
 

Într-un impunător tratat de istoria artei 
intitulat Oglinda lumii şi subintitulat O nouă 
istorie a artei, Julian Bell reproduce Venus 
din Urbino a lui Tiţian şi, sub reproducere, 
scrie: „O pictură care depăşeşte supoziţiile 
sociale comune. Trebuie să presupunem 
că modelul era o tânără femeie plătită de 
Tiţian. Ea se bucură de propria frumuseţe, 
se bucură literalmente de propriul sex. Şi 
totuşi, nimic din ea nu sugerează că ar fi 
vorba de o prostituată sau că avem un 
simplu caz de pornografie. Din contră, ea 
are situaţia sub control, este infăţişată de 
Tiţian ca o stăpână a unei case cu 
servitori...Probabil pânza lui Tiţian era 
destinată dormitorului conjugal al clientului 
său. Cum vor fi trăit ei alături de ea, cum 
se vor fi iubit”? Vizitând Toledo printr-o 
excursie de o zi organizată din Madrid, am 
intrat în celebra catedrală considerată de 
specialişti cel mai bun exemplu de gotic 
francez adaptat în chip inspirat viguroasei 
tradiţii mozarabe. Invitându-ne să ridicăm 
privirile spre „copleşitoarea frumuseţe” a 
timpanului, ghidul nostru a relatat apoi, pe 
larg, povestea mustind de picanterii a unei 
prinţese medievale logodită în această 
catedrală, după care ne-a cerut să ne 
grăbim spre Alcazar, căci intrasem în criză 
de timp. Cu ceva timp în urmă, am asistat 
la un vernisaj al unei expoziţii de pictură 
din principala galerie de artă a Filialei 
U.A.P. Iaşi. Factura tablourilor expuse fiind 
una vag figurativă, criticul a început prin a 
spune că, dacă ne lăsăm slobodă  

fantezia, putem identifica pe Don Quijote   
într-un tablou, pe Sancho Panza în altul, ba 
chiar şi pe Rosinanta în altul.  

A urmat apoi un lung expozeu despre 
geniul lui Cervantes, după care s-a trecut la 
pişcotul de rigoare şi la licoarea lui Bachus 
din pahare de plastic.  

Amatorii de artă s-au confruntat, fără 
îndoială, cu numeroase situaţii de acest gen, 
în care opera de artă devine simplu pretext 
pentru o retorică nu lipsită de interes uneori, 
de-a dreptul plictisitoare alteori, dar cel mult 
tangentă cu planul artei în ambele cazuri. 

Cineva avansa ideea după care criticii de 
artă ar trebui bătuţi cu biciul din piele de capră, 
motivaţia fiind strâns legată de întâmplările 
menţionate mai sus. Este, de bună seamă, o 
ameninţare în vânt. Totuşi, criticilor de artă 
trebuie să li se amintească mereu exigenţa 
lui Arthur Danto: licit este doar comentariul 
de artă care porneşte de la premisa 
fundamentală că arta este în esenţă un 
limbaj, un mod specific de comunicare între 
oameni, iar această specificitate constă în 
faptul că elementele de limbaj utilizate în artă 
se disting net de cele ale altor moduri de 
comunicare interumane. În plus, ceea ce 
comunică artistul prin acest limbaj (emoţii, 
semnificaţii etc.) nu este reductibil la ceea ce 
poate comunica printr-un alt limbaj mai 
limpede şi mai repede. Ca atare, atitudinea 
cea mai adecvată faţă de opera de artă este 
aceea care se focalizează pe elementele de 
limbaj artistic, pe mijloacele de expresie la 
care a recurs artistul spre a o zămisli. Pentru 
cazul picturii, privilegiată în mod obişnuit, 
aceste elemente sunt reprezentate de 
culoare, linie, formă, spaţiu plastic, 
compoziţie, ritm, structură, valoare etc., 
fiecare dintre acestea atrăgând alte elemente 
corelative. Spaţiul plastic, bunăoară, poate 
lua o infinitate de ipostaze, de la 
bidimensionalul bizantin sau matissean la 
iluzia tridimensionalului renascentist, iar 
aceasta în funcţie de tipul de perspectivă 
utilizat (inversă sau liniară), de ecleraj 
(neutru, ca la bizantini, sau clarobscur, ca la  

CUM 
„CRITICĂM” 

ARTA? 

În sprijinul susținerii tezei că artistul este 
capabil să creeze sub influența unor factori 
externi ce acționează asupra psihicului său și 
care îi pot declanșa factori favorizanți în procesul 
de creație –, și a demonstrării științificității de 
abordare a subiectului, ca parte practică a 
cercetării, am conceput Simpozionul Internațional 
Anual de Artă Holotropică, unde artiști din 
diverse regiuni ale lumii, aparținând unor culturi 
diferite, sunt subiecții unor experimente cultural-
artistice cu caracter științific, simpozion ce este o 
oglindire a conceptului de artă holotropică, 
concept pe care l-am sintetizat în anul 2006. Arta 
holotropică este arta rezultată în urma unor 
experiențe transpersonale și care poate 
transpune privitorul în stări de supraconștiință. 
Cu alte cuvinte arta holotropică este atât o artă 
„inspirată”, realizată în urma unor experiențe 
extatice, cât și o artă ce poate induce stări 
modificate de conștiință privitorului sau, în cazuri 
ideale, îmbină cele două caracteristici ale sale 
reușind prin calitățile sale „acumulate” să aibă 
efecte asupra psihicului admiratorului. 
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ARTA HOLOTROPICĂ – ILUSTRARE A TRANSPERSONALULUI ÎN ARTĂ 
Artistul holotropic își dă seama întodeauna de 

dimensiunea transpersonală din creația sa și este 
mereu conștient de faptul că o lucrare de artă poate 
genera privitorului diferite trăiri, stări, schimbări la 
nivel psiho-mental. Artistul holotropic este 
întodeauna atent ca lucrarea sa, chiar dacă este de 
inspirație transpersonală, să nu afecteze în mod 
negativ admiratorul.  

Scopul experimentelor artistice holotropice este 
de a demonstra că imaginația și inspirația artistului 
pot fi stimulate și declanșate de factori externi ce 
acționează asupra psihicului și care îi pot accentua 
valențele creatoare-artistice. Pentru realizarea 
experimentului au fost selectați artiști din diverse țări 
din continente diferite precum Europa, America, 
Africa cărora li s-au solicitat crearea unor opere de 
artă – în cazul de față, lucrări de pictură –, sub 
influența audiției unor pasaje muzicale special alese. 
Ca o completare a creației lor artistice li s-a 
solicitat să conceapă un text în care să descrie 
efectele obținute în urma respectivei audiții 
muzicale, senzațiile și transformările percepute,  

considerente personale asupra modului în care se 
reflectă efectele muzicii ascultate în demersul lor 
creator-artistic. Ca repere de identificare precizăm 
că arta holotropică își propune o dezvoltare și o 
promovare a fenomenelor culturale  autentice și 
de o valoare reală, o reorientare a privitorului și 
consumatorului spre o artă ce vizează „bunul simț 
estetic”; o reeducare a artistului – părtaș, în egală 
măsură ca și publicul receptor, la degradarea 
sau, din contra, la revoluționarea și reorientarea 
artei, având o responsabilitate etică și morală în 
demersul cultural egală cu a celor pasionați de 
artă sau a oricărui membru al societății –, și o 
reîndreptare a acestuia către o perfecțiune 
ideatică de expresie culturală, similară ideii de 
homo universalis renascentist, o lărgire a viziunii 
artistico-creatoare, o extindere a granițelor 
cunoașterii la toate nivelurile conștientizate de om 
ca ființă inteligentă. 

Dr. Edi APOSTU 
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dispunerea personajelor în diagonală sau 
după o schemă circulară, jocul de lumini şi 
umbre care conferă volum personajelor şi 
modulează spaţiul etc. În final, analiza 
operei de artă trebuie să conducă la 
încadrarea ei într-un anumit stil, dar la fel de 
important este să se evidenţieze 
particularitatea acestei opere în cadrul 
stilului respectiv, ştiut fiind că o operă 
profund novatoare refuză simpla aliniere la 
creaţiile ce o preced. Contrapusă radical 
efuziunilor lirice şi speculaţiilor sterile, 
biografismului irelevant şi contextualizării 
debordante, analiza operei de artă nu 
exclude ca neîndreptăţite abordările 
sociologice, psihologice, filosofice, istorice 
etc. Consider însă că aceste abordări nu 
pot avea consistenţă decât atunci când 
pornesc de la analiza estetică astfel 
înţeleasă. 

                              D.N. ZAHARIA 

renascentişti). Ajutând privitorul să-şi facă o 
imagine de ansamblu asupra unei opere de 
artă supusă atenţiei, analiza acestor 
elemente se impune a fi aprofundată pentru 
a înţelege de ce o operă de artă este mai 
valoroasă faţă de altele. De altfel, valoarea 
operei rezultă chiar din modul în care autorul 
ei foloseşte mijloacele de expresie, mai exact, 
pentru ca opera să aibă valoare este imperios 
necesar ca autorul ei să fi imprimat o notă 
personală în utilizarea mijloacelor de expresie 
sau, şi mai bine, să propună noi mijloace de 
expresie. Opera va fi cu atât mai valoroasă cu 
cât inovaţia probată în execuţie a fost mai 
profundă. Frescele lui Masaccio de la Capela 
Brancacci (biserica Santa Maria del Carmine, 
Florenţa), de exemplu, au devenit un reper în 
istoria picturii pentru că, în contrast puternic cu 
stilul epocii, apare aici un spaţiu de o 
profunzime nemaiîntâlnită, sugerat de artist 
prin procedee de el inventate, precum  



 

Potrivit celebrului adagiu, iarna nu-i ca vara, lansat pe adresa 
universului de un anonim țâfnos și zbanghiu, îmi imaginez că pictorii, 
terorizați de căldura sufocantă din atelierele lor cutreierate de îngeri 
cam rebegiți, visează ierni petrecute pe insule exotice în compania unor 
mulatre ademenitoare și permanent disponibile. Când visul ia brusc 
sfârșit prin simpla deschidere a ușii pe unde pătrunde jumătate din 
frigul continentului arctic, termometrul se arată generos cu cele șapte-
opt liniuțe peste zero. Este, desigur, vorba de un veritabil privilegiu și 
un mod de a te simți voluntar în proximitatea paradisului terestru. 

Iernile artiștilor sunt întotdeauna blânde, vitale, pitorești cu măsură, 
simbolice întotdeauna. Unele imagini pot fi lucrate în direct, în priză la 
motiv sau, în alte cazuri, rememorări tandre ale unor amintiri încă vii. 
De regulă, ei ascultă Anotimpurile lui Vivaldi și iarna se transfigurează 
ca de la sine într-o zână înveșmântată în straiele ficțiunii cu ochii 
deschiși. Miracolul se insinuează subtil și definitiv ca o chemare la 
balul din palatul de cristal. 

Ca o racordare firească la poezia anotimpului – cel puțin teoretic – 
Galeriile Dana din strada Lăpușneanu au reunit o seamă de pictori 
interesați de motiv și, mai ales, de spiritul purității zăpezilor de altădată. 
Din această recuperare afectivă, păcat că lipsește Ion Andreescu, cel 
care ne-a invitat să admirăm Iarna la Barbizon. Ieșenii au avut, desigur, 
acces la inefabilul iernii, dincolo de momentele ei uneori stihiale ca cele 
de acum. Hipotermia se metamorfozează în varianta plastică într-un fel 
de elogiu simplu, direct, al purității zăpezii, al unei stări de reverie 
lucidă. Ideea de basm trăit aievea, de fabuloasă montare scenică cu 
personaje amintind de ritualurile unor cortegii funambulești face ca 
scenariul plastic să intrige și să atragă. De pildă, Dimitrie Gavrilean 
face din spațiul miraculos al Bucovinei scena unor montări de teatru 
popular, pitoresc și policrom. Masca indică, parabolic, un univers arhaic 
ale cărui semne persistă prin vitalitatea memoriei colective. Iernile lui, 
angajate în prezent, au dimensiunea secularului. 

Alaiurile colindătorilor cu mascați, acompaniate de instrumente 
populare asociază sunetul tobelor cu dinamica formelor și sugestivitatea 
expresionistă a fiecărui costum. Nicolai Constantin, dar și Traian 
Mocanu, cu mijloace diferite, ajung totuși la numitorul comun al unor 
structuri unde ritmul generează senzația unei dinamice plieri angulare a 
formelor. Tensiunea ritmului alert, definirea suprafeței prin accente 
expresioniste, fac ca ansamblul să incite privitorul la recuperări 
nostalgice și, adesea, pitorești prin exces. 

În spațiul citadin, alaiurile cedează locul unor decupaje din peisajul 
urban imediat a cărui poeticitate devine numitorul comun al unor 
viziuni cu planuri perspectivale incitante și ritmuri volumetrice 
memorabile. Fiecare decupaj din ansamblu determină o continuare 
mentală, fiecare privitor fiind un privilegiat continuator al stării de 
marcată emoție. Dan Hatmanu are apetit pentru memorabil și pitoresc, 
ambianța fragmentului determinând imprevizibilul ansamblului. Tot 
astfel, Constantin Tofan, sensibil și aplicat prin virtuozități de forme și 
cromatică își asumă un timbru cromatic personal cu subtilități care 
amplifică interesul pentru lectura ansamblului și a detaliilor. Sonoritatea 
cromatică are rezonanță imediată în raport cu verticalele solitare ale 
unor copaci ce susțin bolta vastă a cerului.  

La rândul său, rafinat ca întotdeauna, Adrian Podoleanu apelează la 
griurile calde ce l-au consacrat, dialoghează cu imaginea iernii ca doi 
parteneri ce se cunosc de mult, astfel încât își pot face reciproce 
confesiuni. Iernile lui nu au masivitatea materială a valurilor de zăpadă, 
ci doar cordialitatea unei duble confesiuni. Unul știe să ofere, celălalt să 
vadă și să exprime. Jean Cheller sugerează într-o atrăgătoare 
perspectivă dimensiunea ascensionalului, privirea urmând un parcurs de 
treptată dezvăluire, inițiatică și pitorească în același timp. Pensulația are 
firescul naturalității și a unei stări de jubilație în cadru natural bucolic. 
Același tratament spontan și fidel motivului practică Florin Morun, 
nefiind preocupat însă de impresie, ci doar de expresie. Detașat și sigur 
pe mijloace face din scop posibilitatea unei privilegiate întâlniri estetice. 

Cu apetitul insațiabil cunoscut, Victor Mihăilescu Craiu face din 
opulența zăpezii un prilej de uimire, de dialog compozițional și 
cromatic în cheia stihială a naturii. Iernile lui sunt vaste până la 
dramatic, traversate de sentimente și spaime insurmontabile. Tușele lui 
sunt consistente și dinamice asemenea unei confesiuni. Natura l-a 
ascultat, cu smerenie, adesea. Din alte orizonturi românești, Dan 
Constantinescu sau George Rădeanu glosează cu nuanțe de evident 
rafinament pe infinita temă a iernii și sesizează spiritul unui timp 
altădată mai predispus contemplației.   

 Cei doi acuareliști, Constantin Radinschi și Eugen Mircea surprind 
prin diafanitatea tonurilor momentele de respirație ale anotimpului și 
bucuria liniștii începutului lumii. Sintetismul simbolic al regretatului 
Francisc Bartok, face ca suprafața să vibreze la atingerea punctului roșu 
ca un semnal venit din străfundurile vieții. Ideea de pitoresc stenic o 
aflăm și în peisajele de iarnă semnate cu profesionalism apreciat în timp 
de Petru Damir, Bogdan Bârleanu, Ion Vînău sau Georgeta Gheorghiu 
Horobăț și graficianul Ion Petrovici. 

Iarna văzută de pictori este atât de subtil delicată și prietenoasă, 
încât mă face să uit de toate vitregiile ei. În peisajele lor mă plimb și mă 
simt cu mult mai confortabil... 

 

Valentin CIUCĂ 

IARNA NU-I CA VARA SAU RAPSODII LA MINUS 20 DE GRADE... 
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Cosntantin TOFAN, „Orașul părăsit” 

Dan HATMANU, „Iarnă  în Păcurari” 



 

Eugen MIRCEA, „Poala pădurii” 
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Adrian PODOLEANU, „Iarna” Bogdan BÂRLEANU, „Cea ță  în deltă” Constantin RADINSCHI, „Satul copilăriei în iarnă” 

Florin MORUN, „Diminea ță  de iarnă” 

Dimitrie GAVRILEAN, „Marele spiriduș” 

Dan CONSTANTINESCU, „Peisaj la Casa Pogor” 

Francisc BARTOK, „Case în iarnă” 

George RĂDEANU, „Iarnă  la Strâmba” 

Ioan VÎNĂU, „Iarnă  la Ciric” 

Expoziția de pictură IARNA PE SIMEZE la Galeriile de artă DANA Iași. Participanți: Bogdan BÂRLEANU, Francisc BARTOK, 
Jean CHELLER, Nicolai CONSTANTIN, Dan CONSTANTINESCU, Victor MIHĂILESCU-CRAIU, Petru DAMIR, Dimitrie 
GAVRILEAN, Dan HATMANU, Georgeta GHEORGHIU HOROBEȚ, Eugen MIRCEA, Traian MOCANU, Florin MORUN, Ion 
PETROVICI, Adrian PODOLEANU, Constantin RADINSCHI, George RĂDEANU, Constantin TOFAN, Ion VÎNĂU. 



 

 

(urmare din pagina 1) 
Simpozionul Internațional de Artă Holotropică 2011, la a III-a ediție, prezintă iubitorilor de artă lucrări de 

pictură realizate de către artiști profesioniști din țări europene: Franța, Danemarca, Elveția, România, din SUA, dar și 
din țări exotice precum: India, Indonezia, Africa de Sud, Nigeria, Algeria. Printre participanții acestei ediții se regăsesc 
şi artişti ce au participat la evenimentele precedente: Attika Boubezari (Algeria), Muriel Desgardin (Elveţia), Marina 
Zaat (Franţa), Edi Apostu, Zamfira Bîrzu, Gabriela Drinceanu, Ana Gabriela Dulgheru, Dorin Lehaci, (România), dar și 
artişti ce participă pentru prima dată în cadrul Simpozionului: Wale Ajayi (Nigeria), Helle Antonsen (Danemarca), 
Smaranda Bostan, Sabin Drinceanu, Ana Gabriela Dulgheru, Roxana Irina Odobasa, Lucian Sebastian Radu 
(România), Nadine Bertulessi (Franţa), Anton Buttler (Africa de Sud), Hufreesh Dumasia (India), Damaring 
Ferasmara (Indonezia), Dazzlin Dave Peterson (SUA). La realizarea lucrărilor, artiștii au folosit ca suport de inspirație 
muzica holotropică compusă special pentru acest eveniment cultural-artistic.  

Han Halewijn (Olanda) ne dezvăluie: „Fără îndoială munca mea va fi o căutare continuă, care derivă din sufletul  

ARTA HOLOTROPICĂ – ILUSTRARE A TRANSPERSONALULUI ÎN ARTĂ 
uman şi fără fond fiecare progres care mă pasionează. Procesul creativ care dă naştere pânzelor mele începe 
înainte de toate cu o dezrobire, un fel de meditaţie care vizează eliberarea minţii de orice gând. Înseamnă să ajung 
exact la acea atenţie, fără cuvânt, dar în deplină conştiinţă, cea care uită de existenţa mea şi deschide o poartă către 
Sine, fundamentul sufletului pe care îl consider universal. Obiectivul va fi întotdeauna foarte departe. Să ajung la 
acest adevăr care mi se pare atât de evident înseamnă mai mult decât traseul unei vieţi. Aceasta rămâne de fiecare 
dată un moment privilegiat, întreaga posesie a clipei prezente. O pânză nu este desăvârşită decât prin ceea ce 
provoacă pentru cei care o privesc. A picta reprezintă pentru mine o invitaţie să fac propria călătorie, luând parte la 
această experienţă emoţională, profundă şi misterioasă a Frumuseţii”. 
 

Participanți: Attika Boubezari (Algeria) – 5, Muriel Desgardin (Elveţia) – 2, Marina Zaat, Nadine Bertulessi (Franţa) – 8, Wale 
Ajayi (Nigeria) – 10, Helle Antonsen (Danemarca), Edi Apostu – 1, Zamfira Bîrzu – 3, Gabriela Drinceanu – 11, Sabin Drinceanu, 
Ana Gabriela Dulgheru, Dorin Lehaci, Smaranda Bostan – 9, Roxana Irina Odobasa, Lucian Sebastian Radu (România), Anton 
Buttler  (Africa de Sud) – 4, Hufreesh Dumasia (India), Damaring Ferasmara (Indonezia) – 6, Dazzlin Dave Peterson (SUA) – 7. 
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Octav BĂNCILĂ 

(1872-1944) 
 

 

4 februarie 1872 

Constantin PILIUȚĂ 

(1929-2003) 
 

 

4 februarie 1929 

Ion IRIMESCU 

(1903-2005) 
 

 

27 februarie 1903 
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