai principii proprii de constituire a
lor ci şi rezonanŃe dinspre structurările din alte domenii. „ Suntem parte integrantă din
mişcarea RealităŃii. Libertatea noastră constă în a intra armonios în această mişcare vie
sau în a o perturba. Realitatea depinde de noi : este plastică”.52
*
„ViaŃa vine din spaŃiu”, anunŃă canalele de ştiri odată ce se face publică de către
cercetători depistarea în unii meteoriŃi a unor reacŃii chimice promotoare ADN-ului, fapt
care impune reconsiderări istorice şi ştiinŃifice, inclusiv coeziunea şi ambivalenŃa
organic-mineral. Într-un mediu propice, precum a devenit după formarea sa planeta
Pământ, viaŃa s-a dezvoltat pe coordonate diferite. S-a îmbogăŃit astfel universul formelor
gazoase, lichide şi minerale cu un bios de noi forme, toate ajungând a fi inspiratoare
pentru creativitatea fiinŃei umane, o formă şi ea în contextul sistemelor de forme, aflate
fizic şi chimic într-o continuă modificare. Caracteristicile psihice şi orientările spirituale
au conferit fiinŃelor umane sporuri de creativitate, îmbogăŃind prin varietate de exprimări
filonul natural al unei programări generice.
Într-un imens sistem pe care îl numim Univers avem şansa să ne conştientizăm
locul privilegiat al posibilităŃii unor paşnice dezvoltări, de unde şi pledoaria intrinsecă a
52

Basarab Nicolescu, În oglinda destinului, Ed. Ideea Europeană, Bucureşti, 2009, p.43
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lucrării pentru încercarea de creare şi de promovare a formelor neinvazive şi nestresante.
Totuşi, acestea nu sunt identice pentru toŃi, căci cele care pot produce plăcere unora,
altora le pot induce disconfort. Doar cercetări conjugate ale mai multor domenii sunt în
măsură să cuantifice şi să stabilească ce fel de forme sunt cu precădere apreciate şi în care
conjuncturi, faŃă de cele respinse sau neagreate în relaŃie cu unii factori de timp şi de
mediu.53
Dacă primară ne poate apare starea de credinŃă şi derivată cea artistică, atunci
rigoarea şi visarea ştiinŃei ne este o necesară echilibrare şi comunicare între ceea ce se
consideră a fi dat sau revelat şi ceea ce îşi permite libertăŃi inepuizabile de interpretare. În
toate cele trei ipostaze le întâlnim de fapt, pe rând, şi pe celelalte două, surdina fiecăreia,
consecutivă celei anterioare, lăsând de fiecare dată celei de a treia o posibilitate
privilegiată de exteriorizare. CoexistenŃa ştiinŃei cu religia şi arta în contemporaneitatea
care îşi doreşte un viitor neconflictual presupune accelerarea unor paşi spre un congruent
trialog, făuritor al unei congruenŃe faptice şi de durată.
În acest sens restaurarea bunurilor de credinŃă, a celor patrimoniale, culturale şi
educative exprimă un exemplu de congruenŃă a religiei, ştiinŃei şi artei. În aceeaşi măsură
însă, alături de probele unor istorii trecute sunt importante cele recente, inclusiv
contemporanele realizări, care vor deveni la rândul lor istorie din perspectiva unor
ulterioare manifestări. Desfăşurată în colectivitate şi individual, educaŃia plastică pentru
cele vizual-artistice îşi are rolul şi valoarea ei formativă în acest sens, în corelare cu alte
acumulări cognitive produse la diferite niveluri de vârstă şi de pregătire profesională.54
53

n.n. În istoria artelor, mai ales în perioada modernă, sunt întâlnite situaŃiile când unele exprimări
artistice capătă adeziunea publicului de abia ulterior producerii lor, odată ce în contextul dezvoltărilor
tehnologice optica receptorilor se nuanŃează şi aceştia dobândesc capacităŃi mai extinse de înŃelegere şi de
acŃiune. În sens creativ, odată cu revoluŃia industrială, chiar dacă experimentele artistice se desfăşoară
precipitat şi se Ńin lanŃ, în anumite perioade se revigorează privirea retrospectivă, mai ales atunci când se
constată în mai vechi exprimări artistice inedite corespondenŃe şi similitudini formale cu altele mai noi sau
distanŃate şi-n spaŃiu nu numai în timp.
54
n.n. În teză: p.570 - 4.4. Forme primare şi derivate în desene ale copiilor şi lucrări ale elevilor
şi studenŃilor ; p.592 - 4.5. Concept şi aplicaŃie a unui test de apreciere a formelor şi culorilor ; p.593
- 4.5.1.Chestionar despre forme şi culori ; p. 594 - 4.5.2.Testare comparativă, la nivel de individ, grup şi
situaŃie, a preferinŃelor pentru forme şi culori. Chestionar completat în două stări diferite, de stres şi de
calm sau bună dispoziŃie; p. 607 - 4.6. EducaŃia vizuală ca demers creativ şi stimul al prezervării
patrimoniale.
Realitatea naturală şi lumea formată de oameni sunt un cumul de TOATE în TOT.
Dintr-o necesitate efectivă, de a aduce o informare conjugată pentru o serie de tineri ucenici în arte vizuale,
care pot deveni ulterior mentori ai altora asemeni lor (din mediul laic ori religios), conceperea lucrării de
doctorat a căpătat în a ei desfăşurare un aspect mozaicat. IntenŃia de a fi oferite diverse premise a fost
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În fiecare perioadă, mai discret ori mai evident, în artă funcŃionează ca stimuli
creativi informaŃii din însăşi performanŃele investigaŃiilor ştiinŃifice. Aflăm astfel recent
că importanŃa ori rolul găurilor negre pare a fi un fapt esenŃial pentru formarea galaxiilor
în univers, care se comportă cu o dinamică similară celei ale vârstelor omului, etapelor de
activitate intensă şi de turbulenŃe urmându-le cele de relativă liniştire.

55

Dacă fiecare

galaxie are cel puŃin o gaură neagră care o consumă şi o reface, iar în intimitatea ei, ca
într-un burduf supraextensibil, s-ar putea localiza cel puŃin un nou Univers, la rândul lui
cu galaxii, menŃinând principilul existenŃei în acestea a găurilor negre am întâlni prin
incluziuni succesive o infinitate de Universuri, o vastitate nelimitată prin derivarea ei...
Totul fiind doar la nivel de supoziŃie, revenim metaforic spre cronofaga şi apoi
materna gaură neagră. În sens simbolic faŃă de asemenea continuu spectacol al materiei
şi luminii absorbite şi restituite în şi dinspre întuneric am propus în sens artistic o
reflectare vizual-metaforică în bipolaritatea de pictură modulară cu dublă faŃă pe care am
intitulat-o CONTINUUM - Umbre şi Lumini, realizând câteva secvenŃe intuitive de
parafrază vizuală la continuumul transformărilor din care facem parte şi pe care încercăm
să-l cunoaştem, să-l înŃelegem şi să îl acceptăm. Aprofundările sunt multiplele variante
compoziŃionale în care se regăsesc elemente de bază dintr-o continuă şi mozaicată
creativitate.56

motivată de dorinŃa de producere a unor deschideri de receptare pentru acele atitudini care îşi păstrează
încă în al lor obiectiv axarea pe o restrângere de atenŃie la doar un singular registru de exprimare artistic
vizuală. În realitate şi asemenea opŃiune îşi poate primi un surplus de determinare şi de amplificare creativă
atunci când acceptă şi alte informaŃii care o pot stimula şi extrage dintr-o eventuală ori pasageră autorecluziune sau marginalizare.
55
n.n. Se presupune că misterioasele găuri negre ar fi un fel de nuclee galactice, care îşi pot
amplifica mărimea atunci când se contopesc sau se combină galaxii. Acest fenomen este îndeosebi datorat
forŃelor gravitaŃionale, care fac ca sistemele de mai mică amplitudine să fie absorbite de cele mai mari, în
dansul galactic care se desfăşoară în Univers. Se consideră apoi că lângă găurile negre spaŃiul-timp ar apare
curbat, materia şi lumina care sunt atrase cu o putere incredibilă fiind absorbite ca într-o pâlnie, de o forŃă
căreia nu i se poate opune nimic. Aceasta ar dezintegra orice fel de componenŃă, urmând apoi ca, printr-o
gaură albă şi o forŃă la fel de teribilă, materia absorbită să se aprindă şi să fie propulsată printr-un jet
luminiscent spre exterior. Asemenea model propus de astrofizicieni ar explica Big Bang-ul şi urmările lui,
precum şi o ciclicitate a petrecerii fenomenului respectiv, interiorul sau canalul găurii negre fiind încă un
profund mister. Există doar presupuneri, inclusiv aceea că o gaură neagră ar putea ascunde în interiorul ei
cel puŃin un întreg Univers, format ca etapă de mijloc şi de relativă liniştire, echilibrare şi dezvoltare, între
acele extreme violente de captare şi apoi de redare a materiei şi a luminii, prin nişte forŃe extraordinare
care dezintegrează şi reinventează tot ce ajunge sub incidenŃa lor.
56
n.n. FaŃă de conştientizarea tensiunilor şi cataclismelor care se petrec la nivel universal, galactic şi
planetar, din unghiul nostru uman şi protejat, fiind doar virtuali spectatori la tot ceea ce cândva ne poate
distruge, ne punem întrebarea şi căutăm răspunsul dacă şi în sens artistic mai au vreun rost constructiv şi
pozitiv acele decizii şi exprimări care facilitează direcŃionarea şi grăbesc apropierea de transformări
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violente şi sfârşituri irevocabile de forme, determinând enunŃarea posibilităŃii morŃii artei ?! Fără
producerea reală a unor actuale rezerve valoroase de acumulări artistice, aşa cum în timp s-au format cele
anterioare, viitorul artelor apare, desigur, incert. FaŃă de unele anihilante renunŃări, pentru a se impune
episodice înlocuiri demonstrative, ar fi mai degrabă de preferat menŃinerea atitudinilor şi acŃiunilor ce
reuşesc să păstreze în armonie formele deja existente, care nu produc afectări şi dislocări sau mai directe
ori subtile traumatizări. Ele se pot păstra în relaŃie amiabilă cu stimularea creativitaŃii altor forme artistice,
noi, conform modelului de Univers cu Universuri-buzunar.
57

Extras din textul şi imaginile lucrărilor incluse în Catalogul ExpoziŃiei personale „ ConfiguraŃii
simbolce”, de la Galeria U.A.P.„ N.Tonitza”, Iaşi, 1-10.09.2009 :
Corolar
...A figura presupune implicare sau câteodată, prin lărgirea înŃelesului doar o simplă prezenŃă. A configura
aduce în jocul realizării relaŃionarea unor aspecte şi structurarea unor corespondenŃe, raportări, semnificaŃii.
ConfiguraŃiile pot deveni simbolice mai ales atunci când ne invită la a fi receptate ca un receptacul de
sensuri ce se deschid semnificaŃiilor nu numai datorită sugestiilor induse ci şi iniŃiativelor privitorilor de aşi crea în minte propriile căi de înŃelegere.Din aproape în aproape continuumul şi ciclicitatea se formează
şi se reiterează, aducând clipa în permanenŃă şi permanenŃa în obiectivul clipei. Lumina este ca un vehicul
în care urcă şi coboară năzuinŃe, căutându-şi o logică a exprimării şi un sens al existenŃei.
Lumina poate fi puternică, medie şi discretă. Oricare din aceste ipostaze ne ajută să percepem Forma şi
să-i înŃelegem Culoarea mesajului inclus, adăugând şi alte deschideri de sens, pe care, prin reflecŃie, fiecare
le putem atribui, privind.
Lumina îndepărtează misterul şi tensiunea întunericului, obligând Forma să se debaraseze de un surplus
figurativ. Astfel, Forma devine tot mai uşoară şi mai dispusă în a însoŃi Lumina în a ei călătorie.
TransparenŃa Luminii şi consistenŃa Materiei se completează, nefiind antagonice ci susŃinându-se reciproc.
Chiar dacă există un mai evident sau un mai potolit contrast, relevând grade de tensiune ale lumii şi ale
sinelui, o atmosferă calmă, un mediu liniştit, apar a fi tot mai necesare pentru reculegere şi revigorare.
Impalpabilă, Lumina atinge Forma şi o încarcă de Culoare...Triunghi, Cerc, Pătrat, Spirală, Hiperbolă,
Romb şi altele ne populează viaŃa, alăturându-se diferitelor forme primare, organice şi fortuite. Structura
acestora poate deŃine ori împrumuta ceva din rigurozitatea geometrică sau este doar aleatorie, în aspectele
vizibile pe care le observăm şi ne inspiră. În ansamblu, Deliberarea şi Spontaneitatea ne înconjoară în
lumea formelor şi ne exprimă creaŃiile, pe care le oferim ca imagine către privitori.
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VII. „CONTINUUM” -UMBRE şi LUMINI

CompoziŃii modulare, liniare şi în formă de pătrat, etc., a 11 picturi cu dublă faŃă, de 35
- 80 x 125cm, în acrilic pe suport de lemn , 2009-2010.
În artă adevărurile sunt multiple. Am putea spune că şi revelatoare faŃă de ceea ce
nu este totdeauna direct perceptibil în realitatea obişnuită.
Prin scurta noastră întrupare sau trecere prin faza de formă vizibilă suportăm o
dezvoltare şi o regresie a formelor ce ne compun fiinŃa. Purtăm cu noi de-a lungul vieŃii
un univers de forme, care la rândul lui se împarte în sisteme, ce la rândul lor sunt
constituite din labirintice structurări formale. Din aproape în aproape, prospectând
interiorul şi imensitatea materiei, constatăm că tot mai avem ceva de aflat şi că între
microcosmos şi macrocosmos existăm drept conştiinŃe care au primit posibilitatea de a
observa corespondenŃe, de a constata deosebiri şi de a discerne cum să procedeze cu tot
ceea ce există şi se poate cunoaşte. Responsabilitatea de a întreŃine un echilibru al
propriei fiinŃe şi al mediului în care ne aflăm, de a nu strica ceea ce s-a dovedit a fi
benefic integrităŃii fiinŃei umane, implică şi creativitatea formelor artistice. Este adevărat
că aceasta suportă nu numai modificări de orientare creativă ci şi schimbări de apreciere,
fiecare epocă istorică decantând anumite forme de manifestare. Există însă un continuum
al creşterilor şi descreşterilor, al fazelor de apogeu, de acumulare şi al celor de pierdere,
de golire, al maximului şi minimului, ca şi al recurenŃei unor aspecte constitutive şi de
exprimare prin vizibilitatea formelor. În acestea regăsim ritmica, asemenea unei
sinusoide, dualitatea şi contrastul, precum yin-yang-ul, intercuprinderea şi simetria ce neo relevă oglindirea, ca şi ineditul mişcării browniene, diferenŃierile asimetriei,
spontaneitatea gestuală, până la destructurarea haotică.
În tot acest angrenaj ce ne formează şi ne include, avem permanent surse de
inspiraŃie, diverse, contrastante, atât pregnante ori foarte ofensive cât şi discrete sau
tacite. Din toate, pentru tema „Forme primare şi derivate. ConfiguraŃii simbolice” am ales
în sens aplicativ relaŃia organic-angular şi asocierea spectrului vizibil cu formele
geometrice şi aleatorii, matrici pentru diverse forme plastice. Dintr-un continuum dusîntors între momentul 0 şi cel al expansiunii universale, cele 1+7 secvenŃe sau forme
dintr-o înşiruire liniară cu simetrii şi asimetrii, pot recompune prin rabatere un pătrat,
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simbol al echilibrului şi al construirii durabile, în care se închide sau se reuneşte
parcurgerea ce aduce alături zona de pornire şi cea de final. Plasarea variată a acestei
corelări în cadrul unui pătrat oferă posibilitatea unor soluŃii compoziŃionale diverse cu
aceleaşi elemente, părŃi sau moduli. Sugerând stabilitatea şi ideea de construcŃie dar şi de
vizor, pătratul oferă sensurilor mişcării din Umbre şi Lumini o incintă sau o fereastră
prin care le putem percepe reunite, interiorizate, sau ca detalii dinamice, extrovertite.
Organicitatea şi angularitatea fiecărei culori şi forme asociate ei aduce în spectrul
vizibil şi relaŃia cu cele 7 zile ale CreaŃiei biblice, a 8-a fiind cea a Parusiei, dezvoltare
succesivă ce îşi poate reitera circuitul într-un continuum al revenirii. Astfel, Începutul şi
Sfârşitul se leagă într-un TOT. De la un parcurs pe care vizibil l-am perceput iniŃial liniar
şi în plan, ne putem închipui că vedem în spaŃiu cercul, cilindrul sau tubul (cu forme
diferite la perimetrul bazei), ce se poate forma din succesiunea celor 1 + 7 forme, aşezate
ca un Uroborus al luminii interioare, cu dus-întors al informaŃiei primite, încărcate şi
restituite. Luminile şi Umbrele ce le primim, ca energii vizibile şi invizibile, le restituim
prin gândurile şi acŃiunile noastre, chiar dacă nu totdeauna suntem conştienŃi, convinşi şi
responsabili de acest fapt.
Pătratul este expresie a nivelului material, sau al continuum-ului asocierii
formelor în plan, faŃă de intenŃia de aşezare pe cant a acestora pe un sens circular, care le
poate grupa spaŃial, introducând nivelul virtual al răsucirii structurării de inel către forma
benzii Möbius. În tot acest parcurs al succesiunii formelor, liniar, rectangular, prezumtiv
circular ori de o altă structurare, în fiecare lucrare fiecărei culori din spectrul luminii
vizibile i se asociază sugestiv câte o formă, cu diferită incidenŃă organic-angulară în
privinŃa aspectului ei de ansamblu şi de textură.
Ideea de dublă faŃă a redării vizuale, prin umbre şi lumini, ca şi de dublu sens în
privinŃa exprimării direcŃionării luminii, a determinat

compoziŃional corelarea

începutului-sfârşitului seriei pe de o parte, prin alb-negrul luminii şi întunericului, cu
finalul ori reînceputul ei pe verso, prin ovalul primordial şi lateralele sale delimitări
(semihiperbole ale expansiunii), sugerând corpusculul şi unda, interiorizarea şi
deschiderea. În sensul liniar, în zona de mijloc se află verdele, expresie a echilibrului şi
viabilităŃii, ori a regenerării naturale. Amintindu-ne astfel şi de prospectările educative de
la Bauhaus ne întoarcem la cele trei forme geometrice de bază, corelate în general

40

culorilor principale din spectrul vizibil, adică, pătratul pentru roşu, triunghiul pentru
galben, cercul pentru albastru, cărora le-am putea asocia şi cele trei faze din circuitul
existenŃei formei. Dacă ne centrăm într-un pătrat, căutarea formei, ce-şi propune şi un
grad de raŃionalizare, încearcă să exploreze toate coordonatele din jur, în faŃă, în spate,
(sus, jos), dreapta, stânga, şi să stocheze acumulările dobândite pe al ei parcurs labirintic.
Vitalitatea căutării o exprimă roşul. Flux sanguin şi mineral, el ne vorbeşte despre
importanŃa materiei şi puterea acesteia.
Devenirea sau dezvoltarea formei este un proces de perfecŃionare şi chiar de
autosinteză, triunghiul exprimând impulsul spre concentrarea esenŃei în vârfurile sale.
PregnanŃa acŃiunii şi volitivitatea ei o exprimă galbenul. Mai luminos, el ridică materia pe
trepte energetice tot mai înalte.
Transformarea

formei

presupune

nu

numai

schimbările

suportate

şi

descompunerea ei, ci mai ales spiritualizarea acesteia, adică reîntoarcerea într-un circuit
energetic. Cercul (sau sfera prin care estimăm modelul de formare a universului)
cuprinde în esenŃa sa atât pătratul materiei, cât şi triunghiul perfecŃionării ei în sens
spiritual, albastrul exprimând sublimarea formei, treapta ei celestă, transcendentă.
Căutarea, devenirea şi transfigurarea formei este astfel pusă în corespondenŃă cu
pătratul, triunghiul şi cercul, care se exprimă prin roşu, galben şi albastru. Asemenea
asociere triadică de tipologii trinitare primeşte o a patra ipostază atunci când îi asociem
şi relaŃia ce se formează între materie, conştiinŃă, spirit. Dinspre linie sau şir către
triunghi şi pătrat, Continuum-ul şi recurenŃa se exprimă mai evident prin situaŃia cercului,
cel care include atât spirala devenirii cât şi labirintul tuturor mişcărilor ondulatorii.
În tot contextul compoziŃional, prin forme şi cromatică este indusă asocierea
dintre zilele creaŃiei biblice şi cele şapte culori ale spectrului vizual, cuprinse între origine
şi expansiune, sau între ceea ce de fapt nu vedem cu ochii fizici din radiaŃia luminii.
Dualitatea ei, ca undă şi corpuscul, ca şi faptul că energia ce se emite revine într-un
anume fel spre emitent, este sugerată de dublarea spectrului vizibil prin direcŃia dusîntors a acestuia. În Continuum, derivându-se ca exprimări vizuale în sens conceptual,
formele pentru început şi sfârşit se alătură, ovalul şi semi-hiperbolele ce-l delimitează
simbolizând zonele pulsatorii de pornire, extindere şi de revenire sau concentrare ale
materiilor şi ale energiilor care compun universul.
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BineînŃeles că pe acesta nu îl putem reduce la o schemă abstractă printr-o anume
teorie, căci tot ceea ce aflăm, deducem şi propunem, nu sunt decât infime aspecte din
vastul univers al cunoaşterii. Cu o încercare holistică, integratoare, am încercat o
orientare a lor spre sublimare artistică prin intermediul unor mijloace plastice şi a unui
limbaj vizual care pledează pentru recurenŃă la armonie, ordonare şi echilibru dinamic
într-un timp cu destule tensiuni şi deviaŃii procedurale.
Forma ar trebui să fie un prilej de bucurie, nu numai optică ci şi spirituală. Sensul
vieŃii ar exprima astfel mai extins bucuria existării, depăşind prin pozitivare directa sau
voalata idee de imanenŃă sacrificială pentru purificarea ei. Efortul de a ajunge la
performanŃa creerii elevării bucuriei este uneori considerabil, mai ales atunci când în
majoritatea sistemelor altele sunt priorităŃile pentru imediate rezolvări..
Dintr-un anume punct de vedere am putea considera ca forme primare cele pe
care le întâlnim în natură şi ne inspiră creativ, iar ca forme derivate pe cele care le
realizăm în sens artistic. Din ambele tipuri putem concepe configuraŃii simbolice,
încărcătura lor semantică evidenŃiind de fapt consideraŃiile reunite şi decantate ale unor
grupări de oameni şi persoane separate, în raport cu realităŃile ori trăirile existenŃei lor.
Pe de altă parte putem considera forme primare pe cele de profunzime sau
incipiente în cadrul unor sisteme, iar forme derivate acele stadii de devenire şi de
transformare ale acestora. În realitate, fiecare stadiu poate fi privit ca primar faŃă de cel
care îi urmează şi derivat faŃă de cel anterior.
Continuum-ul în care apariŃia, dezvoltarea şi regresia ori transformarea formelor
naturale se reia în sens ciclic, ne oferă un model pulsatoriu, deschis liniar pe al său
parcurs şi închis perimetral, atunci când se întâlnesc şi se unesc extremităŃile, reiterânduse transferul între ele pentru un similar dar şi diferit parcurs. RelaŃia sămânŃă-arboresămânŃă-arbore-sămânŃă...ne oferă un indiciu asupra ceea ce putem înŃelege din afirmarea
continuum-ului, ca şi sugestia pe care ne-o indică apa, care la temperatură scăzută
îngheaŃă, apoi, la o temperatură ridicată, prin topire, trece din nou în stare lichidă, se
evaporă prin încălzire, se condensează la rece şi revine cristalizată sau lichidă în mediul
de unde a provenit şi în care îşi reia din nou parcursul ei în natură. De la nivelul mediu
sau intermediar, cel al perceperii umane, la infinitul mic sau microscopic, ori la infinitul
mare sau macrocosmic,

continuum-ul este o stare de fapt, în care înlănŃuirea unor
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ciclicităŃi opuse are conotaŃii diferite în funcŃie de domeniul dinspre care o percepem.
Dacă în sens artistic ne poate apare ca un ADN al luminii şi al culorilor oglindite de ea,
în sens ştiinŃific o asemenea diagramă poate fi percepută ca un semn ce indică un blocaj,
un risc de anulare în situaŃia joncŃiunii dintre frecvenŃele total contrarii ale unui fenomen.
Atunci când însă acestea nu se întâlnesc efectiv ci doar se compun elicoidal, continuumul nu se stopează iar ritmul îşi menŃine ciclicitatea, amintindu-ne că exprimă o lege
universală , a oricăror tipuri de forme, primare şi derivate, ca şi a conotaŃiilor simbolice
conferite lor.
Prin continuum-ul de umbre şi lumini, coincluse şi reflectate, aspecte organice şi
angulare ne pot apare precum feŃele aceleiaşi monezi, forma, în compoziŃia acesteia
regăsind în detalii însuşiri ale ansamblului, iar la ansamblu caracteristici ale
componentelor care îl formează.
În Umbre formele au contur, au vigoare, sunt expresive. Ele se delimitează, se
diferenŃiază, sunt de sine stătătoare, contrastante, evidente. În Lumini formele se apropie,
se unifică, se interferă, se omogenizează impresiv. Aceeaşi modalitate de vibrare plastică
a lor le diminuează deosebirile şi le contopeşte în transgresiunea ei.
Umbra ne aminteşte de consistenŃă, de ceva cu o anume greutate, iar lumina de
uşor, aerat. Umbra este însă şi protectivă, nu numai disipativă, caracteristică pe care,
paradoxal, o regăsim la alt nivel în cazul luminii, atunci când aceasta ne evidenŃiază
amănunŃit nu numai situaŃia de contrast deschis-închis la care participă separatoriu şi
umbra, ci şi variaŃiile de textură ale suprafeŃelor formelor, amănunte pe care ea, lumina,
ni le relevă pregnant. Pe de altă parte, atât umbra cât şi lumina sunt unificatoare fiecare în
registrul ei, interferarea lor arătându-ne că, aşa cum cunoaştem lumea până acum, o
preponderenŃă sau alta introduce o anume tensiune vizuală, căreia privitorul îi percepe un
sens ideatic, inclus ei.
Cu ajutorul umbrei ne este mai uşor să înŃelegem volumul, profunzimea unui
spaŃiu şi chiar o prezenŃă din afara cadrului unei imagini. Având doar lumină, deja
spaŃiul pare fără limitări, se impregnează de vibraŃii iar contrastele devin calitative.
Închis-deschisul îşi reduce opoziŃia, trecând în cald-rece la acelaşi nivel de intensitate
valorică. În interiorul delimitărilor formelor umbrite, în cadrul geometrizărilor acestora,
lumina le poate modela spaŃial şi modula plastic, chiar şi atunci când nu le mai
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exteriorizează numai aparenŃa ori carcasa vizibilă ci pătrunde şi în structurarea
interiorului lor. În situaŃia formelor din registrul verso-ului pentru Continuum,
preponderent luminoase, chiar dacă există individualizări tipologice ale acestora,
contextul tuşelor vibrate le unifică şi le omogenizează prin rezonanŃa produsă în cadrul
structurărilor interioare. Nu mai întâlnim claritatea faŃetei cu umbre evidente ci o
parcurgere cu mai subtile fragmentări ori vibrări ale formelor componente, care se
răsfrâng spre exterior.La o mai îndelungată privire ceea ce iniŃial aproape apărea ca
uniform începe să se coloreze mai pregnant, contrastul simultan relevându-ne pe parcurs
şi o diferenŃiere a formelor din tot contextul cromatic cu tuşe fragmentate.Această
vizualizare este ca o parafrază la faptul ştiinŃific al considerării corzilor drept esenŃiale
primordialităŃi pentru formări şi derivări în Univers.
PreponderenŃa umbrei ori a luminii, ca şi echilibrul dintre ele, ne oferă la scara
realităŃilor şi la nivelele imaginaŃiei posibilitatea de a constitui semnificaŃii, de a forma
simboluri cu anume conotaŃii ce se reverberează în timp, chiar dacă şi timpul este
considerat ca o dimensiune pe care o percepem diferit, în relaŃie cu tot angrenajul natural,
constituit şi spiritual, în care fiecare entitate apare ca formă şi se transformă, într-un
continuum plin de mister şi de fascinaŃie. Mitul eternei reîntoarceri ne aminteşte de un
timp care din liniar devine spiralic şi ne apare circular, în funcŃie de cum ne situăm în
raport cu parcursurile pe care le considerăm. Astfel, perceperea nu este condiŃionată
numai de formele ce le privim ci şi de felul cum receptăm fiecare vizibilul şi invizibilul
care ni se oferă şi ne cuprinde.
Deobicei, esenŃializate ca formă de reprezentare, simbolurile pot fi individuale şi
asociate, trecând dinspre formă în configuraŃie simbolică atunci când se pune problema
unei compoziŃii cu un anume subiect de referinŃă şi statut exemplificativ.
Formele ca şi configuraŃiile lor ne sunt astfel modalităŃile prin care transmitem
mesaje şi după cum ele se prezintă vizual, iar noi cunoaştem sau nu limbajul lor, putem
recepta o informaŃie sau alta, mai evidentă sau mai discretă, pregnantă dar şi camuflată
prin simbol. EsenŃializând un mesaj, o formă simbolică nu înseamnă că are doar o
semnificaŃie, căci în funcŃie de context aceasta se poate modifica, chiar devenind opusă
celei iniŃiale. Totul se reduce la convenŃii, fiecare etapă de viaŃă şi de istorie încercând să
le modifice sau măcar să le privească altfel decât cea precedentă. Iar atunci când,
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secătuită de experimente şi putere, o direcŃie parcă nu mai are ce să aducă nou, începe să
sacrifice ori să distrugă fără noimă ce-a fost înainte, dând impresia că numai astfel se
poate oferi o poartă sau o deschidere spre noutate. Din cioburi se recompune însă până la
urmă ceva, se lansează o nouă estetică, se divaghează pe marginea programului ei şi se
aşteaptă refacerea unor forŃe pentru a se porni de la capăt un alt demers, al cărui sâmbure
se constată apoi că este un derivat al unuia care a mai fost sădit cândva. Pulsatorie,
recurenŃa îşi face simŃită prezenŃa în circuitul apariŃie, dezvoltare, descompunere, prin
reluarea căutării, devenirii şi transformării formei , respectivul circuit fiind redat cu
preluări, modificări şi noutăŃi în oricare timp şi spaŃiu ne-am afla.

„CONTINUUM” -UMBRE şi LUMINI (PICTURĂ MODULARĂ)58

Ipostaze ambientale ale picturii modulare, cu dublă faŃă, CONTINUUM -Umbre şi Lumini

58

n.n. FeŃe, verso-uri şi compoziŃii ale panourilor din CONTINUUM -Umbre şi Lumini. FaŃa şi
verso-ul ansamblului de 11 piese = 8 lucrări sunt corelate culorilor spectrului solar + alb şi negru, formelor
geometrice asociate acestora şi zilelor săptămânii şi ale Facerii + Parusia. Aranjarea variată a lucrărilor
conferă noi deschideri semantice compoziŃiilor astfel obŃinute.
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1. Violet - 8.Violet ;

5.Galben - 4.Galben;

2. Indigo -7.Indigo; 3.Albastru - 6.Albastru; 4.Verde - 5.Verde ;

6.Orange-3.Orange; 7.Roşu - 2.Roşu;

Umbre – pătrat I ; N-A

8.Alb-Negru,1Negru-Alb;8 Alb,1Alb;Umbre – pătrat Ia;Lumini -pătrat Ia; Lumini-pătratI;

„ENTITĂłI”
A - Umbre III

B - Lumini a

Variante compoziŃionale de aranjare a pieselor din ipostazele Umbre şi Lumini.
În situaŃiile A şi B, formele sunt structurate cruciform şi par siluete stilizate, care
oferă senzaŃia de persoane distincte, eventual copii. Imaginile acestora sunt constituite
din aceleaşi tipuri de forme primare, care prin variate combinaŃii generează
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forme

derivate, asemănătoare şi totodată individualizate prin felurile de ansamblare a
componentelor lor. Apelul la memoria zonelor corpului uman permite acceptarea de
glisări de elemente, care pot fi localizate în locul capului, mâinilor sau picioarelor, fără ca
perceperea formei de ansamblu să îşi piardă conotaŃia de siluetă umană, în care factorul
ludic-educativ îşi are un procent de prezenŃă. Dacă ne mai şi închipuim că acŃionăm
cinetic şi sonor, în aşa fel încât fiecare grup de forme sau parte din fiecare ansamblu s-ar
mai şi roti, cu succesiune şi apoi simultaneitate, spectacolul auditiv şi cromatic în mişcare
ne-ar convinge mai pregnant că prin artă se poate realiza creativ o transmitere de
informaŃii esenŃiale, în cadrul educaŃiei generale sectorul respectiv necesitând a fi mai
protejat.
Continuum-ul prezentat aici nu este numai o propunere compoziŃională în sine şi
având o dublă faŃă ci şi o matrice de forme şi culori, generatoare de posibile alte forme
care se pot constitui din componentele sale. Aproape moduli, dar totuşi neindentice ca
formă, acestea permit asamblări diverse, în relaŃie cu o faŃă sau alta, ori cu ambele
concomitent, în aşa fel încât re-formările obŃinute, stilizări plane sau spaŃiale, să ne
permită imaginarea unor forme din natură şi concepute de om. Structural, în cadrul lor
pot exista concomitent continuităŃi şi discontinuităŃi ale formelor componente.
Deschiderea unei aripi, ritmica unui val, senzaŃia unei posibile siluete umane, un arbore,
un munte, un fluture, o formă de cruce, un acoperiş, o construcŃie, o ambarcaŃiune, o carte
şi alte forme de imagini care s-ar putea obŃine din componentele Continuum-ului ne arată
că înlocuirea reprezentării directe, epice, printr-o reprezentare indirectă, aluzivă, aduce în
atenŃie simbolul drept o modalitate de deschidere ideatică şi de incitare a imaginaŃiei
perceptive şi creative. Astfel, configuraŃiile simbolice nu sunt numai cele obŃinute dinspre
interiorul semantic al conceptului spre exteriorizarea către receptori ci şi invers, dinspre
rezultatul asocierilor elementelor avute la îndemână spre re-crearea mentală de anumite
conotaŃii, induse atât autorului lucrărilor cât şi potenŃialilor privitori-autori, tocmai prin
intermediul soluŃiilor plastice de re-compunere a unor forme deja constituite. Acestea nu
sunt însă decupaje ori variante sau asocieri de vizualizări artistice împrumutate ci sunt
concepute personal. Formele prezentate şi recombinate aici păstrează din etapa postmodernităŃii apetenŃa pentru experimentele compoziŃionale, folosite drept modalităŃi de
vizualizare creativă şi de lărgire semantică a unor proprii propuneri artistice. Ideea
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modulilor picturali oferă posibilitatea unor variate aranjamente şi modificări de conotaŃii,
generalizantul şi monumentalul Continuum iniŃial transformându-se ludic în particulare
asamblări. Fiecare din ele redă o mult mai restrânsă semnificaŃie, prin aceleaşi elemente
plastice ca în formatul de bază, care sunt compuse însă diferit faŃă de specificul său
primordial, vizual şi ideatic. Astfel, trecerea de la forme primare la forme derivate
întroduce pe lângă conotaŃia simbolică a dezvoltării şi pe aceea a restrângerii şi
particularizării, spre a se constata şi vizual faptul că cele ce se află în TOT există şi în
PARTE, drept elemente esenŃiale care se regăsesc în constituirile respective, distincte
configuraŃii simbolice. 59
Prin faptul că arta are cele mai multe adevăruri posibile ne conştientizăm şi
locurile noastre în Univers, ca infime particule de informaŃie care nu deŃinem cheia
adevărului absolut ci doar încercăm, asimptotic, să o căutăm şi să o aflăm. Ca oameni sau
forme terestre putem doar tinde către energia ideii că acest adevăr există, că ne cuprinde
şi ne in-formează. Pentru că formele sale de exprimare sunt multiple, acestea se şi
dezvoltă progresiv, supremaŃia tranzitorie a uneia sau a alteia fiind şi o oglindire a subsistemului de care aparŃin. Formele primare şi derivate sunt ca nişte elemente, etape ori
nivele prin care artele vizuale reunesc în configuraŃii simbolice informaŃii existente şi
care vin în continuare dinspre Univers. Ele fac parte din ansamblul multiplelor adevăruri,
cuprinse în infinitul adevăr absolut.

59

A transcede dintr-un zid în care ai fost prins de creaŃia înconjurătoare, pe care o susŃii în
continuare pentru a ei integralitate, este ca o renaştere simbolică în altă dimensiune, nesacrificială ori
primară, origine ideatică faŃă de aceea în care cu o parte din fiinŃă eşti deja inclus. Ca un posibil indiciu
vizual, continuum-ul transformării nu ne apare raportat ca la un cerc închis, cu două lumi distincte,
înăuntrul şi în afara perimetrului acestuia, ci ca la o bandă Möbius a relaŃiei spirit – materie şi materie spirit, în care variaŃiile formale se petrec pe însuşi parcursul realizat şi odată cu transferul energetic, care se
produce permanent între cele două piste corelate într-un continuum infinit.
În timpul nostru, în care graba îşi impune jaloanele ei în cam tot ceea ce gândim şi înfăptuim,
informaŃiile se cer a fi expuse cât mai condensat. O divagare sau o lărgire a unor demersuri poate să apară
ca nefiind racordată strict practic la un obiectiv punctual şi imediat. Ea îi oferă însă şi acestuia , pe lângă
altora de perspectivă, o viziune care transgresează prezentul către viitor, fără a omite trecutul din relaŃia
timp-formă-simbol. Astfel, ca într-o imaginară şi transparentă bandă a lui Möbius, cu extinse enclave şi
spaŃializări, întâlnim pretutindeni spectacolul formelor, într-o continuitate şi reflectare a existenŃei lor, de
moment şi de durată. Efortul de a aduce în atenŃie armonia şi frumuseŃea artei mai mult decât şocantele ei
exprimări ar putea fi în continuare o reevaluată pistă pe care nu numai arta sacră ci şi cea laică îşi pot afla
încă destule resurse pentru ale lor imagini şi mesaje , transmise dinspre trecut către prezent şi din acesta
către viitor.
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