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Natura în arta contemporană 

Adrian Guţă 

În textul de faţă, ne vom referi la arta contemporană românească dintr-o perspectivă 
cronologică generoasă, raportându-ne la fapte de creaţie, lucrări de după 1960 şi până 
în prezent, semnate de autori din mai multe generaţii. 

În sensul stimulării unei cercetări stratificate şi multidirecţionale, este provocatoare 
preocuparea pentru raporturile dintre natură şi arta contemporană românească. Din 
perspectiva unei relaţionări tradiţionale, se poate studia reprezentarea naturii în pictură, 
grafică, sculptură, artele textile, ceramică, fotografie, video, instalaţie, computer art 
Totodată, artistul poate să iniţieze sau să desfăşoare acţiuni!performance art în natură, 
în dialog cu aceasta sau „cu sprijinul" ei (şi cu grijă pentru dimensiunea ecologică). În 
sfârşit, poate cel mai semnificativ şi mai consistent „dialog" al artistului cu natura se 
structurează în contextul intervenţiilor de tip land art, categorie de situaţie artistică 
integrabilă mai amplului context al artei ambientale (environmental art). Să adăugăm 
că, uneori, performance şi land art fuzionează. 

Peisajul este un gen cu tradiţie în pictura şi grafica noastră. Ne referim prioritar la 
reprezentarea naturii ca atare, fără a neglija însă peisajul citadin. Unul dintre primele 
exemple de peisaj ca gen autonom la noi este o vedere urbană : Biserica din Câmpulung 
(în jur de 1837) de Ion Negulici (1812-1851). Gheorghe Tattarescu (1820-1894) a fost 
însărcinat, în 1860, cu întocmirea unui „album naţional" al priveliştilor şi monumente
lor istorice din ţară. Astfel, el a avut prilejul de a se afirma şi ca peisagist, cu discrete 
accente romantice (Peştera Dâmbovicioara, 1860). Nicolae Grigorescu (1838-1907) 
reprezintă indubitabil un reper major pentru instaurarea peisajului ca gen bine reprezen
tat în pictura noastră modernă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Este vorba 
atât despre peisajele pictate în Franţa, la Barbizon şi în Bretagne, cât şi despre cele 
pictate în ţară. Referindu-ne la această a doua categorie, elementele de peisaj s-au inte
grat adesea scenei de gen rurale, care a devenit un fel de pattern grigorescian. 

Barbizonul a fost descoperit şi de Ion Andreescu (1850-1882). Câmpul sau pădurea 
„portretizate" de acesta nu au accentele apolinice din peisajul lui Grigorescu, ci mai 
degrabă unele dramatice, artistul fiind atras de revelarea notelor „grave" ale sufletului 

Ştefan Luchian (1868-1916) s-a apropiat de natură mai ales ca pictor al florilor, însă 
şi în contextul scenelor de gen. Artistul afirma: ,,Natura nu trebuie s-o imiţi, nici să o 
copiezi, trebuie să lucrezi în felul ei. .. Cum se poate lucra în felul ei? Să ştii să observi, 
asta-i cheia ... Natura îţi dă poveţe, când te pricepi să observi. Noi, artiştii, privim cu 
ochiul, dar lucrăm cu sufletul" (Drăguţ, 1968). Pentru pictura modernă românească, 
Luchian a fost un deschizător de drumuri la întâlnirea secolelor al XIX-lea şi XX, 
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integrând în acest proces şi asimilarea creatoare a stimulilor veniţi dinspre pictura fran
ceză postimpresionistă. 

Peisajul urban se integrează semnificativ subgenurilor care alcătuiesc "repertoriul" 
peisajului în pictura noastră modernă în perioada interbelică, fie că este vorba despre cel 
din România, fie despre cel de pe alte meleaguri. Printre artiştii reprezentativi în această 
ordine de idei se numără: Gheorghe Petraşcu (1872-1949), Theodor Pallady (1871-1956), 
Ştefan Dimitrescu (1886-1933), Nicolae Tonitza (1886-1940), Petre lorgulescu-Yor 
(1890-1939), Aurel Popp (1879-1960), Francisc Şirato (1877-1953), Jean Alexandru 
Steriadi (1880-1956), Marius Bunescu (1881-1971), Nicolae Dărăscu (1883-1959), 
Lucian Grigorescu (1894-1965). 

În scurta (de fapt) perioadă a realismului socialist, peisajul nu făcea parte din genu
rile preferate de arta oficială, poate doar cu excepţia relativă a peisajului de şantier, care 
ar putea fi plasat şi în proximitatea scenei de gen. 

Un artist esenţial pentru aproape trei decenii, către şi după miezul secolului XX, a 
fost Ion Ţuculescu (1910-1962). Retrospectiva de la Sala Dalles (1965) a acestui pictor 
autodidact, ce absolvise Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Bucureşti, 
frecventând în paralel Facultatea de Medicină şi obţinând doctoratul în 1939, cu califi-

magna cum laude, a avut un puternic ecou în lumea artistică românească. Pictura 
lui, de un expresionism ardent, asociat uneori cu nuanţe de fantastic, a impresionat 
inclusiv la Bienala de la Veneţia, din 1966. Am spune că arta sa poate fi apropiată de 
cea a lui Van Gogh, gândindu-ne la intensitatea viziunii şi la cromatică. I-am putea 
adăuga ca repere comparative pe artiştii grupării Die Briicke sau pe Ensor, pe fovi (mai 
ales Derain şi Vlaminck). Natura a constituit o materie primă esenţială pentru acest 
vortex aparte de formă şi culoare, peisajele lui Ţuculescu fiind „plămădite", ca multe 
alte lucrări ale sale, dintr-o materie „incandescentă". 

Anii 1960-1980: realism, postimpresionism, 
neoexpresionism, fantastic 

Pictura lui Ţuculescu a influenţat începuturile Şcolii de la Poiana Mărului, în anii 1960. 
În 1974, Ion Frunzetti o considera "noul Barbizon al picturii tinere româneşti" (în revista 
Contemporanul). Timp de mai mulţi ani, o comunitate artistică sezonieră a lucrat verile 
în aceste locuri, ce par o întrupare de o frumuseţe aparte a tiparului blagian deal-vale. 
Horia Bemea descoperă Poiana Mărului în 1956 şi va picta aici până în 1977. I s-au 
asociat treptat Teodor Rusu, Teodor Moraru, Şerban Epure, Letiţia Bucur, Ion Filotti, 
Mircea Milcovici, iar din 1971 peisajul acesta îl cucereşte şi pe Ion Dumitriu (care va 
rămâne fidel spaţiului respectiv pentru două decenii). Grupul de la Poiana Mărului, 
dinamic în componenţa sa, nu a avut un program. Factorul comun îl constituia pictura 
de peisaj rural, pe artişti inspirându-i şi elemente de civilizaţie a lemnului din structura 
clădirilor. Prin opţiunea lor, aceştia se distanţau de arta oficială. Afirmaţia din paragra
ful anterior este confirmată şi de titlul uneia dintre operele lui Şerban Epure, Peisaj în 
Poiana Mărului cu aluzie la Ţuculescu (1967). O pluralitate de opţiuni stilistice - dincolo 
de "impulsul Ţuculescu" - caracterizează lucrările autorilor la care ne referim (cu schimbări 
în timp chiar şi la acelaşi artist), acestea oglindind, în parte, orizontul picturii noastre 
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reprezentaţionale din anii 1960-1980. Este vorba despre ipostaze ale realismului tradi
ţional, postimpresionist ori contaminat de fantastic, sau cu încărcătură expresionistă, 
realismul poetic, fotorealismul cu ajustări. 

Horia Bemea (1938-2000) a creat un pattem al reprezentării dealului 
un reper real identificat de el în zona Poiana Mărului. În catalogul expoziţiei "Deal IV" 
(1976, pentru care „modelul" era dealul Piscul Bori-Bărdaş, a cărui fotografie deschidea 
ilustraţia catalogului), Horia Bemea scria: 

Artistul trebuie să înţeleagă că el nu „creează", ci materializează, ,,dă chip" (trebuie să 
începem prin a elimina tot ceea ce contribuie la dezvoltarea orgoliului nostru ... ). Ideea şi 
noţiunea actuală de „creaţie" este o perfectă ilustrare a orgoliului nostru. Materializarea 
unor forme ce rezultă din tentativa de a atinge „necunoscutul" şi „neînţelesul" exclud idei 
ca cele de a „imagina" sau „inventa"; cele găsite acolo sunt atât de puternice şi bogate 
încât simpla şi onesta (umila) lor revelare devine cel mai important şi dificil lucru. Arta 
autentică este un efort de „sacralizare", nu poate avea deci un caracter temporal. ,,Lumea 
obiectivă" o mică parte din universul care ne înconjoară (s. n.) (Bernea, 1976). 

Un alt reper tematic major al lui Bernea, din perspectiva care ne interesează acum, 
grădina, pictată "cu poftă" în anii 1980. Şi aceasta ne poate conduce la o canotare 

simbolică plurală : grădina ca refugiu sufletesc, spaţiu al curăţeniei morale, filtru ce 
ţine la distanţă noxele civilizaţiei, adăpost al frumuseţii ; semnul plastic aduce între 
hotarele postimpresionismului „reciclat" postmodern definirea imaginii înseşi. 

Teodor Rusu (1935-2005), familiar cu zona Poiana Mărului ca spaţiu de locuire, a 
frecventat-o ca sursă de inspiraţie încă din 1958. Prima lui expoziţie personală, cu larg 
ecou în lumea culturală, a avut loc în 1989, la galeria bucureşteană Căminul Artei. 
A apăsat uneori destul de tare pedala (neo )expresionismului, însă a pornit la drum tot 
pe făgaşul postimpresionismului. 

Teodor Moraru (1938-2011) a făcut parte pentru scurt timp din grupul de la Poiana 
Mărului, căruia i s-a alăturat în 1968. Peisajele sale sunt ca nişte răscoliri şi dezvăluiri 
infrastructurale ale pământului, dincolo de „coaja" pitorescului. Forma şi culoarea 
"respiră", figurativul se dizolvă uneori în abstract, un expresionism al ansamblului şi 
al detaliului stimulează o dinamică profundă a imaginii. O notă de dramatism anvelopează 
câteodată aceste reprezentări ale "fiinţei" naturii. 

Ion Dumitriu ( 1943-1998) a descoperit ceva mai târziu fascinantele locuri de la Poiana 
Mărului şi va picta aici verile timp de două decenii (1971-1991, vezi ilustraţia IV.2). 
Uneori, îi vor fi alături scriitorii optzecişti Mircea Nedelciu şi Gheorghe Crăciun sau 
îl va însoţi fiul său, Radu. Pe 31 iulie 1981, Ion Dumitriu nota în jurnalul său: 

Reiau motivul de duminică - pe alt format - copacul rotat din Padină. Să munceşti de 
dimineaţă până apune soarele, aşa cum face orice ţăran din Poiana Mărului. Plăcerea 
lucrului menţinută cât mai mult. Să nu existe timp, doar pictură. Să te minunezi zilnic de 
cer, iarbă, copaci, sunete (vântul, tălăngile, greierii, ciocârliile, ploaia pe ţiglă) şi mai ales 
de culorile lanurilor de secară, grâu, cartofi şi mai ales fânul. Casele, cele vechi, sunt 
lecţii de organizare a spaţiului (la fel şurile) necesare înţelegerii relaţiei spaţiu-utilitate 
(om-animal). Izvorul, jos, în pădure, apă limpede şi rece. Mişcarea lanurilor, firelor de 
iarbă, a oamenilor cosind (ascuţind coasa) ... (Guţă şi Lefter, 1999). 
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Catul Bogdan (1897-1978), pictor format la Paris şi cu o lungă carieră pedagogică 
în Cluj, Timişoara şi Bucureşti, a abordat nu rareori peisajul, însă mai ales pe cel urban, 
echilibrul formal de sorginte cezanniană fiind dublat de o cromatică "brăzdată" de 
inflexiuni lirice. 

Opera lui Alexandru Ciucurencu (1903-1977) include şi reprezentări ale naturii, chiar 
dacă acest gen nu a constituit o prioritate pentru artistul originar din Tulcea. Ele au un 
pitoresc aparte şi se remarcă prin construcţia direct în culoare. 

Atunci când s-a apropiat de peisaj, Corneliu Baba (1906-1997) le-a "portretizat" pe 
cel spaniol sau italian, pe lângă cel românesc. Se remarcă vederile veneţiene, puse în 
operă în cheie postimpresionistă şi transformate în adevărate sărbători cromatice. 

Peisajele pictate de Ion Lucian Murnu (1910-1984) sunt aspre, sintetice, metafizice 
(am spune), uneori populate cu personaje aflate într-o stranie levitaţie. Ne apare ca 
firească o comparaţie, referindu-ne la atmosferă, între peisajele artistului român şi 

vederile urbane ale lui Giorgio de Chirico. Aceste picturi ale sculptorului nostru nu sunt 
sărbători ale naturii, ci interpretări esenţializate, spiritualizate ale acesteia. Chiar dacă 
nu face parte din aria tematică pe care se concentrează acest studiu, menţionăm şi bine
cunoscutul altorelief Făt Frumos din Parcul Herăstrău. 

Peisajul şi peisajul discret fantastic (unii vorbesc de suprarealism în acest al doilea 
caz, însă preferăm termenul propus de noi, pentru încărcătura sa poetică) sunt repere 
importante în pictura lui Florin Niculiu (1928-1997). Sunt vederi din natură, câteodată 
populate de sfere ori alte elemente plutitoare, secvenţe citadine sau chiar rurale, lipsite 
de prezenţă umană. Este identificabilă o dimensiune decorativă în unele exemple, în 
relaţie şi cu accente foviste. Remarcăm mobilitatea stilistică a lui Niculiu, de la soluţii 
postcezanniene la tentaţia unui expresionism soft ori aceea a abstractizării. 

Când a abordat peisajul, Vasile Grigore (1935-2012) a făcut-o de pe poziţii îndatorate 
fovismului, ecourilor acestuia, ba chiar, tentat uneori de procesul de abstractizare a 
imaginii, ne apare în astfel de lucrări apropiat de Nicolas de Stael. 

Peisajul este o apariţie rară şi în pictura lui Florin Mitroi (1938-2002). Artistul 
abstractizează „trăsăturile" naturii, o transformă în pur motiv plastic şi ansamblul ima
ginii capătă o maiestate neostentativă, "respiră" amplu. 

Ion Alin Gheorghiu (1929-2001) a creat treptat un adevărat pattern de peisaj abstrac
tizat, prin masiva lui serie de Grădini suspendate, pictate în ultima treime a veacului 
trecut, adevărate explozii formal-cromatice, ,,rezervoare" de energie organică şi totodată 
de armonie, izvorând dintr-o subtilă simetrie interior-ordonatoare. 

Dan Hatmanu (1926-2018) insista asupra peisajului urban (ieşean) liniştit, cu case, 
oarecum extras din timp, asupra vederilor citadine „infiltrate" de un suflu liric. Uneori 
şi marginea de sat atrăgea atenţia pictorului, iar tentaţia pitorescului se accentua. 

lmageria urbană în pictura lui Spiru Vergulescu (1934-2007) este dominată de moti
vul străzii. Dreaptă ori şerpuitoare, aceasta conţine potenţialul unei cinetici lente, 

flâneur-ului. 
Simona Vasiliu Chintilă (1928-2009) prefera în reprezentarea naturii vederea de sus 

şi sinteza formală de origine cezanniană, cu accente geometrizante, dar şi ludice. 
Un împătimit al peisajului rural, mai ales al celui de iarnă, a fost pictorul Ion Grigore 

(1940-2016), "coborâtor" din postimpresionism, atent însă în permanenţă la coerenţa 
structurală a elementelor care alcătuiau compoziţia. 
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Natura privită şi reprezentată în vedere plonjantă, cu orizontul sus, este o opţiune 
recurentă în pictura lui Viorel Mărginean (n. 1933), hrănită şi de valente decorative. 

Gheorghe I. Anghel (n. 1938) optează uneori pentru peisaj (de exemplu, insular, 
deluros, câteodată cu trimiteri la arheologic), pe care îl esenţializează în pictura sa spre 
semnul plastic pur, mai ales în anii 1970-1980. 

În pictura lui Ştefan Câlţia (n. 1942), natura poate fi un subiect în sine, dar şi (mai 
ales) cadrul "scenografic" pentru secvenţele de realism fantastic închipuite de artist (vezi 
ilustraţia IV.6). Ne gândim, prioritar, la un fel de peisaje transilvane generice, populate 
de arbori şi case, elemente, la rândul lor, concentrate pe câte un soi de „insulă", ceea 
ce le transformă în "efigii" ale unor amintiri dragi. Peisajele semnate de Câlţia evocă, 
nu descriu, par adesea un cadru dintr-un basm, însă nu sunt încorporabile suprarealis
mului, cum însuşi pictorul subliniază. Personajele înaripate sporesc misterul, caracterul 
feeric ( de la fairy tale, aici) al scenelor, întregul devine asimilabil unei iluminări 

Sorin Ilfoveanu (n. 1946), absolvent, în aceeaşi promoţie cu Ştefan Câlţia, la clasa 
lui Corneliu Baba, şi prieten bun al colegului său, are o viziune plastică remarcabil 
diferită şi totodată la fel de bine individualizată. Dacă ar fi să pornim de la categorii 
identificate de Ion Frunzetti într-un cadru larg al istoriei artei, am spune (cu unele 
reducţii şi adaptări) că pictura lui Ilfoveanu are în bună parte un caracter "grafic", în 
timp ce aceea a lui Câltia este pur şi simplu "picturală". Peisajele argeşene ale lui 
Ilfoveanu, uneori cu orizontul sus, au o poezie aparte şi sunt definite de o bogăţie neos
tentativă a semnului plastic. 

Unul dintre exponenţii generaţiei '80, care a fost remarcat la începuturile sale şi 

pentru o viziune andreesciană asupra peisajului, este Ştefan Râmniceanu (n. 1954, vezi 
ilustraţia IV.7). Această perspectivă în reprezentarea naturii, concretizată în expoziţia 
personală din 1985 de la galeria bucureşteană Orizont - parter şi subsol (cel din urmă 
spaţiu găzduia expoziţiile Atelier 35) - a fost subliniată, între alţii, de Radu Bogdan, 
principalul exeget al operei lui Ioan Andreescu. 

O viziune neoortodoxă: grupul Prolog 

Re-descoperirea naturii din perspectivă neoortodoxă a fost tăcută de grupul Prolog, a 
cărui primă expoziţie - "Prolog I. Tescani" - s-a deschis la Galeria Căminul Artei din 
capitală, în 1985 ; o alta a avut loc în 1989 în acelaşi spaţiu, fiind curatoriată de Paul 
Gherasim. Motivul din miezul primei întâlniri cu publicul, încărcat simbolic, era floarea 
de măr. Cromatica discretă a lui Paul Gherasim (1925-2016) trimite cu gândul, parcă, 
la suflul divin. Tuşa fragmentată din tablourile lui Horea Paştina (n. 1946) confirmă, 
am spune, empatia viziunii sale cu postimpresionismul. Constantin Flondor (n. 1936), 
care se apropiase de natură cu strategii neoavangardiste în anii 1960-1970, în perioada 
apartenenţei la grupurile 111 şi Sigma, face, la rândul său, parte din Prolog, în ipostaza 
regăsită a pictorului. Într-un număr din 1990 al revistei Arta acesta declara că există 
de fapt continuitate între cele două mari etape ale creaţiei sale, numitorul lor comun 
fiind tocmai natura ca sursă de inspiraţie, model structural. Mihai Sârbulescu (n. 1957), 
cel mai tânăr membru al Prologului, a fost preocupat de la început de ordinea spirituală 
a lucrurilor, cele două teme majore ale primilor săi ani de creaţie fiind clopotul şi 
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arborele vezi ilustraţia IV.8). Opţiunea sa stilistică era convergentă cu a mai multor 
confraţi din generaţia '80, adică apropiată neoexpresionismului internaţional. Primei 
componenţe a Prologului îi aparţinea şi Christian Paraschiv (n. 1953), care, după sta
bilirea la Paris, a revenit în viata artistică din România începând cu anii 1990, inclusiv 
prin faptul că a expus împreună cu ceilalţi membri ai grupului. 

Natura în diversele medii 

Relaţia dintre sculptură şi natură este consistent reprezentată de simpozioanele (taberele) 
de sculptură în aer liber din anii 1970-1980, începând cu cea de la Măgura Buzăului, a 
cărei primă ediţie a avut loc în 1970 şi care a continuat anual până în 1986 (materialul 
de lucru fiind piatra). Aşadar, ne referim acum la mediu (ambient), nu la tematică. Era 
încurajată mai ales participarea plasticienilor tineri, a proaspeţilor absolvenţi, însă în 
aceste spaţii se regăsesc lucrări ale reprezentanţilor mai multor promoţii. De la George 
Apostu (1934-1986) până la Darie Dup (n. 1959), la Măgura, de pildă, au lucrat artişti 
care fac parte din generaţiile 1960-1970 şi 1980. Iată şi alte nume: Gheorghe Coman 
(1925-2005) (care a avut iniţiativa acestui simpozion de sculptură, cel mai longeviv şi 
bogat în participări din România), Cristian Breazu, Adina Ţuculescu, Napoleon Tiran, 
Bata Marianov, Nicăpetre, Dumitru Pasima, Ioan Deac-Bistriţa, Florin Cadre, Adrian 
Popovici, Doru Covrig, Elena Hariga, Tiberiu Benţe, Nicolae Fleissig, Manuela Siclodi, 
Mihai lstudor, Mihai Mihai, Horia Flămându, Mihai Buculei, Ion lancuţ, Neculai 
Păduraru, Constantin Popovici, Liviu Russu, Leonard Răchită, Gheorghe Zămescu, 
Cristian Bedivan, Sava Stoianov, Dinu Câmpeanu, Bela Crişan, Radu Aftenie, Alexandru 
Călinescu-Arghira, Aurel Cucu, Doru Drăguşin, Rodica Buştiuc, Marian Zidaru, Paul 
Vasilescu, Ion Mândrescu, Ioan Bolborea, Romelo Pervolovici, Claudiu Filimon, Vlad 
Ciobanu, Nicolae Galici, Darie Dup, Carmen Tepşan, Cristian Bedivan, Alexandru 
Nancu, Octavian Pârvan, Petru Alexandru Galai, Dinu Rădulescu, Maria Cocea, 
Gheorghe Iliescu-Călineşti, Grigore Patrichi. 

Este de remarcat că pentru sculptura de simpozion nu exista o tematică impusă. 
Privind lucrurile din perspectivă stilistică, în contextul "taberelor" din anii 1970 şi 1980, 
ceea ce a configurat un coerent univers de expresie plastică a fost întâlnirea creatoare 
dintre inspiraţia din arta populară şi cea din universul brâncuşian, la rândul său marcat, 
între altele, de resursele formale şi simbolice ale expresiei artistice folclorice. Această 
variantă românească de „primitivism" în arta modernă a rodit în primul rând în sculp
tură, dar şi în artele textile, pictură, grafică. 

În acea perioadă, printre alte "tabere" particularizate prin poziţia geografică şi 
material (în afară de piatră fiind folosit lemnul şi chiar metalul, ca în cazul simpozio
nului de la Galaţi), au fost cele de la Arcuş (Covasna), Săliştea Sibiului, Covasna, Bobiţa 
(Gorj), Scânteia (Iaşi), Sighetu Marmaţiei (Maramureş), Babadag (Tulcea), Căsoaia 
(Alba), Oarba de Mureş, Piatra Neamţ, Simpozionul "George Apostu" din Bacău, Tabăra 
de la Gărâna, Dorohoi (Botoşani), Sângeorz Băi (Bistriţa Năsăud). Mai recent a apărut 
Tabăra de sculptură Nicăpetre, la Brăila. 

La rândul său, sculptura de parc poate fi inclusă în zona de interes a acestui studiu. 
Ne gândim, de pildă, la Parcul Herăstrău (actualmente Parcul Regele Mihai I) din 
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Bucureşti. În a doua jumătate a anilor 1960 şi în prima parte a decadei următoare, în 
Herăstrău au fost amplasate lucrări monumentale realizate de artişti importanţi, fiind 
inspirate de folclorul nostru şi de basme. Acestea confirmau îndepărtarea de realismul 
socialist şi formularea unei tendinţe arhaizante, întoarcerea spre modalităţile de stilizare 
proprii artei populare, spre sinteza brâncuşiană, ca surse de inspiraţie pentru croirea 
unei noi modernităţi. Pot fi amintite : ansamblul Legenda Dochiei de Gheorghe Iliescu
Călineşti (1932-2002), din piatră; altorelieful Făt Frumos din lacrimă 
Murnu, din piatră; Fata babei şi fata moşului de Constantin Foamete (1932-1998), din 
piatră; Legenda Meşterului Manole de Silvia Radu (n. 1935), din piatră; Balada 
Mioriţei de Ioana Kassargian (1936-1985), din piatră; Arhitectura de Iulia Oniţă 
(1923-1987), din piatră. Să adăugăm Pescăruşii Gabrielei Manole Adoc (1926-2002), 
din inox, şi compoziţia Ion Creangă şi copiii de Ion Vlasiu (1908-1997), din piatră. 

Atelierul bucureştean de gravură, situat pe Strada Speranţei, a fost unul dintre cele 
mai fertile şi prietenoase spaţii de creaţie plastică ale capitalei timp de câteva decenii, 
în a doua jumătate a secolului XX. Câteva generaţii de artişti (graficieni şi nu numai) 
s-au întâlnit şi au lucrat aici, mai ales gravură în metal şi litografie, iar expoziţiile anu
ale din Galeria Podul a Atelierului atrăgeau artişti, critici şi connoisseurs la vernisaje. 
Natura a tăcut parte din repertoriul tematic al unora dintre cei care au creat la Atelierul 
de gravură. Ne gândim, spre exemplu, la Hortensia Masichievici Mişu (1917-2010), Ala 
Jalea Popa (1926-2017), George Leolea (1938-1983), Geta Brătescu (1926-2018), Corina 
Beiu Angheluţă (1919-2009), Anamaria Smigelschi (n. 1938), Ana Golici (n. 1955), 
Marieta Besu (n. 1956), Rodica Lomnăşan (n. 1965). 

În artele textile, fertilizate în anii 1960-1970 de arta populară, elemente ale naturii, 
adesea esenţializate, se regăsesc în opera mai multor autori aflaţi în căutarea unei noi 
modernităţi. Mimi Podeanu (1927-1975) se numără printre aceştia, iar aparatul simbo
lic al tapiseriilor sale conţine uneori şi trimiteri la repere creştine. Elemente vegetale 
concrete sunt prezente în unele dintre instalaţiile „preţios-minimaliste" (dacă putem 
spune aşa) ale Victoriei Zidaru (n. 1956). Dorina Horătău (n. 1969), care face parte 
din generaţia acum matură, a structurat în urmă cu câţiva ani o instalaţie discret-spec
taculoasă, alcătuită dintr-o serie de ţesături în componenţa cărora intra şi iarba uscată. 

Eflorescenţele în porţelan realizate de Daniela Făiniş (n. 1961), delicate şi „vii", 
aduc parcă un omagiu barocului în ipostaza acestuia, atemporală, de categorie stilistică. 
Expoziţia „răsărită" în Grădina Botanică din Bucureşti, în 2007, punea într-un alt fel 
de raport naturalul şi artificialul, unul care s-ar putea exprima prin cuvintele lui 
Shakespeare, citite în altă dimensiune: ,,Life is but a dream". 

Performance şi land art 

Proces solemn de Ana Lupaş (n. 1940) este o lucrare complexă, elaborată în câteva faze, 
între 1964 şi 2008. Este vorba de o „dimensiune" obiectual-instalaţionistă şi de una 
ritualic-performativă, în care a fost implicată şi populaţie rurală transilvăneană. O insta
laţie alcătuită dintr-un grupaj obiectual şi un montaj fotografic se află în expunerea 
permanentă a Tate Modern din Londra. 
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Wanda Mihuleac (n. 1946) a demonstrat în timp un interes constant pentru relaţia 
formei artistice cu natura, pentru „convieţuirea" celor două. Ne referim mai ales Ia 
intervenp.ile de tip land art performance, instalaţie, realizate până la stabilirea în Franţa 
la începutul anilor 1990, !li la propensiunea artiatei pentru interdisciplinaritate, ,,pusl 
în operA" într-o serie de evenimente culturale bucureştene ale anilor 1970 şi 1980. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 88. 

Grupul Sigma din Timişoara, alcltuit din Ştefan Bertalan, Constantin Flondor, Doru 
Tulcan (n. 1943), Ioan Gaita şi Elisei Rusu, clrora li s-a adăugat mat.ematiciauul Lucian 
Codreanu, grup de neoavangardl activ în perioada 1969-1980, a practicat forme de artl 
altemativl, unele proiecte vizând estetica urbanl, altele fiind intervenţii de tip land art 
în preajma Timişoarei. A existat şi o dimensiune pedagogici inspirat.I de exemplul 
Baubaus, data fiind activitatea membrilor Sigma în cadrul Liceului de Arta din oraşul 
de pe Bega - acest aspect influenthdu-i şi pe mai tinerii Iosif Kirâly (n. 1957), Cllin 
Beloescu (n. 1953), Laurenp.u Ruţl (n. 1955). Definitorii erau interdisciplinaritatea şi 
lucrul în ecbipl. In programul grupului erau meotionate, între altele, ,,natura si mediul -
locuri de cercetare şi manifestare", iar neoconstructivismul a constituit miezul discur
sului artistic propriu-zis. 

Meritl remarcate unele intervenţii individuale ale lui Ştefan Bertalan (1930-2014) si 
CODStantin Flondor. Bertalan avea să-!li concentreze atenţia asupra unor forme din naturi, 
respectiv structuri ale lumii vegetale 1i animale, folosindu-se în aceste studii de fotografii, 
desene, texte observaţionale. Semnificat.ivi este, de pildă, acpunea-inst:alaţie Am troit I JO de 
zjle cu o planlă de floarea soarelui, care s-a desflşurat, în 1979, la Institutul de Arhitecturl 
din Bucureşti. Flondor studia mişcarea soarelui în naturll. şi jocul umbrelor unor ţăruşi 
înfipţi în plmânt, rezultând astfel desene (solarograme), notaţii, o documentaţie foto
graficl. A realizat apoi structuri spaţiale aleatorii, amplasate în naturl (Pintilie, 1997). 

Uneori, a lucra cu natura, ca artist, poate să însemne şi o intervenţie în propria 
gddinl. Ne gândim acum la acţiunea, în acelaşi timp ritualicl ai „pigmentatl" cu un 
umor subtil, pe care Geta Bdtescu a „interpretat-o" în 1992, şi pe care a filmat-o 
Alexandru Solomon, intitulatl Earthcake vezi ilustrap.a IV.9). Masca albil de vopsea pe 
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care artista şi-a pictat-o pe fată putea să ducă gândul receptorului şi spre filmul expre
sionist german, pe care Geta Brătescu îl preţuia. 

Ion Grigorescu (n. 1945) s-a apropiat de natură prin fotografie şi performance - a 
se vedea, spre exemplu, seria Trăisteni (1976). Artistul contemplă peisajul ori face 
gesturi simple, ludice, sare un fir de apă sprijinindu-se într-o prăjină, pare, în altă 
imagine, să invoce puterea nevăzută ce animă totul. 

Autoportretul în natură, împins discret înspre ireal de o pată luminoasă şi de relaţia 
cu peisajul "anvelopant", a dus la constituirea unei serii fotografice importante în opera 
lui Nicu Ilfoveanu (n. 1975), integrabilă, am spune, unui fel de realism fantastic. Există 
însă şi unele peisaje de câmpie fotografiate de artist care amintesc de mari pânze ale lui 
Kiefer, acestea din urmă reprezentând parcă imaginea unor mari câmpuri pustiite şi care 
pot să trimită inclusiv la rănile de război ale Germaniei. 

Imaginile de parc ale lui Vlad Nancă (n. 1979) - fotografii, în jurul anului 2005 - au 
un aer metafizic şi par să se apropie, din punctul nostru de vedere, de atmosfera unor 
secvenţe din filmul Blow-Up (1966) 

Câteva peisaje fotografice de hotar urban semnate de Mona Vătămanu (n. 1968) şi 
Florin Tudor (n. 1974), dintre care unele par să îndemne la a te lăsa în genunchi pentru 
a gusta seva vegetaţiei încă sălbatice, în loc de a te lăsa apăsat de arhitectura totalitară, 
introduc o notă de romantism atemporal binevenită în acest univers pe care îl putem 
numi concentraţionar, gândindu-ne la intenţiile cuplului Ceauşescu (vezi ilustraţia IV.10) 

Festivalul AnnART, desfăşurat între 1990 şi 1999 în zona Lacului Sfânta Ana, este 
cel mai important reper de până acum al performance art în România. A fost iniţiat de 
regretatul Baâsz Imre (1941-1991) şi continuat de Utâ Gusztâv (n. 1958). Manifestarea 
a beneficiat de o participare internaţională, care a crescut treptat în număr şi relevanţă. 
Îi amintim doar pe câţiva dintre contributorii din ţară şi din străinătate: Uto Gusztâv, 
K6nya Reka, Ion Grigorescu, Marilena Preda Sânc (n. 1955), Alastair MacLennan, 
Boris Nieslony, Roddy Hunter, Bartolome Ferrando, grupul Etna, grupul Euroartist 
Bucureşti, Teodor Graur (n. 1953), Olimpiu Bandalac (n. 1955), Bukta Imre, Szirtes 
Janos, Cati Orbulescu (n. 1958), Seiji Shimoda, Markus Hensler, Andre Stitt, Szabo 
Zoltân (Jud6ka) (1952-2015), Dan Perjovschi (n. 1961), Lia (Amalia) Perjovschi (n. 1961), 
Cosmin Pop, Veres Szabolcs, feLugossy Lâszl6, Bob J6zsef (n. 1958), Julie Bacon, 
Valentin Torrens, Wladyslaw Kazmierczak, Pawel Kwasniewski, Elekes Kâroly, Irma 
Optimist, Roi Vaara, Richard Martel. Unul dintre criteriile de lucru majore ale festiva
lului l-a constituit apelarea restrânsă la mijloace tehnice moderne şi utilizarea extinsă a 
resurselor naturale, îmbelşugate în zona de lucru a artiştilor. Pământul, vegetaţia, lacul 
au avut rolul lor în "scenografia" şi desfăşurarea acţiunilor. Cu alte cuvinte, au existat 
situaţii când performance şi land art au fuzionat în cadrul intervenţiei aceluiaşi artist -
un exemplu îl constituie acţiunea Oedip a lui Ion Grigorescu, la AnnART 7 (1996), în 
contextul căreia chipul Sfinxului, modelat în pământul locului, era de fapt o sculptură 
"deghizată" în land art 

În 1976, la Galeria Nouă din Bucureşti a fost organizată, de către biroul Secţiei de 
Critică a Uniunii Artiştilor Plastici, expoziţia "Artă şi natură", în care erau prezente 
lucrări de Horia Bernea, Şerban Gabrea (n. 1940), Marin Gherasim (1937-2017), Sorin 
Dumitrescu (n. 1946), Mircea Muntenescu (n. 1951). În 1981, s-a deschis la Timişoara 
"Studiul II. Omul şi natura, locul şi lucrurile", expoziţie îngrijită de Paul Gherasim 
(1925-2016), Ion Grigorescu şi Coriolan Babeţi. În acelaşi an, la Galeria Victoria din 
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Iaşi a putut fi văzută expoziţia „Om, oraş, natură", cu acel prilej fiind organizat şi un 
simpozion. În 1983, la Muzeul Satului din Bucureşti s-a organizat „Locul. Faptă şi 
metaforă", o importantă expoziţie de artă contemporană curatoriată de Ion Frunzetti şi 
Anca Vasiliu, manifestare urmată, în 1984, de „Vatra. Locul - faptă şi metaforă", la 
acelaşi muzeu, organizată de Anca Vasiliu. Tot în 1983, grupul Messaggio Terra, alcă
tuit din Wanda Mihuleac, Decebal Scriba (n. 1944), Mircea Florian (n. 1949), Radu 
Procopovici, Andrei Oişteanu (n. 1948), Christian Paraschiv (n. 1953), Ştefan Mănciulescu, 
a desfăşurat o acţiune în natură şi a structurat instalaţii de tip land art în cadrul inter
venţiei respective. La inaugurarea celei de-a treia etape a ansamblului său De-semne 
spre cer pentru ploaie şi curcubeu de la Tăuşeni (1996), Alexandru Chira (1947-2011) 
a organizat şi simpozionul „Civilizaţii alternative: postmodernismul şi civilizaţia rurală". 
Sculptorul Virgil Scripcariu (n. 1974), prin marea instalaţie din expoziţia „Lemn.ro" 
de la Muzeul Naţional de Artă Contemporană (2010), aducea un omagiu pădurii, plă
mânului verde al României şi lansa totodată, prin gestul său artistic, un manifest ecologic. 
Darie Dup, cu „portavocea" personalei „Axis Mundi nr. 4, De Arboribus", de la Muzeul 
Ţăranului Român (2016) - capitol dintr-o suită expoziţională -, trăgea, la rândul său, 
un semnal de alarmă cu privire la patrimoniul nostru forestier, însă trimitea şi la simbo
listica arborelui, la faptul că acesta ipostaziază axul lumii. În perioada cuprinsă între 
toamna lui 2018 şi primăvara lui 2019 a putut fi vizitată la Muzeul Naţional de Artă 
Contemporană din Bucureşti expoziţia internaţională „Remembering Landscape", reu
nind nume importante, de la Paul Virilio şi Milica Tomic & Sans Souci Collective până 
la Anca Benera (n. 1977) & Arnold Estefan (n. 1978), Ciprian Mureşan (n. 1977), Nicu 
Ilfoveanu (n. 1975) sau Larisa Sitar (n. 1984, vezi ilustraţia IV.11), între alţii. 

Este limpede că tema prezenţei naturii în arta modernă şi contemporană românească 
este vastă şi dificil de sintetizat în câteva pagini. Am oferit numai o selecţie de repere 
care ni se par reprezentative, culese din mai multe zone ale artelor vizuale din ultima 
jumătate de secol. 


