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Fulguranţi

Nu ne vom propune, în rândurile de mai jos, să disecăm stilistic, 
compozițional sau figurativ mini-operele de artă reunite de Ovidiu Croitoru 
(artist şi, aici, curator) sub stindardul din nou ridicat al „luptei” (cu) A4. Vom 
alege, mai curând, să zăbovim asupra suprafețelor dense ajutându-ne de 
adjectivul-concept din titlu, pe care etimologia corectă l-ar „descinde” din 
fulger, dar pe care mult ne-ar plăcea să-l originăm în “fulg”, fie şi numai de 
dragul cuvântului invocând uşurința, spontaneitatea, gestul a l’aise, sclipirea 
în şi sub lumină…
Şi vom poetiza tocmai pentru că, următori crezului după care arta nu e calcul, 
matematică,  demonstrație, ci îndemn la auto-cercetare sensibilă, lăuntrică, 
dedicată, putem afirma că, dintre genurile multe ale artei contemporane, cel 
al graficii, care se slujeşte de linia-sinecdocă, de linia-metaforă sau de linia-
ironie este una dintre puținele „arte clasice” rămase în picioare şi care, poate 
tocmai mulțumită acestei „vechimi”, mai poate invoca valid ideile-stări de 
sinceritate, onestitate, etică – nu numai artistice. Cu o paralelă „livrescă”, nu 
am ezita deloc să spunem că, în pofida pletorei de filozofii la modă, grafica 
se încăpățânează să rămană o metafizică a artei. Poate pentru că, imaginând 
forme, gândul-linie în-ființează şi, astfel, chestioneaza ideea de „realitate”, 
ca şi pe aceea de „imaginar”, ori poate pentru că „iconurile” aduse la viață 
trimit relativ direct la ideea de „icoană”, obiect referențial al reprezentării 
care, să ne amintim, se „scria” – nu se picta. 
Iar dacă vom revizita toate aceste elemente abia pomenite, ne vom da seama 
că ele descriu, practic, o zonă de criză, o veghe a minții care antrenează 
creatorul-trăitor într-o angajare, într-o implicare şi ea la limită – de aici, cel 
mai probabil, incapacitatea liniei „scrise” de a minți, de a se preface, de a 
„trăda” deghizându-se în formalism exgerat şi, posibil, inutil complicat. 
În ciuda strictei ei încadrări în „normativul colii”, expoziția de față ne 
propune, ca să-l parafrazăm pe Noica, să ne „decontaminăm de lucrul 
comun” – şi vom observa, tocmai, că (şi) încheierea oricărui travaliu artistic 
este exact aceasta: a-l scoate pe om din suficiența, din rutina vieții, din 
platoul sentimentelor uitate, al consumării mecanice a ochiului. 
Altfel spus, în superbă sfidare a suprafeței vizibile, expuse aproape „nud”, 



dată fiind transparența ei intențională clară, arta liniei se dovedeşte pe atât 
de adâncă pe cât sunt de tari întrebările pe care ne îndeamnă să ni le punem. 

Fise de observaţie
Să observăm, de pildă, cum, în ciuda globalismului contemporan clamat-
triumfalist, nota specific-„națională” a creațiilor se păstrează, în indicibilă 
continuitate stilistică, cel mai probabil ca „dat intern” care nu ține de vreo 
intenționalitate, dar care, tocmai pentru că se exprimă prin intimitatea liniei-
sentiment, nu are cum se dezice de a lui „moştenire”: să privim claritatea 
conceptuală susținută de o tehnicitate impecabilă a artiştilor polonezi, radical 
diferită de imaginarul închis, precis-deşertic al artiştilor olandezi, expansivul 
formal imprecis-bogat al artistului macedonean sau greutatea lirică a 
graficienilor bulgari, cu totul opusă derizoriului mimat, formal fragmentat, al 
creatorilor ungari. Operele artiştilor români sunt invariabil legate de căutare 
compozițională şi de năzuința spre echilibru, calitate perenă a artei indigene 
de a cărei păstrare ne bucurăm, pentru că astfel de opere funcționează, în 
orice spațiu (spiritual), ca repere valorice, ca „puncte cardinale în haos”. 
Pe deasupra acestei ancorări în climatul propriu al fiecărei culturi, 
funcționează, totuşi, o sensibilitate dezmărginită, profund-întrebătoare față 
de chipul lumii, față de umanitate ca prezență vie, față de neliniştile propriilor 
destine: o metafizică a mirărilor bune, primindu-şi răsunsurile în delinieri 
expresive. Încă trăindu-şi vibrant propriile existențe, unii artişti se transmit 
sub imperiul heideggerienei „lubricități a complicatului” – Cristian Sida, Dana 
Catona, Dimităr Cholakov, Florin Mocanu, Ion Atanasiu, Jakabhazi Alexandru, 
Sasa Blazes, Somorzai Tibor, Michael Tatarkiewicz. Densitate plină, repetări, 
interogări, cortine şi semne de acceptată înțelegere a unei deveniri ce-şi 
caută temeiurile. Alți artişti ne oferă vederile lor labirintice, câmpurile de 
semne, locurile (interne?) care mizează pe insertul rațional pentru a deveni 
spații: Piotr Szurek, Maryna Mazur, Marek Glinkowski, Carmen Apetrei, Casia 
Csehi, Ciprian Udrescu, Constantin Rusu, Silvia Maria Stoica, Daniel Apostu, 
Valeri Chakalov. Operele acestora cer sporită atenție, pentru că în spatele 
morfemelor avansate se află sensuri, carnea materiei este citată numai 
pentru că autorii, maeştri în fața uşilor pe care încă nu ştiu dacă vor să le 
deschidă, îi simt spiritul; tot de aici, acel aer de „schimbare la față” al „foilor 



expuse”, baletând între proză zilnică şi noblețe sublimă. 
Un al treilea stagiu interior față de simplitate (dar ierarhia e doar întamplător 
ierarhică, mai curând orientativă/ordonatoare) pare să fie conținut de 
lucrările, de desemnele „implozive”, ce se ajută de un reper formal-
fragmentat, ca şi cum artiştii ar fi acceptat să-şi smulgă din organicul 
propriilor viziuni un ocel, spre a-l îndepărta de sine prin reprezentare: 
par să fi îndrăznit aceasta Grzegorz Nowicki, Radoslaw Wlodarski, Johan 
Voorhaar, Mihai Mănescu, Mihai Rusen, Krzystof Balcerowiak, Stela Lie, 
Adriana Ropotan, Oana Bordeianu, Emilia Perşu, Ovidiu Croitoru. Un pas spre 
obiectivare, ca o odihnă înaintea marelui plonjeu...
În fine, ne-a bucurat liniştea liniilor de tot simple, al căror concept 
precumpăneşte în fața liniei sau formei, iar gândul-pretext pare atins de 
o puritate care se inoculează semnului grafic: vezi „decupajele” semnate 
Alexandru Rădvan, Grati Gloria, Liliana Mercioiu Popa. 
Efortul organizatorilor, iată, rodeşte, din moment ce un început de discuție 
critică, schițarea unor calități estetice şi a unor perspective dialogale dincolo 
de aceste magini asumate este posibilă, începe să aibă loc şi, deopotrivă, 
sens...

*A4, Salon de grafică mică, ediția a II-a, Căminul Artei, parter, 11-23 Aprilie 
2016

Constantin Hostiuc
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