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Folclorul în arta

vizuală modernă

şi contemporană românească
Rada Niţă
Artiştii

vizuali români care fac obiectul cercetării noastre, indiferent de mediul
sau de epoca în care au trăit, de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în
zilele noastre, au dat înţelesuri diferite lumii tradiţionale şi folclorului, în funcţie de
orientările lor artistice şi (în anumite cazuri) politice. Este totodată necesar de tăcut
distincţia, de-a lungul istoriei artei, între orăşeanul care priveşte satul, după caz, cu un
anumit romantism ori prin prisma veleităţilor sale socialiste şi artistul cu origini rurale
care este, se poate spune, mai puţin un observator : acesta merge la rădăcina credinţelor,
la simboluri şi ritualuri ale mediului ţărănesc, explorează şi creează pornind de la
însemnătatea lor, şi nu doar în relaţie cu forma. Nu este un observator din afară, ci un
participant dinăuntru. Unii dintre artişti valorifică într-un fel propria biografie rurală,
din copilărie sau din tinereţe. Putem vorbi despre o zestre a memoriei (personale şi/sau
colective) pe care aceştia o utilizează în operele lor.
În arta modernă şi postmodernă, referinţele la cultura tradiţională se dezvăluie uneori prin obiecte-simbol. Forma stilizată poate da seamă mai profund despre zestrea şi
spiritualitatea populară decât unele lucrări ce reproduc scene din mediul rural. Încă de
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, întâlnim la artiştii consacraţi
o preocupare, pe de o parte, pentru specificul naţional şi identitatea naţională, iar pe de
altă parte, pentru diverse forme ale modernismului. Interesul lor variază de la costumul
popular sau ceramica românească la ritualuri şi obiceiuri din lumea ţărănească (nupţiale
şi funerare) etc. Acesta este cazul lui Nicolae Grigorescu (1838-1907), Ion Andreescu
(1850-1882), Ştefan Luchian (1868-1916), Apcar Baltazar (1880-1909), Camil Ressu
(1880-1962), losiflser (1881-1958), Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), Nicolae Tonitza
(1886-1940), Dumitru Ghiaţă (1888-1972) etc. (vezi Cârneci, 1984, pp. 33-34).
Cu toate că avangarda avea un caracter internaţionalist, exista şi în aceste grupări
interes pentru diverse aspecte din cultura populară. Amalia Pavel identifică în arta
suprarealistului Victor Brauner (1903-1966) o anumită influenţă venită din zona basmelor şi a figurilor mitice româneşti, semnalând în acestea un posibil reper pentru balaurul din creaţia sa (apud Nicolae, 2004, p. 19). Emil Nicolae, alt biograf al aceluiaşi
artist, avansează teza potrivit căreia este posibil ca măştile folclorice din Moldova şi
obiceiurile din zonă să fi avut asupra lui Brauner un impact semnificativ în creaţie, mai
ales în ceea ce priveşte reprezentările cerbului, lupului şi balaurului (2004, pp. 18-21).
Până şi la Marcel Iancu (1895-1984), reprezentativ pentru constructivism şi cubism,
întâlnim elemente ale culturii populare, în lucrarea Ţărancă cu ouă (1930). Nu doar în
întrebuinţat
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avangarda românească există o preocupare pentru portul popular, cea mai emblematică
reprezentare a iei în arta europeană regăsindu-se în pictura lui Henri Matisse, La, blouse
roumaine (1940).
Mai trebuie remarcat că, în rândul avangardiştilor şi mai ales al suprarealiştilor,
opţiunile politice erau de stânga cu mult anterior schimbării politice de după cel de-al
Doilea Război Mondial. În perioada interbelică, avangarda românească a fost profund
racordată la cea europeană, cu schimburi culturale şi participări expoziţionale de ambele
părţi. În acest sens, merită menţionată revista Contimporanul, ai cărei iniţiatori au
organizat expoziţia cu acelaşi nume din 1924, în care au fost expuse lucrări de Victor
Brauner, Marcel Iancu, Max Herman Maxy, Miliţa Petraşcu, Hans Mattis-Teutsch,
Constantin Brâncuşi, Hans Arp, Paul Klee, Hans Richter ş.a. Fără a avea o direcţie
stilistică bine definită, în paginile revistei regăsindu-se totodată texte şi ilustraţii ce
discutau suprarealismul, dadaul, constructivismul, cubismul etc., revista oferă un bun
exemplu referitor la felul în care avangarda (istorică) din România era puternic conectată
la cea (vest-)europeană. Contimporanul îi dedică un număr lui Brâncuşi în ianuarie 1925.
Unul dintre avangardiştii care necesită o cercetare mai amănunţită este Max Hermann
Maxy (1895-1971). Acesta face iniţial parte din avangardă, mai precis din gruparea
integralistă (pe care în mare măsură o iniţiază), pentru a o părăsi mai târziu, odată cu
instaurarea comunismului, în favoarea realismului socialist (în care încearcă să păstreze
totuşi urme ale direcţiilor anterioare). Maxy este şi unul dintre artiştii care ocupă, în
perioadă comunistă, imediat după instalarea regimului, funcţii decisive pentru organizarea mediului artistic şi execută portrete ale clasicilor comunismului, ale conducători
lor sau apropiaţilor regimului, precum Lenin sau Geo Bogza. Alături de Jules Perahim,
este printre cei care renunţă la crezurile avangardei pentru a sluji noii orânduiri. Este
important de subliniat că Maxy are subiecte din lumea satului şi în perioada sa avangardistă (istorică): Cu porumbelul (1926), Duet primitiv (1927), Iarna (1935), Cu ursu II (1937).
Pictura Lecţia de dans (1964), unde protagoniştii sunt îmbrăcaţi în costume populare,
reprezintă o reîntoarcere la o direcţie apropiată de cea pe care o urmase în anii interbelici.
Această lucrare este realizată într-o perioadă când M.H. Maxy încearcă să îi readucă în
atenţie pe avangardişti şi care coincide totodată cu îndepărtarea sa din funcţiile de conducere din domeniul artistic.
Cel mai important nume din avangarda românească este, desigur, Constantin Brâncuşi
(1876-1957). Acesta are nu doar meritul de a fi unul dintre cei mai importanţi artişti în
reevaluarea legăturii dintre folclorul autohton şi arta plastică, dar este totodată un artist
care a schimbat faţa sculpturii moderne la nivel mondial. A tăcut acest lucru transformând ceea ce era propriu fondului popular românesc în universal, a lăsat în operele lui
mărturii ale folclorului ţării sale.
Pentru a stabili câteva referinţe clare venite pe filonul artei populare în sculptura
românească modernă şi contemporană, ne vom opri la studiul etnologului Gheorghe
Pavelescu Pasărea-Suflet (1942), despre stâlpii funerari. Acesta face o paralelă inclusiv
cu arta lui Brâncuşi. La rândul nostru, credem că putem extinde referinţa pentru o paletă
mai largă de artişti care preiau arhetipul stâlpului funerar (sau totemic) în arta lor.
Aşadar, în anumite părţi din România (este recunoscut în acest sens îndeosebi satul
Loman din judeţul Alba, dar şi Orlat din judeţul Sibiu), în locul crucilor de mormânt
sunt puşi stâlpi funerari ciopliţi în lemn, cu însemne geometrice (ce variază de la rozetă
la romb, cruce, zig-zag, funie sau, rar, elemente florale), în vârful cărora se aşază o
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pasăre sculptată

în mărime naturală, de regulă un porumbel. Gheorghe Pavelescu propune
conceptul de „pasăre-suflet" pentru această zburătoare din vârful stâlpilor, deoarece
există o (co)relaţie între sufletul defunctului şi porumbel. Semnificaţiile pot varia:
porumbelul poate avea înţelesul că defunctul este un tânăr neînsurat, în alte zone îl
întâlnim şi la fetele nemăritate (iar crucea la toţi cei căsătoriţi), alteori porumbelul apare
ca protector al defunctului. De la zonă la zonă, credinţele interpretează porumbelul ca
adăpostind sufletul mortului, care ia formă de pasăre în primele zile de după înmormântare, pentru a se înălţa la cer. Pasărea este cioplită de obicei din lemn de brad sau de
tei de către un meşter local, cel care face şi sicriul şi stâlpul. În schimb, stâlpul este în
mod curent din stejar. Cel mai adesea porumbelul apare în zbor, cu aripile deschise.
Pavelescu remarcă faptul că, cel puţin în regiunea pe care o studiază, şi anume sudul
Transilvaniei, stâlpul funerar se foloseşte la bărbaţi şi crucea la femei. În schimb, în
Moldova sau Oltenia stâlpul apare indiferent de sex, dar poate fi înlocuit ulterior de
cruce. Porumbelul se pune numai pe stâlpul funerar, niciodată pe cruce. Pavelescu stabileşte o legătură cu credinţa referitoare la prezenta stâlpilor totemici la alte popoare,
şi anume apărarea de duhurile rele. Aşadar, stâlpii au un rol protector. Totodată, cercetătorul susţine că iniţial obiceiul a fost mai larg răspândit şi, probabil, aplicat atât în
cazul bărbaţilor, cât şi al femeilor. În anumite zone din Hunedoara, Alba şi Sibiu,
totemul şi porumbelul (uneori fiind vorba de prezenţa a doi porumbei pe acelaşi stâlp)
sunt însoţiţi şi de un brad împodobit. Dincolo de regiuni însă, există o semnificaţie
generală a obiceiului, pe care Gheorghe Pavelescu o sintetizează astfel :
„Porumbelul" de pe stâlpul morţilor constituie concretizarea imaginii sufletului-pasăre şi
rolul, în cadrul unei mentalităţi magice, de prezenţă efectivă a sufletului lângă mormânt, servind totodată ca mijloc de încorporare a sufletului în clipele lui de revenire la
mormânt, până când trece definitiv la lumea de dincolo (Pavelescu, 1942, pp. 40-41).

joacă

Teza formulată de Gheorghe Pavelescu este apoi extinsă de mai mulţi critici de artă
ai lui Constantin Brâncuşi, care fac o paralelă între Coloana Infinitului (1937), parte
din Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu (alături de Poarta Sărutului, 1937, şi Masa
Tăcerii, 1937), şi stâlpii funerari, dar şi cu bârnele de lemn din arhitectura ţărănească
gorjeană. Ansamblul de la Târgu Jiu este un omagiu adus eroilor căzuţi în Primul Război
Mondial, aşa încât stâlpii funerari îşi manifestă aici, odată în plus, sensul comemorativ
în plan simbolic. De asemenea, s-a văzut în coloană o scară spre cer şi simbolistica
arborelui vieţii. Departe de a fi în contradicţie cu semnificaţiile evidenţiate anterior,
există diverse rituri funerare româneşti care se bazează pe arborele vieţii, vizând comuniunea dintre viaţă şi moarte, într-o formă de renaştere. Totodată, în mitologia populară
românească există credinţa potrivit căreia, la începutul creaţiei, cerul era aproape de
pământ - în funcţie de zone, se credea că cerul era rezemat pe trei stâlpi de lemn, de
fier sau de ceară, pe patru stâlpi de argint sau pe un arbore. De asemenea, există şi
mitul potrivit căruia se putea ajunge la cer urcând pe un arbore. Aceste credinţe sunt în
acord cu ideile lui Brâncuşi, care îşi descria Coloana fără sfârşit, în catalogul expoziţiei
sale de la Brummer Gallery (1933-1934) din New York, ca „proiect de Coloană, care
mărită ar putea sprijini bolta cerească".
Istoricul de artă Petru Comamescu discută atât despre universalitatea, cât şi despre
sursele de inspiraţie folclorică în opera sculptorului gorjean. Acesta identifică perioada
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1907-1910 ca fiind cea în care Brâncuşi începe să integreze elemente ale imaginarului
folcloric şi, în acest sens, punctează precis Rugăciunea (1907), Sărutul (referirea este
în principal la varianta din 1910, respectiv monumentul funerar din Cimitirul Montparnasse)
şi Cuminţenia Pământului (1907), ca lucrări definitorii pentru acest aspect. În opinia
lui Comarnescu, Sărutul ar avea ca posibilă inspiraţie ritualul funerar potrivit căruia la
căpătâiul unui mormânt ce adăposteşte o pereche se sădesc câte doi arbori, care, crescând, se îmbrăţişează (Comarnescu, 1972, p. 193).
Unul dintre ciclurile cele mai cunoscute de lucrări aflate sub influenţa populară este
cel al Măiestrei. Brâncuşi are o serie de 29 de lucrări pe tema păsărilor, realizate între
1912 şi 1940. Dacă iniţial, în sculptura acestuia, păsările sunt Măiestre, pe măsură ce,
de-a lungul anilor, sunt tot mai esenţializate ca formă, ele nu mai trimit spre o referinţă
precisă şi nu mai poartă acest nume. Însă Comamescu crede că păsările mai păstrează
ceva din suflul românesc la nivel simbolic - Măiestrele se (pre)schimbă în păsările-suflet
despre care vorbeşte Pavelescu.
Un alt aspect important pe care Petru Comamescu îl remarcă este acela că, spre
deosebire de ceilalţi avangardişti din spaţiul occidental care s-au orientat spre culturi
arhaice şi artă primitivă din ţinuturi îndepărtate, legătura lui Brâncuşi cu arhaicul ţine
de propriul loc de obârşie, de folclorul ţării sale.
La fel ca Brâncuşi, care la începutul regimului comunist a fost repudiat de autorităţi,
Ion Ţuculescu (1910-1962) a fost recunoscut şi recuperat în comunism de-abia în anii
1960, post-mortem. Ion Ţuculescu a fost un artist autodidact, de profesie biolog, care
a început să picteze la 25 de ani. Toţi criticii acestuia subliniază că atât traseul, cât şi
creaţia sa sunt singulare în istoria artei româneşti. Este recunoscut pentru pictura sa
expresionistă, de inspiraţie folclorică. Traversează mai multe faze, cele mai cunoscute
fiind cea folclorică (1947-1957) şi cea totemică (1957-1962). Dar încă înainte de acestea se remarcă o preferinţă pentru zona artei populare, în picturile ce au ca subiect
peisaje/interioare de case ţărăneşti (Interior cu maramă de borangic, Interior la Mangalia ,
Interior ţărănesc, Interior cu macat în dungi etc.). Între lucrările lui Ţuculescu care au
ca referinţă directă un obicei anume se numără Peisaj de la Mangalia cu arborele durerii ' despre a cărei semnificaţie vorbeşte soţia artistului. Potrivit acesteia, locuitorii din
Mangalia, când se aflau în suferinţă, atârnau de un anumit copac fâşii din veşminte,
având credinţa că arborele le preia durerea (Maria Ţuculescu, apud Comamescu, 1974,
p. 13). S-a vorbit mult despre legătura dintre pictura lui Ţuculescu şi scoarţele olteneşti.
De altfel, faza folclorică începe în 1947 şi corespunde momentului în care artistul foloseşte banii din vânzarea lucrărilor din expoziţia din acelaşi an pentru a achiziţiona scoarţe
olteneşti. Unele sunt vechi de sute de ani (soţia sa menţionează, printre acestea, o scoarţă
cu Tudor Vladimirescu călare) şi sunt expuse în casă, iar după cum însuşi artistul măr
turiseşte, ele au constituit un constant reper :
Strânsesem o colecţie de scoarţe olteneşti vechi. Trăind în mijlocul lor nu le vedeam decât
pe ele peste tot... Am lucrat atunci o serie de câteva zeci de peisaje, în care înlocuiam cu
motive de scoarţe pomii, norii, florile. Pământul era aşternut cu motive olteneşti, cerul era
de asemenea tratat tot după motivul scoarţelor. Făcusem peisaje după motivul scoarţelor
şi aceasta era un fel special de interpretare a folclorului.
Până şi

celebrul autoportret al lui Ion

Ţuculescu arată

ca o

scoarţă oltenească.
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Magda Cârneci identifică trei etape în faza folclorică, "cu suprapunerea, apoi întremodului popular cu cel realist şi în final sinteza lor organică" (Cârneci,
1984, p. 48). Ultima fază (1955-1957) este numită de unii critici şi chiar de artistul însuşi
"perioada simbolică"; aceasta face trecerea între perioadă folclorică şi cea totemică
(fiind uneori considerată chiar ca perioadă distinctă). Spre deosebire de alţi critici, Petre
Comarnescu susţine că inspiraţia folclorică o regăsim şi în lucrări ulterioare aşa-numi
tei faze folclorice, pentru că folclorul nu înseamnă doar formele (plastice, materiale) ale
artei populare, ci şi credinţele, ,,străvechile sau arhaicele sensuri ale vieţii din care au
generat creaţiile artistice populare" (Comarnescu, 1974, pp. 13-14). Deşi în faza totemică
artistul este preocupat, după propria mărturie, de „misterul cosmic" şi formele sunt tot
mai abstractizate, totuşi putem găsi anumite corelaţii între elemente recurente în opera
sa din acea perioadă (totemuri, troiţe) şi cultura populară.
Atât în opera lui Ţuculescu, cât şi în cea a lui Brâncuşi, cu care adesea a fost comparat tocmai datorită filonului folcloric, stilizarea, felul de a sintetiza al artei populare
este un aspect comun. Arta ambilor artişti a fost recuperată tocmai datorită legăturii lor
cu fondul arhaic, de inspiraţie populară.
În perioada comunistă, se practică o promovare agresivă a unei arte de factură naţio
nală şi naţionalistă (prin alterarea, de fapt, a artei populare, crearea unei pseudoarte,
caracterizată de kitsch, inclusiv inventarea artificială a aşa-numitului "costum naţional",
un nonsens, de vreme ce portul popular poartă însemnele distincte ale fiecărei (micro-)
regiuni, prin semne, culori, materiale, modele etc.), care culminează cu crearea festivalului naţional Cântarea României (1976), la care sunt obligaţi să participe artiştii din
toate sferele. Aşadar, vorbim de existenţa unei pseudoarte de inspiraţie folclorică. Prin
amestecul de amatori, diletanţi şi profesionişti, prin cultivarea expansionistă a folclorului şi a culturii populare s-a creat în mod eronat în mentalul colectiv o confuzie între
arta autentică, de inspiraţie folclorică, şi pseudoarta de propagandă, instrumentalizată
politic şi lipsită de calităţi estetice. Din păcate, confuzia aceasta persistă până în zilele
noastre. Totuşi, vocile autentice care integrează folclor în arta lor nu lipsesc.
Cea dintâi menţiune a lui Brâncuşi în cadrul noii orânduiri are loc în primul număr
al revistei Arta Plastică (1957), publicaţie ce trasa liniile admise ideologic în perioada
respectivă în domeniul vizual, după ce, timp de aproape un deceniu, artistul fusese
interzis în România. Apoi, începând cu anul 1963, în paginile aceleiaşi reviste, arta lui
Brâncuşi este din nou discutată, iar din 1965 beneficiază de atenţie la fiecare două
numere (Cârneci, 2000, pp. 45, 70-74). Acest lucru face posibilă apariţia unei noii
generaţii de sculptori, care urmăresc, într-o oarecare măsură, acelaşi drum ales de
ilustrul lor predecesor. Adrian Guţă descrie în următorii termeni respectivul fenomen :
pătrunderea

Noul val al sculpturii care se ridica în anii '60 cristaliza un coerent răspuns polemic la
statuara realist-socialistă, prin tendinţa de traducere în sintaxă modernă a unui primitivism
nutrit de surse arhaice şi de motive, structuri formale valorificate din civilizaţia şi arta
noastră populară, tendinţă aflată în conjuncţie cu „redescoperirea" lui Brâncuşi, cu asumarea creatoare a moştenirii reprezentate de opera lui (Guţă, 2008, p. 74).
În acest sens, cel mai cunoscut nume este cel al lui George Apostu (1934-1986). Din
1970, la Măgura, în judeţul Buzău, se organizează o tabără de sculptură în aer liber, la
iniţiativa sculptorului Gheorghe Coman (1925-2005) şi sub egida Uniunii Artiştilor
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Plastici. Aceasta durează până în 1985 şi fiecare ediţie găzduieşte doisprezece sculptori.
Regăsim în cadrul taberei tendinţa menţionată mai sus.
Este de remarcat şi de văzut însemnătatea materialului cu care se lucrează în arta
populară, respectiv stejarul şi bradul, care au un rol privilegiat în practicile ritualice
(funerare, dar nu numai). În termeni mai generali, există o legătură, pe care mai ales
sculptorii (dar şi alţi artişti) o valorifică, între cultura populară românească şi lemn.
Este ca şi cum cultura tradiţională ar sta sub semnul lemnului. Despre simbioza profundă
dintre aceste elemente se pronunţă atât criticul Ion Frunzzetti, într-un studiu dedicat lui
Apostu (Frunzetti, apud Oroveanu, 2011, p. 80), vorbind despre „destinul unui popor
făuritor de mituri, nu împietrite, ci înlemnite", cât şi sculptorul Ovidiu Maitec, menţio
nând „meritul şcolii, tradiţiei şi artei româneşti, al resurselor ei mult aduse din urmă.
Ea este civilizaţia materialului, a lemnului în care noi toţi trăim". Decenii mai târziu,
aceeaşi problematică îl va preocupa şi pe artistul Onisim Colta, referindu-se la Maramureş :
,,Acolo, începând cu leagănul şi continuând cu casa, acoperişul de şindrilă, steagul de nuntă,
căruţa, icoana, biserica, crucea, poarta şi sicriul, toate sunt lemn" (Colta, 2008, p. 43).
Revenind la George Apostu, unul dintre numele de referinţă nu doar pe plan naţional,
ci şi internaţional (după 1982, integrându-se diasporei, se stabileşte la Paris), fondul
arhaic este sursa principală a creativităţii sale. Cele mai recunoscute cicluri sunt Tatăl
şi fiul (vezi ilustraţia IIl.12), Fluturi şi Laponele. Cel dintâi (iniţiat în prima ediţie a
taberei de la Măgura, din 1970) are ca referinţă motivul arborelui vieţii. Despre această
legătură Constantin Prut scrie: ,,Coborând între izvoarele miturilor esenţiale din ţinu
turile carpatine, un mare sculptor român, George Apostu, a surprins, în ciclul «Tatăl şi
fiul» [...] clipa miraculoasă când arborele îşi dăruie fiinţa omului, iar omul îşi încheie
voiajul terestru, cufundându-se în arbore" (Prut, 1991, p. 86).
Un alt sculptor comparat cu predecesorul Brâncuşi prin dialectica dintre arhaic şi
modern este Ovidiu Maitec (1925-2007), la care regăsim inclusiv o parte dintre aceleaşi
teme, şi anume poarta, pasărea şi coloana. La fel ca Brâncuşi, Maitec este foarte ataşat
de tradiţie, despre care mărturiseşte în jurnal: ,,Pentru că eu nu merg «spre» tradiţie.
(Eu o port în mine ca pe o moştenire)". O parte dintre sculpturile sale sunt construite
pe structura unor lemne îmbucate, aşa cum se folosesc ele în civilizaţia tradiţională a
lemnului, de exemplu, în îmbinarea de la bârnele caselor. În lucrarea Aripi (1974),
aripile sunt proiectate pe un astfel de „trup" abstractizat. La Maitec, întâlnim şi variante
de aşa-numite „coloane cu aripi", structuri perforate, la fel ca aripile păsărilor sale, a
căror trimitere către lumea arhaică este mai pregnantă ca simbolistică decât ca formă,
dacă folosim aceeaşi comparaţie cu Brâncuşi. În plus, este de menţionat şi o îmbinare
a motivelor, precum în Poartă-pasăre ( 1967). Aripile din lucrările lui Maitec au ceva
din trăinicia caselor ţărăneşti. Nu sunt eterice, ci solide. Astfel încât un element de
fragilitatea aripilor este transpus într-un material atât de durabil ca lemnul.
De o deosebită însemnătate este cazul lui Gheza Vida (1913-1980), cu o artă adânc
ancorată în imaginarul folcloric maramureşean. Destinul lui este neobişnuit pentru că,
spre deosebire de alţi artişti care ajung să practice în timpul regimului comunist o artă
a dedublării (pe de o parte, o creaţie consacrată Partidului Comunist, sub presiunea
acestuia, şi pe de altă parte, una independentă), la Gheza Vida acestea coexistă din
convingere. Astfel, avem atât ansambluri monumentale reprezentative pentru realismul
socialist, cum este cazul Monumentului ostaşului român din Carei, Vida fiind unul
dintre preferaţii regimului, cât şi lucrări care evocă în cel mai autentic mod posibil
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obiceiurile şi formele populare ale Maramureşului. Artistul vine din lumea
crescând cu credinţele minerilor şi cu viziunea lor asupra rânduielilor vieţii.
La Vida nu a fost vorba despre convertirea oportunistă la crezurile socialismului, el fiind
unul dintre artiştii militanţi încă din perioada interbelică, tocmai ca urmare a mediului
minier, rural şi foarte dur în care s-a format. În concordanţă cu această biografie, a fost
voluntar în Războiul Civil din Spania, pe care l-a documentat vizual.
Una dintre lucrările sale de referinţă este ansamblul de la Moisei (Monumentul
martirilor români de la Moisei, 1966), destinat comemorării românilor executaţi de
armată horthystă în acea localitate. Iniţial a fost realizat în lemn, tocmai pentru a fi în
acord cu materialul şi simbolistica din arta populară maramureşeană, respectiv lemnul,
referinţa fiind măştile populare. Ulterior, din cauza deteriorării, monumentul a fost
refăcut în piatră. Surpriza este că ansamblul nu reprezintă o comandă a regimului, ideea
fiind sugerată de Geo Bogza, iar proiectul nu a fost remunerat în vreun fel, fiind creat
şi dăruit de Gheza Vida.
Biografia lui Vida a început cu un ritual popular :
credinţele,

ţărănească,

Am mai avut şapte fraţi. Toţi şapte au murit datorită condiţiilor grele de viaţă. [...] Când
m-am născut, fraţii mei nu mai trăiau. Şi ca să rămân măcar eu în viaţă, al optulea fecior,
după un obicei ţărănesc din acele timpuri, s-a încercat o „solomonie": s-a adunat tot
neamul nostru şi s-a hotărât să fiu „vândut" şi „schimbat" în taină cu o păpuşă, prin
fereastră, ca să fie păcălită în acest chip ursita. Au căutat şi un nume care să nu fi fost
purtat de nimeni în tot neamul nostru de români. Mi s-a dat numele de Gheza, după un
ortac al tatălui meu, care mi-a fost şi naş. Era maghiar. Între mineri, în special, nu existau
probleme de naţionalitate.

Fiind crescut într-un mediu rural, Gheza Vida are o cunoaştere de dinăuntru acrepopulare, având lucrări cu referinţe directe la personajele mitologice din zonă,
pe care le explică în monografia consacrată operei sale de Raoul Şorban, şi anume :
Fata Pădurii, Omul Nopţii, Omul Pădurii, Omul Apelor, Solomonarul, Omul dintre
Focuri (Foca), Vâlva, Minerul cu cap de mort, Varvarea (patroana minei) şi Marţolea.
De asemenea, artistul are o serie de lucrări inspirate de dansul oşenesc, despre care
relatează: ,,Ideea Dansului Oşenesc [...] s-a născut din realitate şi nu putea să apară în
altă parte decât acolo unde dansul ţărănesc mai are funcţia de a exprima fără cuvinte o
gândire. Dansul oşenesc - adică roata feciorilor - păstrează amintirea unui dans război
nic". Totodată, Vida valorifică şi legende ale locului, cu seria de lucrări dedicate lui
Pintea Viteazul. Interesul pentru folclor în artă vine şi din întâlnirea cu muzica lui Bela
Bart6k, pe care o descoperă în casa prietenilor săi, pictorul Geza Kâdâr, şi a soţiei sale,
pianista Elisabeta Hevesi.
Tot din Maramureş este şi Mihai Olos (1940-2015). Provenind chiar dintr-o familie
de ţărani, unul dintre elementele de referinţă din arta sa este fusul cu zurgălăi, obiect
din gospodăria tradiţională specifică locului. Acesta are un sistem de îmbinări (cu un
priscel tăcut prin „tehnica rostului", fără alte elemente decât bucăţi de lemn, procedeu
preluat de la construcţia bisericilor maramureşene), care, odată construit, nu mai poate
fi desfăcut decât de la o singură piesă, ştiută doar de meşter. Îmbinările lasă un spaţiu
liber, în interiorul căruia se pun pietre care, mişcate, fac zgomot, rostul lor fiind de a
ţine femeile treze, în nopţile târzii în care lucrează cu fusul. Pornind de la fusul cu
zurgălăi, de la felul în care se îmbină şi modulează bucăţile de lemn, artistul creează,
dinţelor
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în diverse medii, începând din 1964, un proiect al aşa-numitului "oraş universal" „Olospolis". Aşadar, Olos ajunge la oraşul universal prin tradiţia locală, la un oraş
arhetipal construit pe structuri ale îmbinării lemnului. În acest univers plastic, nodurile,
cu structurile lor geometrice, sunt un motiv recurent, într-un joc între ancestral şi
modern. Dacă la Gheza întâlnim dansul oşenesc, la Olos, în pictura Codrenescul (1986),
este reprezentat un dans bărbătesc cu acelaşi nume din Ţara Codrului (o regiune istorică
ce cuprinde părţi din judeţele Satu Mare, Maramureş şi Sălaj).
Mihai Olos este coautor, alături de Ion Bogdan şi Nicoară Timiş, al cărţii Calendarul
Maramureşului (1980), care reuneşte folclor literar şi articole despre cultura ţărănească.
Unul dintre respectivele articole se numeşte „Despre minune sau performanţă în folclor
şi artele moderne", fiind scris chiar de Olos. După ce dă câteva repere ale performance-ului mondial, exemplificând prin arta lui Joseph Beuys, artistul ridică întrebarea
dacă practicile folclorice pot fi socotite performance-uri şi pot fi asemuite cu performance-ul cult modern. El semnalează că, în timp ce în cazul primelor repetiţia este un
element care conferă valoare, ,,minunea" apare "dacă se verifică în trecut", în cazul
celorlalte este important ineditul, unicatul. Totodată, arată cum performance-ul folcloric
necesită o iniţiere, ,,e mai savant" decât cel cult. Olos vede obiceiurile populare ca pe
nişte „performance-uri permanente", care duc la crearea tradiţiei, şi semnalează că, în
descrierile etnologice, cel care înfăptuieşte ritualul se numeşte chiar „performer popular". Artistul încheie: ,,Ar fi prea mult dacă am ridica şi am arăta în fusul cu zurgălăi
maramureşean «corola de minuni a lumii»?".
La Mihai Olos (dar şi la Ana Lupaş, după cum vom vedea), pe lângă artele tradiţio
nale, vorbim şi despre integrarea unor elemente arhaice româneşti în lucrări cu caracter
experimental, alternativ, new media, intermedia. De altfel, în 1977, Olos ia parte, în
cadrul Documentei 6 de la Kassel, la atelierele conduse de Joseph Beuys, iar între 1977
şi 1978 predă la Institutul de Artă şi Comunicaţie Vizuală al Universităţii Justus Liebig
din GieBen. Referindu-se la importanţa folclorului în arta modernă, artistul maramureşean precizează: ,,A trecut vremea romantică a ceea ce s-a numit «inspiraţie din folclor».
Folclorul trebuie considerat ce este, şi anume fundament, sistem de bază al culturii
moderne".
Ana Lupaş (n. 1940) lucrează în zona artei conceptuale, a happeningului, a instalaţiei, a artei decorative (tapiseriei) şi a sculpturii. Ea aduce practici artistice experimentale şi conceptuale în discursul despre lumea satului din Transilvania şi ritualurile sale.
Cea mai reprezentativă lucrare este cea expusă în colecţia permanentă de la Tate Modern,
Proces solemn ( The Solemn Process), instalaţie realizată între 1964 şi 2008, în trei
perioade (între 1964 şi 1974/1976, între 1980 şi 1985 şi între 1985 şi 2008) şi cuprinde
o serie de fotografii sepia ce documentează satul şi ritualurile sale agrare, precum şi
schimbările pe care le suportă în anii colectivizării. Totodată, această instalaţie conţine
obiecte ritualice care comunică cu imaginile propriu-zise, fiind o replică la cununile din
fotografii. Aşadar, este un dialog între cununile din imagini şi "replicile lor" din ierburi
şi din bucăţi minerale îmbrăcate în metal, ,,făurite" de Ana Lupaş. Atât obiectele ritualice din fotografii, cât şi cele create de artistă au dimensiuni magice. În Transilvania,
la sfârşitul secerişului se împleteşte o cunună de spice din ultimele mănunchiuri culese
(despre care se crede că au valenţe magice). Uneori, cununile sunt lăsate pe câmp,
alteori sunt purtate de fete către casa gospodarului, în ambele cazuri pentru prosperitatea viitoarei recolte. Această ceremonie agrară, a cununii grâului, este însoţită în
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Transilvania de cântece specifice. De semnalat că se păstrează şi se folosesc boabele din
ultimele mănunchiuri culese la seceriş pentru semănatul de anul viitor. Astfel, în ritualurile cununii întâlnim ciclul naştere - moarte - renaştere.
Este important de menţionat că Ana Lupaş a influenţat o serie de artişti, dintre care
pe Mariana Gheorghiu, care mărturiseşte că aceasta este cea care „a învăţat-o măsura
lucrurilor", fiindu-i profesoară la Liceul de Artă din Cluj-Napoca. De precizat că şi la
Mariana Gheorghiu întâlnim motivul cununii.
Lena Constante (1909-2005) are legătură cu folclorul din mai multe perspective şi
în urma unor cercetări efectuate în lumea populară românească, fiind totodată şi folclorist. A activat în domeniul scenografiei, al ilustraţiei de carte şi afişului, al picturii şi
tapiţeriei. De la începutul anilor 1930, artista a participat la campaniile de teren iniţiate
de Dimitrie Gusti (fondatorul Muzeului Satului din Bucureşti) în Făgăraş, astfel încât
întâlnirea sa cu lumea arhaică, tradiţională, a fost cu adevărat autentică. A scris studii
despre iconarii din Făgăraş - Savu Moga, Ioan Pop şi Matei Ţâmforea - şi a pictat, la
rândul său, peste 650 de icoane pe sticlă şi pe lemn. În 1945, Lena Constante, alături
de Elena Pătrăşcanu, a fost printre cei care au pus bazele, Teatrului de Păpuşi şi
Marionete Ţăndărică, unde a activat ca scenograf, până la arestarea sa, în procesul
Lucreţiu Pătrăşcanu. După eliberare, se căsătoreşte cu etnomuzicologul Barry Brauner
(în 1963), fratele lui Victor Brauner. Se dedică tapiţeriei, cu care se ocupase şi înainte
de arestare, fiindu-i interzis din motive politice să facă pictură. Astfel, după eliberarea
din închisoare, artista începe să lucreze la tapiserii de mari dimensiuni, în care include
(colează) bucăţi din costumele şi ţesăturile populare, îndeosebi din Ţinutul Pădurenilor,
pe care îl vizitează cu soţul său. Aceste „colaje din ţesături" îi aduc recunoaştere atât
pe plan naţional, cât şi internaţional, însă şi critici, fiind acuzată de distrugerea patrimoniului şi intentându-i-se chiar un proces, în 1974. Artista se apără astfel:
Când am ieşit din închisoare, în 1961, Uniunea Artiştilor Plastici nu a acceptat să fac
Un fost deţinut politic nu avea voie să expună. După multe intervenţii, mi s-a dat
voie să lucrez artizanat. La început am făcut păpuşi. Studiasem etnografie, aşa că am
trecut repede către arta populară. Într-o excursie de numai câteva zile pe care am făcut-o
la Hunedoara, în Ţara Pădurenilor, am avut norocul să văd un târg, adică femei şi bărbaţi
îmbrăcaţi în superbe costume populare. Am întrebat ce se întâmplă cu aceste costume atunci
când se rup şi răspunsul m-a impresionat. Hainele erau aruncate sau folosite drept cârpe
de spălat pe jos. Le-am dat adresa mea şi i-am rugat să mi le trimită, la schimb cu orice
altceva. Am adunat vreo 12 ani aceste petice ca să mă pot apuca de lucru pentru tapiseriile mele. Şi atunci, fără nici un motiv, autorităţile m-au acuzat că distrug folclorul.
pictură.

Marcel Olinescu (1896-1992) are, dintr-o anumită perspectivă, un traseu asemănător
cu al Lenei Constante, prin preocuparea pentru mitologie şi folcloristică, deşi ca manifestare artistică a fost în principal gravor. El nu a fost interesat doar de un anumit
imaginar folcloric în arta sa, ci şi de cercetarea propriu-zisă a culturii populare. În acest
sens, în 1935 ia parte la cercetările de teren ale lui Dimitrie Gusti, în satele Sâmbăteni
şi Cuvejdia. De formaţie artist plastic, cu studii la Academiile de Artă din Iaşi şi
Bucureşti, se îndreaptă înspre folclor dinspre propriul demers artistic. Cea mai importantă
lucrare a sa o reprezintă Mitologie românească (1944). Folosind mai multe surse folclorice (precum textele lui Tudor Pamfile şi cele ale Elenei Niculiţă-Voronca), lucrarea
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se remarcă prin ilustrarea imaginilor şi a credinţelor populare cu propriile xilogravuri întâlnim de la mituri cosmogonice la bestiarul popular, escatologie etc. Deşi apropiat
de tradiţie, în estetica gravurilor sale este totuşi un artist modern. Prima sa expoziţie se
numeşte "Din Ţara Moţilor" (1925, Bucureşti), iar un alt notoriu eveniment îl reprezintă
retrospectiva "Sub semnul mitului" (1967). A scris articole de etnografie publicate în
mai multe reviste ale vremii şi a ilustrat, în gravură, diverse cărţi de folclor : Mioriţa
(1940), Colirul de fereastră (1947), Descântec de dragoste (1949).
Georgeta Năpăruş (1930-1997) este una dintre cele mai reprezentative şi inovative
voci din arta modernă ale căror opere au gravitat în jurul universului popular. Există o
anumită naivitate şi ludicitate cultivate, care le apropie de formele artei naive, fără a fi,
desigur, parte din această categorie. La Georgeta Năpăruş se întâlneşte amintirea descântecelor din copilărie, iar unul dintre aceste ritualuri stă la bază picturii Şolomârulriţă
(1966), fiind deconspirat de criticul de artă Radu Bogdan, biograf al artistei (Bogdan, 1983,
p. 12), drept "descântec cu ajutorul căruia, în copilăria artistei, mumă-sa voia să-i hără
zească mâini iscusite, capabile să coasă meşteşugit. Descântecul cerea ca o salamandră
să treacă de trei ori peste mâna fetiţei, în timp ce aceasta trebuia să rostească formula :
Şolomândriţă frumoasă/ Învaţă mână mea să coasă". Artista pictează ca şi cum ar ţese,
deci putem spune că descântecul s-a îndeplinit. Dacă la Ţuculescu efectul de scoarţă
oltenească avea un caracter geometric, abstract(izat), la Năpăruş în împletitura ţesătu
rilor se desfăşoară de multe ori naraţiuni. Din „veşmintele ţesute" de artistă amintim:
Cămaşa fericitului (1977), Costum ţărănesc (1979), Costum cu motive pastorale (1980),
Bluză pe forul roşu (1981), Costum cu colaj (1981) etc. Motivul ţesătoarei este prezent
şi în alte lucrări, precum Femeile din Comarnic (1967) şi Ţesătoarele din Cisnădie (1979).
De fapt, există o largă paletă de subiecte preluate din universul obiceiurilor populare şi
al folclorului care o interesează pe artistă: Nunta (1963), Ursitoare (1966), cu o atmosferă chagalliană, Paparuda (ritual de invocare a ploii), Zestrea (1971) etc. În felul în
care artista îşi compune lucrările există o etajare, o casetare, o succesiune, o repetiţie
a motivelor.
În pictură, în anii 1960-1980, o reîntoarcere spre spaţiul rural, spre o anumită spiritualitate a satului, dublată de interesul pentru peisaj, vine de la artiştii de la aşa-numita
„şcoală de la Poiana Mărului": ,,Poiana Mărului a fost locul în care au avut prilejul de
a se descoperi pe ei înşişi, integrându-se într-un mod de viaţă ancestral, dominat de
scurgerea inflexibilă a anotimpurilor şi de rutina ocupaţiilor ţărăneşti, într-o strânsă
comuniune cu natura şi comunitatea locală, fiind percepuţi de localnici ca unii dintre ai
lor" (Popica, 2013, p. 8). Primul artist care a început să picteze acolo, încă din anii
1950, a fost Horia Bernea. Obiceiuri şi credinţe din Poiana Mărului fac şi obiectul
cercetării sau apar ca referinţe în studiile etnologice ale tatălui artistului, Ernest Bernea.
De-a lungul anilor, în diverse etape, aici lucrează Teodor Rusu, Teodor Moraru, Letiţia
Bucur, Şerban Epure, Mircea Milcovici, Vasile Doru Ulian şi Ion Dumitriu.
Întreaga creaţie a lui Horia Bernea (1938-2000) face referinţă la lumea ţărănească
şi la spiritualitatea ortodoxă. Una dintre seriile sale este dedicată hranei şi valorifică
valenţele spirituale ale mâncării, în conformitate cu credinţele ţăranului român (pâine,
mere, colaci etc.). Aceeaşi hrană, în funcţie de diferite ritualuri şi sărbători, poate primi
o dimensiune sacră, precum este cazul pâinii. De exemplu, în pictura Hrană cu lumânări
(1979), în care este pregnant motivul comuniunii dintre vii şi morţi, pâinea capătă o
dimensiune sacră - în imaginarul ţărănesc, masa de pomană este o masă de sărbătoare.
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în creaţia artistului este cea a Praporului - obiect cu o dublă
: steag de procesiune sau oştesc şi membrană care înfăşoară viscerele animalelor, cea dintâi fiind pregnant valorificată în opera artistului. Pe praporii lui Bernea
sunt cusute sau se aşază cruci şi flori. Sunt de semnalat picturile Prapor „Lucruri şi
Flori" (1977) şi Prapor fn Polonia (1979). În cea dintâi întâlnim imaginea florilor care
se uscă pe prapor (ca pe un ştergar ţărănesc), iar în cea de-a doua mănunchiul de ierburi
împletit în cruce de ţăranul român, acele ierburi şi flori de leac din obiceiurile şi credinţele populare. Diverse ipostaze ale ruralităţii apar atât în seria Dealurilor, cât şi în diversele
peisaje de la Poiana Mărului şi în picturile ce înfăţişează curţile caselor ţărăneşti (uneori
ele coincid). Horia Bernea vorbeşte despre arta sa ca fiind o „mărturisire" şi consideră
că artistul are misiunea să îi "incite pe ceilalţi să comunice cu propriile lor rădăcini".
Cu referire la pictorii de la Poiana Mărului, Radu Popica vorbeşte despre "prezenta
absentă" a omului (Popica, 2013, p. 10). Din motive politice, la Ion Dumitriu (1943-1998),
care frecventează Poiana Mărului din 1971 până în 1991, figura umană este sugerată de
proiecţia sa, într-un dialog între umbră şi lumină (vezi ilustraţiile IV. l şi IV.3). Aşadar,
sunt proiecţii ale umbrei pe fragmente de arhitectură ţărănească (dependente) : Umbră
XII (1995), Grapă (1995). Ţăranul este povestit prin universul lui casnic, prin obiecte
tradiţionale: Ciur, Ragilă I (1993), Covată (1993), Roiniţă (1993), Ciur 4 (1998). Ciurul
(zburător) capătă dimensiuni fabuloase, asemenea obiectelor din picturile lui Magritte.
Pavel Şuşară vorbeşte chiar despre „obiecte salvate dintr-un sat ipotetic":
O

altă

ŞI

serie

fundamentală

semnificaţie

Aparent, Ion Dumitriu este un pictor al satului şi, prin extensie, al peisajului rural. Un
inventar sumar al obiectelor pe care el le fixează în memoria pânzei ar epuiza aproape în
întregime formele, imaginile şi uneltele comunităţilor tradiţionale. De la şura de fân - la
scândura gardului, de la pielea întinsă pentru uscare - la dărac, de la strecurătoare - la
jug, de la dealul înverzit - la căpiţă, de la cartof - la măr, de la umbră unui personaj
inaparent - la sfeclă, totul recuperează un spaţiu în acelaşi timp familiar şi fabulos.
Reprezentate cu o acurateţe care, de cele mai multe ori, trece cu mult dincolo de intenţiile
de identificare, aceste obiecte par colecţionate dintr-o obscură pornire de etnolog, de
muzeograf sau de arhivar (Şuşară, 2002).
La Ion Dumitriu există două perspective asupra caselor şi dependinţelor ţărăneşti :
din afara lor (interiorul ţărănesc surprins pe fereastră), şi dinăuntru (din interiorul lor,
privind înspre curte/natură): Perete Şură (1990), Pod cu Fân (1997), Copac în Şură
(1998) şi Lan de in în Şură (1998). În pictura Pod cu fân (1997), iarba cosită şi aşezată
în pod are forma unui trup feminin. Ca şi pe Bernea, pe Dumitriu îl interesează hrana
ţăranului, având nenumărate picturi consacrate acestui subiect: Cartofi încolţiţi V (1981),
Cartofi încolţiţi (1991), Sfecle încolţite (1994), Merele , Mămăligă I (1998). O altă serie
care merită menţionată este cea a capetelor de grindă, unde se dezvăluie maniera în care
se îmbină bucăţile de lemn la colţurile unei case ţărăneşti (acelaşi motiv îl vom regăsi,
decenii mai târziu, la Onisim Colta).
La Onisim Colta (n. 1952), la fel ca la Horia Bernea, la Mariana Gheorghiu şi la
familia Zidaru, arta poartă o puternică încărcătură religioasă. Credinţa acestor artişti
este cea a ţăranului. Mircea Zaciu surprinde cel mai bine semnificaţia religioasă la
Colta : ,,Arta lui e neostentativ religioasă. [...] Credinţa lui e exprimată difuz şi cu o
mare discreţie. [...] E ceva ţărănesc aici, adică autentic, curat şi neprihănit de retorism
în expresia lui Colta" (Mircea Zaciu, apud Jiga, 2000, p. 75). Universul rural apare nu
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prin personaje, ci prin obiecte-simbol. Ţăranul ne e dezvăluit de lumea şi obiectele sale,
de credinţa, icoana, cuptorul de pâine şi hambarul lui, uneori el însuşi fiind sugerat de
umbra sa discretă proiectată asupra lucrurilor din jur. Icoana la Colta este icoana ţăra
nului, umil ascunsă între obloanele ferestrei (Icoană, 1999). Biserica părăsită (2010)
este împodobită cu cununi, deci există urmele ţăranului care odată a vizitat-o, cinstit-o
şi preţuit-o. Dacă la Mariana Gheorghiu şi la Marcel Lupşe ierburile sunt de leac, la
Colta, prin felul în care le aşază, acestea cinstesc locul. Biserica este modestă, de
dimensiunile omului. În lucrarea Târnaţ în Oaş (2008, vezi ilustraţia III.13), prin obiectele expuse (cămaşa, mănuchiul de ierburi, hrisovul, potirul, pâinea, ştergarul, mărul
şi cununa) sunt ordonate firesc ritualuri din lumea ţărănească şi creştin ortodoxă. Lemnul
este străbătut de cruci prin care trece lumina, obiectele recreează microcosmosul ţără
nesc, sobru, modest, dar mândru şi curat. În pictura lui Onisim Colta apar diverse
variante de piramide, unde construcţia egipteană monumentală cunoscută sub acest nume
este înlocuită de casa ţărănească (Piramidă, 1993; Piramidă, 2008; Piramidă, 2012).
Se deduce astfel o cale ascendentă spre cer, realizată însă, de această dată, pe calea
populară, ţărănească.

La Constantin Flondor (n. 1936) reîntâlnim motivul pâinii, pe care Andrei Pleşu îl
"ca alegorie a pământului" (Andrei Pleşu, apud Colta, 2008, p. 38). Aceste pâini
apar în creaţia sa sub numele „aluat", în diverse medii : desen, pictură, obiect, fotografie.
De asemenea, ar mai fi de semnalat lucrările cu titlul Cămaşă (1983), în care sunt reprezentate cămăşi ţărăneşti, purtând deasupra lor numele localităţilor de provenienţă. De
vreme ce la artiştii contemporani se observă o atenţie deosebită pentru motivul pâinii,
este notabil că în miturile cosmogonice populare româneşti există mai multe versiuni cu
privire la crearea lumii dintr-o turtă, cu lut luat de pe fundul mării de către Diavolul
trimis de Dumnezeu, lut care, întins, va deveni pământul (Pam.file, 2008, I, pp. 17-22).
Constantin Flondor este un artist cu un parcurs atipic, care, după ce lucrează o vreme
în zona de instalaţie, experiment şi chiar film, revine la pictura de factură tradiţională.
El afirmă că "o artă este cu atât mai valoroasă cu cât pune în lumină o mai veche tradiţie şi integrează armonios complexe mai variate de cultură". De-a lungul anilor, Flondor
face parte din grupurile 111, Sigma şi ulterior Prolog. De fapt, alături de Paul Gherasim,
acesta este unul dintre fondatorii grupului Prolog, înfiinţat în 1985, un grup pentru care
un rol fundamental în creaţie îl are dimensiunea sacrului, în acei ani ai comunismului
în care desacralizarea era aproape o cerinţă în artă. Paul Gherasim (1925-2016), mentorul grupării, este totodată unul dintre reprezentanţii de seamă ai neobizantinismului şi
un apropiat al lui Horia Bemea. Ţăranul român este unul dintre protagoniştii lucrărilor
sale. Desigur, la Prolog interesează cel mai mult dimensiunea sacră, religioasă, iar
filonul ţărănesc, dacă apare, este strâns legat de acest aspect.
La apariţia grupului, cei care făceau parte şi care prezentau în prima lor expoziţie
din 1985 erau Paul Gherasim, Constantin Flondor, Horea Paştina, Cristian Paraschiv
şi Mihai Sârbulescu. Alături de Prolog, au expus de-a lungul anilor artişti precum Ioana
Bătrânu, Ion Grigorescu, Horia Bemea, Sorin Dumitrescu ş.a.
Etnobotanistul şi etnologul Valer Butură semnalează preponderenţa obiceiurilor legate
de lumea vegetală în raport cu cele din lumea animală şi faptul că inclusiv comunităţile
care se ocupă de creşterea animalelor păstrează o pondere mai mare a ritualurilor agrare
(Butură, 1979, p. 18). Marcel Lupşe, Mariana Gheorghiu şi Marcel Munteanu sunt
câţiva dintre artiştii care valorifică în creaţia lor acest tip de ritualuri şi deopotrivă lumea
semnalează
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vegetală.

La Marcel Lupşe (n. 1954, vezi ilustraţiile IIl.14 şi IIl.15) întâlnim reprezenale mănunchiurilor de flori, ale florilor de leac, cum sunt numite în expoziţia itinerantă cu acelaşi nume din 2009-2010 (,,Graţia. Flori de leac") din Cluj-Napoca, Bistriţa
şi Bucureşti. O altă sintagmă vehiculată în raport cu subiectul operelor sale este Ierburi
de leac, care, de asemenea, dă titlul unei expoziţii de la Casa Artelor din Bucureşti,
2013. Artistul are puterea de a evoca prin aceste mănunchiuri de flori (plante medicinale
sau magice) obiceiuri, interioare, zestrea memoriei. Buchetele sunt dispuse cu capul în
jos, aşa cum sunt agăţate şi de ţăran, pentru a fi bine păstrate, nescuturându-se pe măsură
ce se uscă, după cum mărturiseşte artistul. Aşadar, până şi prin felul în care orânduieşte
florile, Lupşe respectă un ritual tradiţional.
Un alt motiv din lumea ţărănească este cel al păretarului, care a apărut în arta sa
având amintirea păretarelor confecţionate de bunica lui. Păretar ( 1997) este lucrat din
pliculeţe de ceai, deci este „ţesut" tot din plante de leac. În mijlocul său se află un
mănunchi de ierburi, agăţat în acelaşi fel rustic, cu capul în jos. Astfel, întâlnim la
Marcel Lupşe importanţa de a vorbi despre rosturile lucrurilor din universul ţărănesc,
de a povesti lumea şi satul transilvănean prin buchete şi coroane de cimbru, busuioc,
sânziene, grâu şi multe alte plante. Florile din mănunchiurile pictate de artist s-ar putea
uşor întrupa în obiectele vegetale ale Marianei Gheorghiu.
Aceasta pentru că tot cu ajutorul ierburilor de leac creează şi Mariana Gheorghiu
(n. 1947, vezi ilustraţiile III.16 şi III.17), având de asemenea o expoziţie cu acelaşi
nume, în 2011, la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. Artista a început să lucreze
cu plante de prin 1994. O parte importantă din arta acesteia, care se impune vizitatorului, este dată de latura olfactivă. Ierburile sunt culese de peste tot de unde îi ies în
cale, din diversele sale călătorii, dar şi din imediata apropiere a casei sau din locuri cu
totul neaşteptate. Cu ajutorul lor, Mariana Gheorghiu îşi (re)povesteşte copilăria.
Referitor la motivele cu care lucrează şi felul în care au fost alese, aceasta precizează :
tări

Nu le-am ales, nu am ales nimic, nu am făcut nimic, nu am făcut nici o documentare, nu
m-am gândit că vai ce frumoasă e viaţă la ţara, tradiţia, hai să încerc şi eu. Am crescut cu
ele, nu m-am dus la artefacte, ci am trăit cu artefactele, mi-au intrat în sânge, iarba, fânul,
porumbul. Ştiu şi iubesc snopul de grâu, pentru că după mine e etalonul proporţiilor. Snopul
de grâu [...] îl văd şi acum în faţă. Mărimea şi cum era răsucit în mănunchi de spice, care
să facă legătoare şi cum se învârtea de vreo două ori şi cum îl băga acolo. Deci nu ştiu,
cred că atât de mult mi-a(u) plăcut, că au intrat în sufletul meu şi în mintea mea, în memorie şi pe urmă pur şi simplu s-a întâmplat ca să înceapă să iasă afară.
În expoziţia de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, din 2006, Mariana Gheorghiu
a refăcut atelierul artistului (colţul artistului), incluzând artefacte ale culturii populare,
printre care cămăşi transilvănene atent împăturite, aşezate pe cerga moştenită din familie, alături de exponatele sale.
Una dintre lucrările emblematice ale artistei (care îşi are originea în universal rural)
este Hora (vezi ilustraţia 111.17), pe care o explică în felul următor :
Am avut o

anumită formă şi pe urmă am realizat că de fapt e ce îmi rămăsese din copilărie,
erau cerdacurile alea din lemn şi erau anumite scobituri făcute şi plinurile şi golurile alea parcă
erau nişte păpuşi, aşa. Şi ca şi cum ar fi fost golurile dintre două scânduri, vezi grădinuţa
cu flori din faţa casei, cerdacul acolo e. No, aşa o luat naştere Hora mea, întâi am făcut
câteva elemente, două, trei elemente, încet-încet am început să le dezvolt, mi-o ieşit Hora.
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La artistul clujean Marcel Munteanu (1958-2006, vezi ilustraţiile 111.18 şi 111.19) se
un interes atât pentru zona etnobotanicii, cât şi pentru artefacte ale culturii
populare, în special cămaşa, fusul, roata, pe care le integrează în creaţia sa, adesea
însoţite de aripi. Expoziţia din 1987 numită "Elogiul vegetalului" consacră tocmai acest
prim interes, îndeosebi prin motivul arborelui (Brad, Pom I- VI, Flori, Mănunchi de
Sânziene). Primele ipostaze ale cămăşii populare (iei) la Marcel Munteanu se găsesc în
pictură, la sfârşitul anilor 1980, şi întâlnesc totodată preocuparea sa pentru vegetal.
Apar astfel simbioze între ţesături şi elemente din lumea botanică populară, într-un ritual
în care atât ţăranul (simbolic), cât şi ceea ce acesta culege din natură în spaţiul tradiţi
onal se îmbină în acelaşi veşmânt. Astfel, avem Cămaşă cu sânziene, Cămaşă snop I şi
II şi Cămaşă cu rădăcini I şi II, Cămaşă casă, Cămaşă cu maramă, Cămaşa vegetală,
Cămaşa cu frunze arămii, Cămaşă veche, nedatate, realizate în perioada 1987-1990.
Apoi, încet, cămăşile ies din pictură, se materializează în obiecte şi primesc aripi, pe
măsură ce artistul se îndreaptă spre seriile Cămăşi pentru meşterul Manole şi Cămăşi
pentru Horea. Aici trebuie menţionată Cămaşă de sărbătoare (nedatată, din perioada
1990-1993, lemn şi pânză cu broderie), o cămaşă care se întinde pe structura unei vârtelniţe. Motivul cămăşii care îşi desface braţele pe o roată, formând o cruce, este perpetuat în ciclul Cămăşi pentru Horea, sugestiv şi comemorativ pentru felul în care
conducătorul răscoalei ţărăneşti din 1784 şi-a găsit sfârşitul, prin frângerea pe roată.
Dintr-un obiect al torturii, roata devine astfel un obiect solar, care prezervă memoria
eroului transilvănean. De-a lungul creaţiei sale, aripile cămăşilor evoluează în lucrările
lui Marcel Munteanu până într-atât încât ajung uneori să fie mai mult înaripate decât
ţesătură, o cămaşă prefăcându-se în liliac (Cămaşă liliac). O altă lucrare emblematică
este Furci (perioada 2002-2004), care ne arată "furci pregătite să toarcă neobişnuite
caiere de ierburi multicolore" (Drăgoi, 2007, p. 8), fuiorul făcând elogiul vegetalului.
Dacă la Marcel Munteanu cămăşile au aripi, la Marian Zidaru (n. 1956) fusele
primesc aripi şi devin îngeri (Îngeri fus, lemn, pânză, acrilic, din ciclul Arhangheli).
Tot din aria referinţelor la obiecte tradiţionale, Libelulele sale au structura unor furci
de ţesut (Libelulă 3, 2011; Libelulă 5, 2013). Ca structură, multe dintre sculpturile sale
trimit la formele totemice şi la stâlpi funerari. Pe lângă lucrările semnalate, aici pot fi
înscrise Stâlpul de aducere aminte (1982), ciclul familiei Brâncoveanu (2009), Înger pe
o temă românească (2009), Regele plângător (2010-2013), Copacul muzeului (2018).
Marian Zidaru este un artist care lucrează în sculptură, pictură, desen, instalaţie,
performance etc., ceea ce l-a determinat pe criticul Adrian Guţă să-l definească drept
,,un neotradiţionalist postmodem", care „ştie să traducă ritualicul în performance"
(Guţă, 2008, p. 212). În acest sens, o expoziţie de referinţă este "Rememorare" ("Crăciun
însângerat") din 1985, de la Muzeul Satului şi de Artă Populară, Bucureşti, având-o
drept curator pe Anca Vasiliu, şi care integrează elemente din riturile praznicului.
Trimiterile la lumea satului, în cazul artei lui Sorin Ilfoveanu (n. 1946, vezi ilustraţiile 111.20 şi 111.21), vin din Rădeşti, judeţul Argeş, unde artistul are atelier. Simona
Vilău vorbeşte chiar despre crearea unei „geografii emoţionale" (Sorin Ilfoveanu. Alb,
2013, p. 11) în arta lui Ilfoveanu, având ca subiect satul respectiv. Artistul mărturiseşte
că o parte dintre personajele sale îşi găsesc obârşia acolo. Există trei ipostaze ale lumii
rurale : în primul rând, în seria Alb avem imaginea satului, prin care drumul croieşte o
hartă, apoi imaginea ţăranului, în cheia unui portret renascentist cu iz fantastic, iar în
cele din urmă avem şi întâlnirea celor două perspective, asemenea unui diptic, în care
găseşte
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portretul ţăranului însoţeşte satul. Acesta nu păşeşte în sat, nu îl întâlnim pe uliţă, ci este
reprezentat alături, aproape ca un nobil renascentist, indiferent dacă emblemele sale
sunt pâinea, florile, pasărea etc. Şi la Sorin Ilfoveanu găsim reprezentări ale hranei
ţăranului. Pe de o parte, avem acelaşi "discurs" ca la Horia Bernea şi la Ion Dumitriu,
hrană-natură statică - deci lipsind sau, tocmai, sugerând ţăranul şi obiceiurile sale
culinare şi/sau spirituale, precum în picturile Mere , Peşte şi nuci, Nuci , Tipsie cu roade .
Pe de altă parte, există şi o serie de lucrări în care ţăranul apare cu hrana sa (peşte,
pâine, mere, respectiv lucrările Peşte , Pâine, Ţăran din Rădeştl), oferind-o.
La fel ca în cazul altor artişti menţionaţi, Ştefan Câlţia (n. 1942) apelează la artefacte
în expoziţiile sale (vezi ilustraţiile IV.4 şi IV.5). Sunt, desigur, artefacte care spun istorii. Într-o expoziţie recentă, numită „Obiecte grăitoare" (Muzeul Colecţiilor de Artă,
2017), artistul dispune de obiecte cu trimitere la lumea ţărănească (dar nu numai), din
diferite colţuri ale ţării, unele fiind recuperate chiar din satul în care a petrecut o parte
din copilăria sa, Şona. Acestea sunt expuse alături de lucrări ale artistului din diverse
perioade. Printre ele se află desenul unui pieptar realizat de cojocarul satului, situat în
vecinătatea unei lucrări de-a lui Câlţia, Din caietul unui Jăran (2016). Totodată, în
expoziţie se află un dulap din sat, unelte de fierărie (ce fac parte din Fierăria lui Lazăr
din Şona, inaugurată în 2015, care expune totodată obiecte ale fierarului Mihai Vereş
din satul Apaţa), oale de lut de provenienţă diversă, precum şi fotografii cu pâini tăcute
de artist şi o cunună de flori ce adăposteşte o cruce din plante, Flori de la Herina (2008).
De altfel, Câlţia are o conştiinţă a importanţei meşteşugului şi a memoriei locului. Una
dintre casele albastre din Şona este subiectul unor picturi, Cântăre/ul şi casa albastră
(2014) şi CântăreJul şi mărul înflorit (2015), în care un înger trubadur veghează, sprijinindu-se de aceasta. Este de fapt aceeaşi reprezentare, în anotimpuri diferite. Imaginea
satului într-o ipostază fantastică, realist-magică (cu case fie terestre, fie zburătoare sau
cu troiţe) este un motiv recurent în opera artistului: Sat (1978), Sat cu case violete
(1982), Paznic în Transilvania (1982), Zburătorul din Şona (2006), Copacul cu aripi
(2007), Iarnă transilvăneană (2007), Iarnă în Transilvania (2015), Casă albastră (2015),
Iarna Casei Albastre (2016) etc. Deşi în mare măsură universul lui Ştefan Câlţia este
mai degrabă situat într-un fantastic atemporal, putem identifica totuşi, după cum am
văzut, câteva urme ale Transilvaniei rurale în arta sa. Alexandra Titu precizează existenţa
unei „nostalgii rurale" care poate fi întâlnită în pictura lui Ştefan Câlţia (Titu, 1983, p.
24).
Pe lângă artiştii preocupaţi de legătura cu folclorul, se structurează şi instituţii care
îşi asumă aceeaşi problematică. În România, alături de muzeele etnografice prezente pe
tot întinsul ţării, care promovează cultura populară, există două instituţii care stabilesc
într-un mod distinctiv şi profund inteligent, într-un discurs sau într-un dialog între tradiţional şi contemporan, o punte cu universul tradiţional, şi anume Muzeul Ţăranului
Român din Bucureşti, înfiinţat în 1990, şi Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi,
înfiinţat în 1995. Dacă în cazul Muzeul Ţăranului Român concepţia este a unui artist
(Horia Bernea) care pune într-un context deosebit artefacte, obiecte ale culturii ţărăneşti,
deci un muzeu cu obiecte etnografice gândit în conformitate cu o viziune artistică,
Muzeul din Sângeorz-Băi este o instituţie de artă care pune în dialog lumea (artistică)
contemporană cu cea tradiţională, ţărănească. La cel dintâi accentul cade pe folclor, la
cel de-al doilea pe artă, deşi în ambele cazuri dialogul implică amândouă aspectele.
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Totodată,

este de subliniat faptul că în spatele acestor muzee se găsesc concepţiile a doi
Horia Bernea şi Maxim Dumitraş.
Despre importanta şi principiile care au stat la baza creării Muzeului Ţăranului Român
în 1990, Ioana Popescu se exprimă astfel:
artişti:

În 1990 a fost înfiinţat Muzeul Ţăranului Român, iar cel chemat să-l creeze a fost Horia
Bemea. Folosesc dinadins verbul „a crea", pentru că nu era vorba de a reface vechiul
muzeu al lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, ale cărui colecţii fuseseră dezmembrate şi
mutate, pentru a face loc muzeului partidului. Pariul lui Horia Bemea a fost altul : nu
ordonarea exponatelor pe zone etnografice ori pe categorii de obiecte, nici reconstituirea
interioarelor sau a gospodăriilor ţărăneşti aşa cum se găsesc ele in situ. [...] Pictorul Horia
Bemea a conceput Muzeul Ţăranului Român ca şi cum ar fi pictat. [...] Ceea ce şi-a propus - şi ne propune - Horia Bemea este un discurs muzeal despre universul spiritual al
ţăranului român (Popescu, 2004).

de artistul Horia Bernea, muzeul adăposteşte
temporare de artă, care urmează linia dialogului cu manifestări ale artei şi
mentalităţii populare şi tradiţionale, dar nu numai.
Muzeul de Artă Comparată de la Sângeorz-Băi este o instituţie cu un destin aparte
în promovarea deopotrivă a spaţiului tradiţional românesc şi a artei contemporane, fiind
întemeiat de artistul Maxim Dumitraş :
Pe

lângă expoziţia permanentă gândită

expoziţii

Ideea muzeului a început prin clasa a VIII-a, prin profesorul meu, Iosif Ioan Balu, care
mi-a insuflat plăcerea colecţionării obiectelor. Dânsul a creat primul muzeu pentru elevi
tăcut de un profesor de desen, muzeu care avea obiecte etnografice. După care am preluat
eu muzeul şi l-am refăcut. A fost un fel de replică diferită la muzeele şcolare demne de
Cântarea României, care erau toate înfiinţate pe acelaşi principiu ... Eu am tăcut acest
muzeu care e altfel, este o cercetare de artist în relaţie cu obiectele. Am adunat obiecte
numai din Sângeorz-Băi, le-am recreat sub formă de instalaţii şi le-am pus în relaţie cu
arta artiştilor contemporani invitaţi. Ştiam că artistul are preocupări din zona aceasta, a
obiectului, iar plecând de la această cercetare am tăcut un muzeu de artă comparată, pornind de la arta tradiţională, pe care am creat o instalaţie cu participarea artistului contemporan.

Muzeul de Artă Comparată are şi o secţie în aer liber, un aşa-gândit sat al artiştilor,
unde au loc simpozioane de land art, lucrările rămânând locului şi putând fi descoperite
până în adâncurile pădurii care se află în imediata vecinătate. Din colecţia permanentă
a muzeului, ce întruneşte lucrări ale diverşilor artişti din diferite generaţii, cele mai
ilustrative pentru conceptul muzeului sunt chiar ale lui Maxim Dumitraş (n. 1958, vezi
ilustraţiile III.22, III.23 şi III.24), instalaţii cu artefacte ţărăneşti (,,bunuri etnografice"),
respectiv linguri de lemn, talăngi, furci, ţesale.

