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Configuraţii ale imaginarului

în artele din România
Liviu Maliţa
La diversitatea considerabilă a prezentei cercetări colective, gândită şi elaborată ca
demers de sinteză a imaginarului artistic românesc, contribuie multitudinea domeniilor
investigate. Consacrat artei din România, volumul chestionează principalele domenii
artistice, de la cele tradiţionale (muzică, teatru, arhitectură), trecând prin artele vizuale
şi performative, până la film şi artele digitale (extrem contemporane), care beneficiază
de noile tehnologii şi medii de exprimare emergente. Un liant al volumului este tocmai
intenţia de a face prezente şi de a ilustra, printr-un tablou prismatic, toate artele semnificative. Profilul ştiinţific al cercetătorilor implicaţi, respectiv varietatea metodologiilor folosite conferă complexitate volumului. Chiar dacă nu este explicită în fiecare
capitol în parte, există o legătură strânsă între câmpul artelor şi identităţile psihosociale,
etnice, religioase sau artistice pe care arta le exprimă, le potenţează, le redimensionează
sau le camuflează de fiecare dată, specific.
Deşi se integrează unei enciclopedii (un termen general care presupune o anumită
exhaustivitate tipologic-istorică), volumul de faţă are mai curând o structură reticulară.
Abordarea este holistică, dar studiile prezentate rămân investigaţii de tipul secţiunilor
longitudinale. Ele păstrează interesul pentru problematicile cardinale ale imaginarului
caracteristic fiecărui domeniu artistic în parte. Totuşi, abordările implică mai curând un
survol decât un parcurs la firul ierbii, care să înregistreze toate elementele posibile
dintr-o artă sau din toate artele româneşti. Mai precis, nu există ambiţia unei reconstrucţii istorice a imaginarului artistic. S-a încercat de fapt o depăşire prin înglobare
(includere) a viziunii cronologice şi/sau tematiste, în favoarea unei perspective transdisciplinare, care să identifice şi să analizeze nişte parametri ai creativităţii, indiferent de
mediul artistic în care se manifestă. Obiectivul nu este deci o istorie internă a diferitelor arte, ci aproximarea unui imaginar artistic românesc şi a dinamicii sale, surprinse
în diacronie. De altfel, dacă privim transversal volumul, observăm că există anumite
constante ce revin în discursul cercetătorilor. Putem presupune că sunt constante ale
,,imaginarului artistic românesc". Desigur, un alt cadru ştiinţific ar fi permis (şi probabil lucrul acesta se va concretiza în viitor) explorarea altor imaginarii coexistente - precum cel maghiar, german, slav - şi confluente.
Contribuţiile nu se unifică metodologic, dar există forme ample de convergenţă care
tind spre reconstituirea imaginarului unui câmp de tensiuni ideologice, politice şi estetice.
Principiul dinamic de structurare este dat de chiar conceptul de imaginar. Fiecare artă
vine cu propria istorie, problematică, formă de afirmare şi are stiluri şi metode proprii/
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distinct(iv)e de creaţie - pe scurt, propriul specific. Însuşi conceptul de imaginar se
modifică morfologic de la o artă la alta. Gratie imaginarului există totuşi un numitor
comun, fără a descrie un semantism universal. Acesta nu va furniza întotdeauna explicaţia unor fenomene, dar, operând cu el, s-a reuşit reconstruirea unor mari trasee imaginative, care sunt totodată circuite fondatoare nu doar în plan artistic (arta intrând într-o
reţea de relaţii complexe), ci mai larg identitar. Aşadar, meritul acestui volum trebuie
căutat (şi evaluat) în încercarea de a reuni marile imagini şi problematici vertebrante ale
artelor româneşti, iar nu în tentativa de a le expune şi a le epuiza pe de-a-ntregul.
Subliniem că interesul de cercetare este modul în care funcţionează conceptul de
imaginar în diferite arte şi reconstituirea, sub raport imagologic şi metodologic, a unor
particularităţi ale reprezentărilor artistice româneşti. Autorii nu şi-au propus o formalizare rigidă, ci degajarea, prin cercetări punctuale, dar sintetice totodată, a unor direcţii
de convergenţă. Rezultatul nu este (nici nu s-a dorit a fi) un model unic de recompunere
a imaginarului românesc. Dimpotrivă, mizând pe plurivocitate, multiplicitate şi fluiditate,
au fost identificate şi etalate câmpuri de structurare, respectiv nuclee generative ale unor
problematici recurente.
În consecinţă, materialul se organizează în funcţie de mai multe bazine semantice,
care se unifică tematic în câteva puncte nodale.

Arhaic. Rural. Religios
Arhaismul persistă atât în discursul de tip antropologic, cât şi în cel preponderent estetic.
Astfel, studiul Ştefanei Pop-Curşeu porneşte de la jocurile cu măşti ale culturii tradiţio
nale, surprinde apoi, din perspectivă antropologică, masca în raport cu purtătorul ei,
căruia îi impune un anumit comportament semnificativ la nivel comunitar, pentru a se
axa pe folosirea măştii în context scenic, fie de către avangarde, fie de către mari regizori moderni interesaţi de reciclarea originilor rituale ale teatrului românesc şi european.
Recursul la mască permite regăsirea unui arhetip al teatrului.
Modul în care avangarda reinventează tradiţia, prin revizitare şi refunctionalizare,
este pivotul în jurul căruia se organizează capitolul Radei Niţă. De la modernismul
timpuriu la arta vizuală contemporană, imaginarul popular, arhaic este vizibil în multiple curente ale artelor plastice şi conferă o originalitate acută operei unor artişti. Autoarea
distinge între artistul cu origini rurale, care pleacă de la simbolurile şi ritualurile ţără
neşti, de la zestrea memoriei, şi cel din mediul urban, a cărui privire către mediul rural
dobândeşte o încărcătură romantică. Exemplele aparţinând unor medii artistice diferite
atestă consistenta şi permanenta influentei imaginarului popular în artă. Arhaicul nu mai
e doar păstrat, ci reinterogat şi reinterpretat într-o artă ce are o altă vârstă culturală şi,
desigur, alt scop. Perioadele modernă şi cea postmodernă fac referire la cultura tradiţio
nală prin obiecte-simbol, motivul pâinii fiind un exemplu recurent în arta contemporană.
Impulsul recuperator, de reconectare la resurse de spiritualitate arhaică, este evidenţiat
şi de Adrian Guţă, cu referire la imaginarul naturii în arta românească a ultimilor 60 de
ani. Selecţia de repere reprezentative acoperă o arie largă a artelor vizuale, de la pictură
şi sculptură la acţiuni, performance şi intervenţii de tip land art, categorie artistică ţinând
de contextul mai amplu al artei ambientale şi constituind cea mai semnificativă intervenţie

CONFIGURAŢII ALE IMAGINARULUI ÎN ARTELE DIN ROMÂNIA

a artistului în

spaţiul

13

natural. Este vorba, în termenii autorului, de "o «dimensiune»
de una ritualic-performativă".
Interesul pentru arta populară şi arhaicitate s-a manifestat, în a doua jumătate a
secolului XX, într-un dublu plan: politic, cu scopul de a contribui la etosul naţionalist
al propagandei comuniste, şi deopotrivă estetic. Pentru unii dintre artiştii aflaţi în cău
tarea unei noi modernităţi, adoptarea unei tendinţe arhaizante, întoarcerea spre modalităţile de stilizare proprii artei populare, spre "sinteza brâncuşiană" , au constituit o sursă
a creativităţii şi totodată şansa de a ieşi din prescripţiile ideologice ale regimului totalitar. Valentina Sandu-Dediu plasează preocuparea constantă a compozitorilor români
postbelici pentru citarea şi prelucrarea melodiei folclorice între dorinţa de reconectare
la modernismul interbelic, după hiatusul impus de realismul socialist, şi aspiraţia spre
integrarea în neomodernismul occidental. (Mişcarea se poate anticipa şi în dramaturgie.)
În muzică, spargerea armoniei s-a tăcut sub influenta avangardelor occidentale, altoite
însă pe cultura populară străveche. Enescu este exemplul prestigios de asimilare a arhitecturilor şi tehnicilor de scriitură consacrate în tradiţia europeană şi combinare a lor
cu moduri populare româneşti. Influenta sa asupra generaţiei următoare de compozitori
va conduce la „cromatizarea tot mai intensă a discursului muzical", la „integrarea intonaţiilor preluate din tradiţii orale autohtone în genuri şi forme clasico-romantice", la „o
fuziune între neobaroc şi tematica folclorică", în fine, la „scriitura heterofonică" şi
,,abstractizarea experienţei folclorice" într-un limbaj al avangardei.
Referitor la procesul de patrimonializare, cercetarea de faţă revelează un relativ
dezinteres al statului român. Arhaicul pare să ţină (şi chiar ţine, până la un punct) de
un discurs naţionalist, naţionalismul însuşi fiind considerat astăzi în destule locuri o
formă de arhaism. În ultimul secol, arhaicul nu a depăşit, la noi, simpla dimensiune
retorică. Este prezent şi în creaţia artiştilor, dar mai puţin în politicile publice, fapt cu
consecinţe directe în absenta unor instituţii solide care să-l prezerve şi să-l propage.
Exceptând câteva muzee etnografice, instituţiile care au în centru legătura cu folclorul
sunt puţine: Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti (înfiinţat în 1990) şi Muzeul de
Artă Comparată din Sângeorz-Băi (înfiinţat în 1995), amândouă, de altfel, proiecte ale
unor artişti.
Aceeaşi atitudine de nonimplicare a statului român poate fi constatată, la antipod, în
reticenta (inclusiv a mainstream-ului artistic) faţă de experiment (vezi, de exemplu,
persistenţa în zona de nişă a performance-ului digital), precum şi în dezinteresul pentru
teatrul independent. Extrem de ofertant, acesta constituie, aşa cum arată Olivia Grecea,
o alternativă redutabilă la repertoriul instituţiilor publice, prin abordarea unor teme şi
procese de lucru inovative, de regulă de extracţie imediată, care sunt ocultate în proiectele instituţiilor consacrate. Mediul artistic independent din România continuă să ocupe
însă o poziţie ingrată, în care presiunea pentru asumarea experimentului şi a cercetării
performative (în opoziţie cu instituţiile de stat conservatoare) nu este dublată de un
sistem coerent de susţinere. În cazul teatrului independent, ceea ce pare să irite este
imaginarul deconstrucţiei, instaurarea unor ierarhii de lucru ce renegociază centralitatea
figurii regizorului, divergenta esteticilor, imaginarul insurecţional şi angajamentul politic al artistului.
Ruralismul este în cultura română, aşa cum demonstrează Ioan Pop-Curşeu, un
vector identitar: suntem un „popor de ţărani". Cercetarea sa începe prin a situa problematica în termeni mai largi, istorici, antropologici şi mentalitari. Ruralismul constituie
obiectual-instalaţionistă şi
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şi o direcţie a imaginarului artistic care scoate la iveală o serie de constante ale vieţii
rurale, cu valoare simbolică, estetică şi identitară. Ficţiunea lumii rurale porneşte prioritar de la chestiunea „pământului" şi se organizează pendulând între material şi spiritual. În plan estetic, dominanta acestui univers este dată de umor şi satiră. Autorul
disociază între maniera în care ruralitatea a servit ca „suport pentru fantasmele culturale
de purificare şi de întoarcere la rădăcini (cu consecinţe uneori nefaste)" şi atitudinea
critică, rămasă marginală, vizând anistorismul lumii rurale, ,,incapacitatea ţăranului
român de a se înscrie dinamic şi creator în istorie", conservatorismul, ,,închistarea
mentală" etc. Fie că se foloseşte de sat ca de o simplă imagine, un decor, un cadru de
ficţionalizare al demersului filmic, fie că, dimpotrivă, aspiră să îl transforme într-un
marker cultural al identităţii naţionale, cinematografia românească a pendulat între cele
două tendinţe. Mai ales filmele din perioada comunistă au o certă amprentă propagandistică şi fac din ţăran în principal un revoltat, un factor de turbulenţă, dar şi de progres
al lumii sale, care merge spre colectivizare. Trauma şi drama ţăranului derivate de aici,
ocultate în aceste filme, vor sta la baza cinematografiei de după 1989, care evocă, la
antipod, colectivizarea ca pe o tragedie. Nod semantic major în filmul românesc, ruralismul pierde teren în preocupările cineaştilor postdecembrişti.
O engramă a culturii tradiţionale ţărăneşti în imaginarul modem şi contemporan este
relevată de studiul Corinei Iosif şi al lui Adrian T. Sîrbu despre folclor ca producţie
media. Rezultat al relaţiei dinamice dintre producătorii media şi public, acest produs
sociocultural specific modernităţii pune în scenă (prin radio şi televiziune) un imaginar
al tradiţiei; vehiculat pe scară largă, el tinde să exprime un „specific naţional" prin
valorificarea dorinţei de autoidentificare socio- şi etnoculturală. Alimentează, totodată,
procesul de elaborare a „tradiţiilor", iar prin reproducere mediatică extensivă se integrează în conştiinţa de sine a societăţii, constituindu-se, potrivit lui McLuhan, într-un
mediu de emergenţă a unor forme de solidaritate populară. Folclorul media a creat
premisele şi apoi modelele unor construcţii discursive privind specificitatea naţională.
Elaborarea unor reprezentări socio- şi politico-culturale comune a permis astfel conceptualizarea publică a „naţiunii", într-o manieră care putea fi controlată de stat, precum
şi diseminarea la scară naţională a acestui construct ideologic. Imaginile vizuale, sonore,
narative, de factură stereotipă, puse în circulaţie (ce tind spre construirea unei „ruralităţi
simbolice exemplare şi neschimbătoare") alcătuiesc un produs eminamente media, care
,,a influenţat, la rândul său, dinamica tuturor construcţiilor discursive (vizuale, sonore,
narative) privind specificul naţional".
Folclorul media este rezultatul unei duble instrumentalizări : culturale şi politice.
Elita intelectuală l-a folosit, pe de o parte, pentru educare, ca factor de emancipare a
populaţiei rurale, iar pe de altă parte, pentru promovarea pe scară largă a culturii tradiţionale. Imaginarul etnografic artistic a devenit un domeniu de cercetare, ce trebuie
organizat şi valorizat inclusiv prin utilizarea unor metodologii ştiinţifice novatoare. În
paralel, acest fenomen de „supervizare savantă" a producţiilor spectaculare ţărăneşti a
fost programat politic şi orientat către o Volkskunde. Regimul comunist din România a
cuplat propagandistic masiva conversie mediatică a folclorului cu programul său politico-ideologic de legitimare a „comunismului naţional". Proiectul a atins, în anii 1970
şi 1980, un grad considerabil de autonomie funcţională: a utilizat produse specifice, de tipul
,,emisiuni de folclor", cu protocoalele tehnic-spectaculare şi stilistice care derivau de aici.
După 1989, fenomenul a fost încorporat în industria media, dependentă exclusiv de piaţă,
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generând comportamente culturale consumeriste şi contribuind astfel la configurarea
gustului public din România.
Fără îndoială, în ceea ce priveşte imaginarul religios, mentalul românesc, la fel ca
şi cel european, este fundamental înscris în paradigma iudeo-creştină. Faptul este certificat şi de cercetarea Cristinei Cojocaru despre imaginarul religios în pictura modernă,
identificat în arta românească începând cu primele lucrări laice care conceptualizează
programatic noţiuni legate de religie şi sacralitate, cu finalitate artistică sau politică,
adică începând cu a doua etapă a modernităţii (cca 1860-1880).
Capitolele din prezentul volum al enciclopediei explorează atât relaţia istorică (regă
sită predilect în iconografie şi arhitectură) dintre religie şi bizantinism, cât şi pe cea
dintre structurile mistice şi ortodoxism. Studiul lui Vlad Bedros despre pictura postbizantină de pe teritoriul României documentează modul în care opţiunea confesională pentru
ortodoxism a dus la asimilarea unor configuraţii formale specifice, ,,de la planimetria
şi expresia exterioară ale edificiilor de cult la stilistica picturilor murale şi a multitudinii de artefacte care creează «anvelopa liturgică» a spaţiului sacru (icoane, obiecte de
cult, broderii şi mobilier liturgic etc.)". O componentă semnificativă a continuităţilor
artei postbizantine locale cu spiritul modelului bizantin emulat o constituie rolul central
al imaginii, conceptualizată specific în cultura bizantină ca facultate intermediară între
simţuri şi raţiune. Percepţia senzorială are un caracter nodal, iar spaţiul sacru e destinat
unei experimentări plurisenzoriale. În ceea ce le priveşte, interpretările simbolice identifică lăcaşul de cult ca imagine a cosmosului transfigurat, înnoit escatologic, şi vehiculează, după cum arată autorul, ,,un repertoriu marcat de teme vizionare şi de problema
asumării unei mărturisiri de credinţă". Concluzia este că, dintr-o perspectivă strict
stilistică, patrimoniul postbizantin de pe teritoriul României prezintă unele variabile ale
configuraţiilor vizuale, dar că analiza prin prisma imaginarului vizual (tratând acest
corpus ca pe semnul unei forme specifice de „imagina!") pune în lumină inflexiunile şi
subliniază participarea sa la bazinul semantic mai amplu al aşa-zisului „Commonwealth
bizantin", ,,devenit a fortiori un «Commonwealth ortodox» care înregistrează mutaţii
profunde abia în modernitatea timpurie a Europei de Sud-Est". (În muzică, influenta
bizantină este descifrabilă în scriitura bazată pe moduri cromatice, tehnica isonului specifică culturilor monodice, precum cea greco-orientală - sau compoziţia heterofonică.)
Cristina Cojocaru arată cum imaginarul religios e marginalizat în perioada comunistă
din raţiuni ideologice, dar şi pentru că este asociat cu legionarismul. Totuşi, începând
cu anii 1960 imaginarul folcloric încorporează elemente de factură religioasă, iar spre
finalul anilor 1980 se anticipează deja revenirea fenomenului religios în peisajul artistic,
tendinţă care este menţinută postdecembrist (mai ales de artiştii reuniţi în direcţia numită
de Magda Cârneci „neoortodoxistă") până la începutul anilor 2000, când „arta cu caracter
spiritual, mistic, şi o tematică de inspiraţie religioasă, vernaculară, arhaică" începe să
se istoricizeze. Prin prezenta acestei orientări, scena artistică locală s-a reaşezat parţial,
în primul deceniu postdecembrist, ,,pe coordonatele opoziţiei ideologice dintre tradiţi
onalism şi avangardă, caracteristică perioadei interbelice, dar atenuată până la surdină
după instaurarea comunismului" şi transpusă în termeni contemporani într-o „antiteză
formală, nemilitantă între neoortodoxişti şi experimentalişti", conchide autoarea.
Am identificat o mişcare similară şi în dramaturgie, unde, începând cu anii 1960,
imaginarul prohibit al religiei a permis recuperarea şi afirmarea unei autonomii artistice.
Bucurându-se de o libertate supravegheată din partea cenzurii, imaginarul religios este
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resemantizat, pe de o parte, de propagandă, care deturnează şi desacralizează simbolurile creştine, iar pe de altă parte, de dramaturgi, care folosesc iconicitatea religioasă
pentru a realiza o critică deghizată a regimului. În a doua categorie pot fi cuprinse texte
care fie deconstruiesc ideologii, fie se transformă în alegorii sau parabole ale utopiei
comuniste. Sensurile subversiunii transpar de sub învelişul religios. După 1989, imaginarul de factură religioasă nu este suficient revigorat pentru a reuşi să impună o veritabilă dramaturgie religioasă.
Cât priveşte integrarea religiei într-o conştiinţă perenă a identităţii naţionale, demersul
analitic trebuie să ţină seama de specificitatea României, unde, aşa cum arată Bogdan S.
Pecican, ,,diferenţele dintre rural şi citadin sunt ample, la fel precum cele dintre tradiţional
şi modern sau dintre cultura germinată aici organic şi cea importată odată cu suportul
ei tehnologic". Procesul s-a complexificat în prezent datorită asumării de către români
a unor noi identităţi religioase (rezultate din convertirea la noi culte, precum Baha'i,
budism, religia mormonă etc.) sau contactului cu orientările New Age sau cu scientologia. Integrarea în Uniunea Europeană a pus pe agenda dezbaterilor publice, în numele
corectitudinii politice, printre altele, drepturile minorităţii gay şi posibilitatea asumării
unui gen intermediar (sau terţ), chestiuni netolerate de Biserica Ortodoxă Română. I s-au
raliat alianţe civice transcultice, precum Coaliţia pentru Familie. E dificil de estimat
pentru moment, conchide autorul, în ce fel participă toate aceste solidarităţi şi divergenţe
la o nouă sinteză identitară.

Naţional şi/sau

european

Imaginarul este dependent de tectonica politică a identitarului şi, asumat sau nu, participă la felul în care se creează „agenda de ţară". Prin conceptul de imaginar pot fi
observate tensiunile (avansul şi replierile) unor direcţii şi macrotendinţe. În cultura
română modernă, acestea au fost rezumate, în general, de stereotipurile „prin noi înşine"
versus „prin sincronizare". Se confruntă aşadar un imaginar al progresului cu altul al
tradiţiei, discursul modernist şi reformist cu cel conservator, localismul cu europenismul,
Orientul cu Occidentul.
Dezbaterile despre etos au fost intensiv reflectate de arta românească şi nu lipsesc
nici din prezentul volum. Anca Haţiegan se ocupă de relaţia dintre naşterea şi structurarea teatrului românesc, pe de o parte, şi formarea identităţii naţionale, pe de altă parte.
Meticulos atentă la structurile imaginarului, autoarea urmăreşte maniera în care are loc
consolidarea identităţii naţionale ca o mitologie (având similitudini cu religia), în etape
succesive, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi ajungând la apogeu în
primele două decenii ale secolului XX. Teatrul naţional este conceput în această perioadă
ca o instituţie a statului, al cărei obiectiv este cultivarea identităţii naţionale. Neoromantismul
cristalizează dramaturgia specificului naţional, centrată pe figurile sanctificate de mitologia naţională. Marea Unire marchează debutul devitalizării mitului naţiunii, care începe
să se raţionalizeze. În interbelic, piesele alegorice închinate ţării, foarte populare înainte
de Primul Război Mondial, dispar aproape în întregime. Imaginarul caragialian urban
şi eticist, care primeşte o atenţie deosebită în studiu, e considerat pandantul imaginarului autohtonist (rural, arhaizant). Anca Haţiegan analizează apoi modificările acestei
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simbolice survenite sub prescripţiile ideologice ale regimului totalitar al
socialismului. Autoarea comentează totodată demitizarea imaginarului naţional petrecută
în dramaturgia românească de după 1989, atunci când Ţara devine o „tară".
Un traseu similar este reconstituit de Miriam Cuibus dintr-o perspectivă metodologică
integrativă, care îi permite autoarei schiţarea unor etape marcante de structurare a
fenomenului teatral românesc. De data aceasta, imaginarul teatrului românesc este analizat prin prisma întâlnirilor vertebrante şi sub influentele definitorii care vin cu predilecţie din Occident. Se confruntă (iar alteori se conjugă), observă Miriam Cuibus,
modelul francez cu modelul german (înlocuite apoi arbitrar de cel sovietic). Primului îi
sunt asociate „libertatea sprintară, combaterea constrângerilor, atitudinea imaginativă
puternică", pe când modelului german îi sunt atribuite „seriozitatea, rigoarea, exactitatea, disciplina". Perioada interbelică, în care conceptul de teatralitate a fost abordat prin
prisma avangardelor culturale (futurism, dadaism, constructivism, expresionism, suprarealism), realizează „visul sincronismului". De un interes special beneficiază în această
cercetare teatrul postbelic, mai ales cel din ultimele decenii de comunism, când marii
regizori se autoexilează, lăsând „orfană" arta teatrului din România.
Florinela Popa abordează imaginarul europenizării în muzica românească. Studiul
acesteia se ocupă mai ales de procesul de instituţionalizare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la finalul perioadei interbelice, urmând jaloanele genurilor şi
formelor vest-europene, care a condus la apariţia conservatoarelor, a orchestrelor simfonice sau a societăţilor corale, a publicaţiilor muzicale ş.a.m.d. Ca şi în cazul teatrului,
se constată instituţionalizarea târzie şi a acestei arte. Totodată, se observă cu claritate
sublimarea, în urma unor arderi ale etapelor, a etosului popular în imagini, forme, modalităţi şi stiluri ale modernismului. În acest context, muzica lui George Enescu se evidenţiază
pe baza unor sinteze personale, care îi estompează caracterul eclectic. Eterofonia - alternanta între momente de unison şi plurivocalitate - este o specificitate a creaţiei sale,
care a suscitat interes.
Studiul lui Daniel Iftene urmăreşte modul în care, în film, ficţiunea istorică depăşeşte
funcţia documentară şi defineşte identitatea naţională. La începutul secolului XX, cinematografia românească se raportează favorabil la structura identitară naţională, pentru
ca în perioada comunistă să accepte tuşe negative inofensive, iar postdecembrist să
primească tonuri mai sumbre. Integrat propagandei naţionalist-comuniste, filmul istoric
a contribuit, în anii 1960-1980, la mitificarea şi mistificarea istoriei naţionale prin
revizitarea sau ocultarea unor evenimente şi personalităţi-cheie. În schimb, în imediata
contemporaneitate, stereotipurile idealizante anterioare, instrumentalizate timp de aproape
un secol pentru a configura imaginarul identitar autohton, sunt deconstruite. Atacând
teme altădată prohibite (închisorile comuniste, distrugerea unor biserici, rasismul autohton, intoleranta ş.a.), cineaştii devin preocupaţi să demaşte, ,,mai mult sau mai puţin
făţiş, identitatea naţională ca pe un construct cultural manipulat şi manipulator". Totodată,
este deconspirat rolul cinematografului de vehicul privilegiat de transfer necritic al
portretelor-robot ale românismului şi românităţii în imaginarul colectiv.
Cercetările consacrate arhitecturii problematizează incitant existenta unui stil naţional,
investigând condiţiile de posibilitate ale acestuia. Virgil Pop abordează imaginarul arhitecturii transilvănene prin recursul la unicul program arhitectural păstrat ca atare, cel al Bisericii.
Parcurgând cronologia principalelor stiluri arhitecturale europene (romanicul, goticul,
renascentismul, barocul, eclectismul şi modernismul), studiul analizează monumentele
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relevante, punctând transformările succesive, contaminările stilistice sau preluarea unor
forme occidentale fără să se înţeleagă funcţionalitatea acestora. În arhitectură, imaginarul tinde să-şi aproprieze sensurile şi rolul unui model prescriptiv, elaborat de centru şi
reverberat (in)fidel spre periferie. Autorul reconstituie formarea în Transilvania a unui
stil local eclectic (combinând Secessionul cu neoromanicul şi neorenaşterea, cu accente
de arhitectură populară), care va fi dominant în primul deceniu de după Marea Unire.
Ulterior, societatea transilvăneană a adoptat şi ea modernismul. După instalarea regimului comunist, caracterul regional al arhitecturii transilvănene dispare, uniformizarea
fiind un reflex al centralismului totalitar.
La rândul său, Ada Hajdu se concentrează pe arhitectura din Moldova şi Muntenia,
comentată în context regional şi larg european. Două elemente sunt considerate de autoare
importante în configurarea, prin strategii de istoricizare (respectiv, prin „normativizarea
retrospectivă a trecutului"), a unui stil naţional românesc: ideea că crearea patrimoniului naţional tine de modernizare şi, subsecvent, că aceasta s-a realizat prin internalizarea
unui model european, care include apelul la tradiţia locală. Unii arhitecţi corelează
această tradiţie cu stilul bizantin, asociat cu ţările ortodoxe, pe când alţii preferă să o
explice printr-un fel de „spirit al locului", care include arhitectura vernaculară şi este
vizibil în detalii. Acest specific este mai degrabă difuz, arată autoarea, funcţionând
fragmentar şi conferind clădirilor un aer comun. Ion Mincu este figura emblematică
pentru cristalizarea, prin distanţarea de stilul bizantin „pur", a stilului naţional românesc
în arhitectură. Concepţia sa, comentează Ada Hajdu, ,,facilitează inserarea arhitecturii
româneşti într-o istorie a arhitecturii în care aceasta ar succeda celei bizantine la fel cum
arhitectura romană succedă celei greceşti : ca o dezvoltare originală şi independentă,
chiar dacă legată de surse printr-un raport de filiaţie". Până în perioada interbelică,
istoria arhitecturii româneşti a fost concepută ca „o juxtapunere de secvenţe temporale
independente". De atunci, perspectiva s-a schimbat şi asistăm la tendinţa de a crea o
,,istorie a arhitecturii româneşti", bazată pe ideile de continuitate, coerenţă şi omogenitate. A inventa un stil naţional românesc presupune, aşa cum observă Ada Hajdu, ,,a
identifica acel patrimoniu care poate servi drept model pentru arhitectura contemporană".
Perspectivele adoptate de cei doi cercetători (rezumând o istorie a dezbaterilor) sunt
implicit polemice. Verdictul lui Virgil Pop este sever : el interpretează deformările stilistice ale tiparelor arhitecturale occidentale în Transilvania ca pe nişte imitaţii, deci
realizări de grad secund. Caracterul provincial se manifestă mai mult prin scară şi
modestie ori prin imperfecţiuni provocate de insuficienta şi precaritatea resurselor şi
despre absenta profesioniştilor autentici, substituiţi, de regulă, când este vorba despre
arhitectura urbană românească, de meşteri autodidacţi, care improvizau şi aproximau.
Aşadar, raţiuni funcţionale, constrângeri şi restrângeri materiale fac ca modelul să fie
reprodus mereu incomplet (când nu şi deformat). Diferenţele se explicitează prin distanta
fizică, economică şi culturală faţă de centrul emergent. Prelucrând acurat bibliografia
de referinţă, Ada Hajdu interpretează, dimpotrivă, alterările stilistice ale arhitecturii
bizantine în Muntenia şi Moldova drept o formă de creativitate, drept semne ale manifestării unui genius loci. O idee de sorginte eclectică este că sinteza formală generează
originalitate, deci specificitate.
Diferenţele de viziune pot fi explicitate diferit. Mai întâi, e de observat că o perspectivă preponderent estetică se confruntă cu alta prioritar funcţională. Prima vertebrează
o istorie a arhitecturii româneşti condusă aproape în exclusivitate de considerente
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stilistice, adică bazându-se pe caracteristicile formale ale clădirilor (raţionalizate prin
concepte abstracte, precum proporţiile dintre volume, raporturile dintre ziduri şi deschideri etc.), pe care le istoricizează. Cealaltă, fără a ignora aspectul formal sau a-i
diminua importanţa, privilegiază funcţionalitatea : o arhitectură este specifică pentru că
este realizată într-un anumit loc, fiind adecvată nevoilor celor care o folosesc şi dezvoltând o manieră aparte de raportare la natura înconjurătoare. E posibil ca arhitectura
vernaculară să prezinte diferenţe strict la nivelul detaliului, nedetectabile pentru ochiul
nespecializat, dar care fac ca clădiri similare să fie percepute ca având (cel puţin) un
aer diferit de la o ţară la alta. Acest aspect ar fi suficient, se crede, pentru ca arhitectura
vernaculară să fie considerată o expresie a specificităţii.
Fără îndoială, nu este apoi lipsit de semnificaţie faptul că în cele două studii centrul
de referinţă este diferit, deci şi raporturile pe care periferia culturală (pe care o constituiau illo tempore provinciile româneşti) le angajează cu acesta sunt ele însele diferite.
Transilvania făcea parte din Imperiu, faţă de care manifesta o atitudine integrativă, pe
când Muntenia şi Moldova se defineau prin delimitarea faţă de Bizanţ (Orient), cultivând
o tendinţă de afirmare a autonomiei.
Viziunile specialiştilor antrenează şi fac parte, la rândul lor, din ideologii diferite.
Pentru Virgil Pop, stilul naţional e "fantasmat" în arhitectura românească şi are fragilitatea unei proiecţii utopice. Autoflatant, el este expresia ideologiei naţionaliste, care
îşi asumă o atitudine etnocentrică. Dimpotrivă, Ada Hajdu îl descrie ca pe un fenomen
de interculturalitate (de mediere între Est şi Vest), integrându-l unei culturi a translaţiei.
Prin mobilizarea resurselor şi prin „adaptare creativă", vestigiile arhitecturale de pe
teritoriul României au fost patrimonializate, deci "naţionalizate". Programul exprimă un
etos al naţiunii şi un simţ/sentiment al noului, un patos al modernizării, chiar dacă
aceasta presupune uneori, precum în stilul neobizantin (brâncovenesc), întoarcerea spre
trecut.
Se poate observa că retorica implicată în promovarea interesului pentru specificitate
naţională este foarte asemănătoare de la o artă la alta şi congruentă cu constructele
ideatice ale filosofilor, istoricilor şi psihologilor care s-au preocupat de definirea identităţii naţionale. Pentru imaginarul identitar românesc, dialectica dintre tradiţie şi modernitate, dintre autohtonism şi sincronism, dintre localism şi europenism este structurantă,
rămânând până astăzi un paradox nerezolvat. Chiar dacă, în ultimele două decenii,
trasarea şi sporirea unor axe de convergenţă între Occident şi noi au fost integrate unui
model dinamic, în care "european" şi „naţional" sunt prezentate drept faţetele complementare ale unui discurs ambivalent, cultura română continuă să penduleze între euforia
şi anxietatea influenţei, dezvăluindu-şi astfel statutul de cultură tânără, recentă.

Univers interior
Oricât de diferite între ele, patru dintre studiile din volum au în comun investigarea
lumii interiorităţii. În orice caz, accentul se mută de pe solidarităţile care participă la
coagularea unei identităţi colective pe individualizare şi diferenţiere, pe sondarea subiectivităţii, chiar dacă aceasta vine dimpreună cu teme precum singurătatea, alienarea,
destrămarea relaţională, angoasa etc.
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Abordând diverse moduri

şi

mecanisme artistice de subiectivizare în drama româLaura Pavel corelează dramaturgia interiorităţii cu un
imaginar egotist, reprezentat de personaje cu subiectivităţi hipertrofice. Perspectiva este
simptomatică nu doar pentru formule moderne de scriitură dramatică, ci şi pentru performativitatea postdramatică a contemporaneităţii. ,,Scena conştiinţei" este un concept
generos, care îi permite autoarei un incitant periplu, trecând prin drama de conştiinţă
camilpetresciană, teatrul parabolic, teatrul de dezbatere sau pseudodrama avangardistă.
Interesul cultural şi artistic pentru Eu şi pentru cunoaşterea/explorarea Sinelui, pentru
autoreflexivitate, este convergent cu tendinţa de cultivare a unei tematici a autenticităţii,
spontaneităţii şi creativităţii (dar şi cu deconstrucţia parodică) şi cu etalarea gustului
pentru experiment. Acesta din urmă acoperă un spaţiu vast, de la intertextualitatea şi
metateatralitatea teatrului lui Matei Vişniec sau drama postmodernă a lui Vlad Zografi
la clivajul specific teatrului postdramatic dintre personajul ficţional şi dublul său deficţionalizat. Politizarea discursului artistic despre sine cunoaşte forme specifice în comunism şi postcomunism (vezi aşa-numita „micropolitică a identităţii" - politics of the
seif).
Tot sub semnul anumitor procedee ale (auto)ficţionalizării poate fi pus şi studiul lui
Bogdan S. Pecican despre imaginarul identitar în Arta Noilor Medii. Este o investigare
ce urmăreşte maniera în care plurifocalizarea şi plurivocitatea ficţională se servesc de
virtual şi de digital, respectiv de „oglinzile" pe care acestea le asigură Eului, pentru a
putea să se reconfigureze şi, eventual, să se reconstruiască, într-o epocă precum cea
actuală, în care mutaţiile comunicării globale conduc la proliferarea virală a profilului
identitar şi la mercantilizarea identităţii. Inventariind principalele teorii legate de constelaţia new media, lucrarea identifică specificităţile identităţii în epoca revoluţiilor
tehnologice ca fiind fluiditatea identitară, histrionismul identitar, secvenţialitatea şi
parţialitatea identităţii, precum şi jocul dintre etalare şi disimulare.
Alte două studii se ocupă de o identitate mai specială : cea creativă, a artistului.
Ruxandra Demetrescu se focalizează pe strategiile de schimbare a statutului artistului în
civilizaţia modernă românească prin translaţia de la „meşter" la „artist". Este pusă
ingenios în pagină maniera în care subiectivitatea caută forme de instituţionalizare şi în
care se fixează auctorialitatea în istoria artelor plastice din România. Exemplul paradigmatic ales este Theodor Aman, care marchează, la noi, o etapă fundamentală în reevaluarea statutului artistului, prin desprinderea de imaginea meşteşugarului şi asocierea
cu activităţile nobile, de factură intelectuală. Acesta impune modelul artistului oficial,
care se afirmă în spaţiile culturale consacrate ale academiei, muzeului, expoziţiei şi
atelierului. Semnătura artistului este un simptom ferm al identităţii artistice moderne,
iar autoportretul - un teren al emancipării acestuia. Primul modem, în sensul reînnoirii
artistice radicale, prin care se face tranziţia de la întârziere la sincronism, este însă
Grigorescu. Printr-o referire percutantă la grupul Prolog, autoarea face trimitere la
traseul invers, dinspre condiţia artistului spre cea a meşteşugarului, pe care aceşti artişti
ai zilelor noastre îl refac programatic.
În ceea ce îl priveşte, Horea Avram se ocupă exclusiv de condiţia artistului în perioada postbelică. Mai exact, el abordează istoric şi critic arta media în spaţiul românesc
de după 1960, urmărind articularea imaginarului tehnologic printr-o cronologie care
punctează principalele etape, până în stricta contemporaneitate. Diversele experimente
media investigate ilustrează încercările artistului de a-şi experimenta propria interioritate,
nească modernă şi contemporană,
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transformând-o în material(ul autentic) al propriei arte. Spaţiu al inovaţiei şi al transformărilor, arta media reflectă relaţiile dintre Est şi Vest, tradiţional şi experimental,
local şi internaţional, "fost" şi "post".
Toate aceste studii au o componentă comparativă. Ruxandra Demetrescu subliniază
importul masiv din spaţiul central- şi vest-european, care s-a realizat cu concursul artiş
tilor călători stabiliţi temporar sau definitiv în Principate, dar şi distanta de aproape trei
secole care separă naşterea autorului în istoria artei occidentale şi în istoria artei româneşti. Rezumând tribulaţiile prin care pictorul a ajuns la autodefinirea statutului de artist,
autoarea atestă o dată în plus, fără a intra explicit în polemică, vârsta tânără a artei
româneşti. În schimb, unii cărturari şi artişti au construit compensativ (cu rădăcini în
bizantinism) un imaginar al vechimii, suplinind în acest fel o temporalitate care lipseşte
de fapt artei şi culturii româneşti.
Reflexe ale acestor dezbateri pot fi observate în modul în care ceilalţi doi cercetători
analizează arta contemporană românească. Pentru amândoi, imaginarul tehnologic este
unul al realităţii dinamice, aflată în mişcare şi chestionare a localului în raport cu globalizarea. Dacă Horea Avram alege perspectiva dialogului artistic cu Occidentul şi este
interesat de sincronism şi forme de convergentă, Bogdan S. Pecican reafirmă decalajul.
Arta occidentală aparţine deja postumanismului (interpretat ca un trans- şi un antiumanism), în timp ce arta românească este infuzată în continuare de umanism prin accentul
pus pe subiectivitate, confruntare, autenticitate.

Tranzitia
>
Comunismul este pentru istoria artelor de la noi mai mult decât o epocă distinctă, cu
precis delimitate : este o matcă ideologică, fiind folosit analitic ca termen de
contrast, pentru a marca hiatusul inculcat de acesta în istoria României. Transformat
într-o matrice de interpretare, comunismul devine o referinţă decisivă într-un scenariu
explicativ pentru alte momente istorice precedente sau posterioare, contribuind la structurarea imaginarului acestora. Studiile prezentului volum care s-au ocupat de arta românească postbelică alcătuiesc o diagramă a fluctuaţiilor bazinului semantic al imaginariilor
în comunism. Merită remarcat că, dacă exceptăm scrierile sau operele de propagandă
ori pe cele teziste (dominante în perioada realismului socialist), un imaginar al comunismului lipseşte. Putem afirma astfel că, în artă, istoria comunismului din România
este de fapt istoria anticomunismului, scrisă indirect, prin apel la aluzie, alegorie şi
simbol, parodie sau parabolă. Poate că excepţia notabilă o reprezintă filmul de actualitate (din perioada 1950-1989). Aşa cum arată Radu Toderici, acesta se situează la
intersecţia dintre drama cu subiecte contemporane şi filmul politic. Filmul de actualitate
al epocii întreţine o relaţie ambiguă cu propaganda, modelată în timp, astfel încât, mai
ales în forma lui târzie, există scăpări în mesajul propagandist monolitic. Îi concede
acestuia tematica, exprimând în principal entuziasmul pentru producţia industrială şi
pentru urbanizarea societăţii. Totodată, profită pentru a etala (adesea în fundal) fragmente
din realitatea cotidiană prohibite în celelalte arte (cu unele excepţii remarcabile în roman).
Ambivalenta demersului filmic este vizibilă în una dintre limitele imaginarului acestui
gen cinematografic : insuficienta reflectare a diferenţelor de statut social din perioada
graniţe
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socialistă. În schimb, filmul de actualitate din ultimele trei decenii ale comunismului
este tot mai interesat de tensiunea dintre datorie, muncă utilă şi escapism. O dificultate
inerentă a discursului critic constă în recunoaşterea faptului că, în România, comunismul
a fost şi el parte a modernizării.
Este în egală măsură relevantă ideea că matricea comunismului a generat, post festum,
la noi, un imaginar anticomunist care devine tot mai accentuat parte activă a unui imaginar colectiv. Analizând imaginarul emancipării europene în filmul românesc contemporan, printr-o metodologie care combină descrierea tipologică a emancipării europene
şi comparaţia dintre scenariile emancipatoare raportate la Europa din filmele româneşti
şi versiunea dominantă, ideologică din spaţiul public, Claudiu Turcuş subliniază modul
specific în care discursul anticomunist, tranziţia postcomunistă şi fantasma civilizării
occidentale modelează imaginarul tranziţiei în filmele româneşti ale ultimilor 30 de ani.
Concluzia sa este că europenizarea imaginarului emancipării eludează, în majoritatea
cazurilor, cauzele structurale ale precarităţii şi adoptă perspectiva unilaterală conform
căreia comunismul este frâna principală în procesul de emancipare, conturând un imaginar al subalternităţii în raport cu Europa. Adoptarea acestei paradigme explicative
blochează, în opinia autorului, posibilităţi explicative mai fertile rezultate din teoria
modernităţilor multiple, potrivit căreia nu există doar tipul de modernitate centrală
construit şi propagat de Occident, ci "modernităţi alternative" (Charles Taylor) rezultante
ale contextului local. Explicaţia unilaterală (deci reducţionistă) a comunismului-frână
riscă să devină o mistificare ce ignoră contraproductiv, maschează sau exclude alte
perspective şi deteriorează atitudinea critică, tinzând la reiterarea unor fantasme. Se
reconstruieşte treptat un nou discurs de putere şi al puterii (politice, mediatice, religioase)
autolegitimant, care permite arogarea subiectivă (când nu de-a dreptul frauduloasă) a
unor merite şi invocarea unor cauze obiective pentru deficienţe funcţionale proprii ori
globale.
În finalul acestor consideraţii, putem observa, la rândul nostru, că studiile antrenate
în prezentul volum atestă că nu există un singur imaginar artistic românesc, ci imaginarii.
Acestea depind de ceea ce putem numi, în sens larg, contextul (istoric, social, politic,
cultural, economic) românesc, dar nu se construiesc exclusiv dintr-un material intern şi
nici nu se unifică într-un întreg. De asemenea, nu există un imaginar specific fiecărei
arte, unul muzical, altul teatral etc. Iar dacă există, îşi transgresează domeniul, în măsura
în care îl şi defineşte.
Ne-am bucura ca acest proiect care defrişează mari imagini ale artelor româneşti să
germineze în studii ulterioare. La urma urmei, rostul major al unei enciclopedii acesta
poate fi : a stimula.

