IDEI FILOZOFICE l\1ATERIALIZATE
PRIN SCULPTURA LUI IOSIF FEKETE
de
Vas1ie .",'arca

Cu toate c,i parc un p.irado:-.:. opera lui losir Fekcl..: este un1tani tocmai prm
diversitatea sa. fapt cc se concretizează în tematica abordat:i în tehnicile alese. 1n
executic şi în gama materialelor utili1.atc în creaţie.
Iosif Fckctc a fost un artist rrolific. A ahord.n. cu mici cxccp\ii. aproape întreaga gamă dc exprimare a artelor plastice. A fost insă sculptor. Ca sculptor a exploatat la ma,imum capaciWlilc de exprimare a \'arictălii de materiale utilizate.
Luate în parte. genurile. 1c,~1ck:. tdrnicilc precum şi n.:sursclc abordate constituie p:irticulariltiţi.
Comc-nuînd o cxpoz1\ic rcgionaHI de Ia Oradea. din anul 19(,2. Paul Constantin în anicolul ··rkdoanc pentru arta de idei„ arnti:: ··ncstinclc. sentimentele umane profunde. se cer gândite. concepute şi rcd.itc în plan şi spatiu. în aşa fel încât liricul sau dramaticul din ele sâ răzbată plenar'· 1. Gândurile acestea stau la baza multor lucrări sc1llpturalc Anistul face c întreprindere îndrăznca\,:'1 prin încercarea de a
materializa în piatră. lc1„11 lut sau metal intangibilele sentimente umane. Se dovedeşte a fi un desoschit de sensibil cunos~ător al labirintului sufletului uman
Analiza aceasta a reali1.at-o abia în ultimii ani prin recurgerea la un limbaj spartan.
prin descătuşarea din amorf doar a ceea ce constituie csenta. fără a se pierde în naratiunea cc sustrage atentia de la subiect.
Ilustrativă în a:::est sens este lucrarea Echilibru (fig. 1). un grup de două personaje în marmură. datând din 1961. Cele două figuri. aşcz.itc faţă în fată. unite
prin îngenunchere. sugcrcaază echilibrul prin confruntare. asimetrică în redare. a
planelor unite într-un •· u·· stângaci scris
Altcrori. cele două personaje. idcnLicc ca formă. sufcrt, o răsturnare pc verticală. ca şi în cazul grupului de Acrobaţi (fig. ~)- marmura datând din I 966. Par a fi
imortalizate două mişcări diferite ale aceluiaşi personaj surprins în timpi difcriti.
O răsturnare. de data aceasta in plan orizontal. sulcră şi lucrarea în piatră Oglindire (fig. ~). o antiteză între viată şi moarte. o revenire din necunoscut. a imaginii dcfomrntc de unghiuri. Piatra sugcrc.iză metanwrfoza în cor~ccpţic egipteană
noicmbri,: l 'H,:
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Imaginea capului ~tili1.a1 din panca superioară se repetă invers. În vreme cc chipul
de sus este redat într-o statică puritate. plină de ,·iată. imaginea inversă a accleeaşi
figuri pluteşte în imperiul mortii. scăldai de linia valurilor inci,.atc pc fala personajului din planul inrcrior. Nu lipseşte nici interesul pentru amănunt un peştişor
înoată printre rnluri. un semn al , ictii trimis dincolo de moarte.
Pc dircc\ia cc sugcrca,ă 111nucn1a artei orientului antic se înscriu şi lucrările
\"ictorie (fig -l) ş1 Sfinx (fig. :-). o marmură ş1 un lemn. datând din 1972. o copie a
ultimei \'cghmd azi somnul de ,·ec1 al artistului.
Perechea (rig. 6) abordează în opera sculptorului Iosif Fckcte şi un alt sentiment profund. cel al iubirii. Liricul îşi foce loc printre statui. Dragostea. acest sentiment nobil. cc nu are început şi nici srârşit. ocupă un loc bine definit în cadrul ciclului închinai omului
in exprimarea iubirii. Iosif Fckctc este un platonic. Ce altceva ar putea facilita în\clegerea sculpturii de idei şi sentimente. mai ermetic decât oricare alta în cadrul operei. decât un tex! din filozorut grec Platon:
'"Corpul întreg al fiecărui om a,·ca o înrătişare rotundă: spatele şi coastele în
formă de cerc. aveau patru mâini şi 101 atâtea picioare.
Aveau şi patru chipuri( ... ).
Aceşti oameni aveau fom1elc rotunde şi mişcările circulare ( ... ). Hărăzip cu
o putere şi o vlagă miraculoasă. cu o trufie fără margini ( ... ) ci s-apucară să se suien cer ca să se înstăpânească pc zei.
Atunci Zcus şi ccilalti zei s-au smuit cc trebuie să facă (. .. ).
- Cred că am găsit mijlocul de a sili pc oameni să-şi curme ncsăbuinta. Îi voi
face mai slabi.
Iată. am să-i tai în două pe fiecare şi-au să se facă pe dată mai neputincioşi.
Spunând asta. Zcus î1 tăie în două pe oameni ( ... ).
De vreme cc fiin\a era tăiată în două. fiecare jumătate dorea să se alipească
celeilalte _jumătăti. Se prindeau în brate şi se strângeau atât de tare. că-n dorul lor
de contopire uitau (.. ) de 101 ( ... ).
lată. de atunci este împlântată în oameni dragostea unora către altii. Eros
este cel cc împreunează frânturile vechii naturi: el îşi dă osteneala să facă din două
fiin\c umane una singură. ci încearcă să vindece nefericirea fiintei umane.··:!
Textul este o aluzie la teoriile filowfului Empedoclc. care sustinc că înaintea
separării sexelor. oamenii erau alcătuiri plăsmuite dintr-o singură bucată şi răsărite
din pământ. Ideea de căpătâi este faptul tăierii în două a unui întreg. care apoi se
recompune cu greu <lin cauză că păqilc şi-au dezvoltat după tranşare o individualitate proprie.
Din tincrctca artistului datea,.ă două statuete din bronz: Primul sărut (fig. 7.
19:12) înfătişcază două siluete de adolcscenµ. arcuite ca un portal gotic. cheia de
boltă realizându-se printr-o nevinovată unire a capetelor. Anatomia, deşi rezolvată
conştiincios. nu continc nimic carnal în ca. la aceasta contribuind alungirea bizantină a figurilor modelate cu o doză uşoară de ironic.
:!. l'la1011, Dialol!uri, I, L lJ., IJucurc~li 1%K, cap. V, Banchetul (s11u Dtspre dragoste),
pag. 2(,(,-26 Î
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Cealaltă lucrare. Primăvara (fig. 8). realizată un an mai tâu:iu. este rodul
sentimentului împlinirii dobândit de artist prin actul matrimonial Figurile unui tanăr şi a unei tinere. legaţi printr-o cuprindere reciprocă a umerilor. păşesc plini de
optimism în viată. Nudurile redate aici sunt un elogiu adus perfecţiunii corpului omenesc. Braţele rămase libere se deschid larg spre lume. într-o invitaţie adresată întregului Univers să devină părtaş la fericirea lor.
Vegetaţia cc răsare din pământ şi cuprinde trupurile. sugerează. fin. unitatea
biologică a fiinţelor.
În lucrările mai recente analiza sentimentului devine mai profundă. pierzând
din optimism în tcndint-a atingerii absolutului.
Pasiunea (fig. 9). în piatră. constituie una din cele mai profunde investigaţii
în subiect.
Grupul statuar. bărbatul şi femeia. înlănţuiţi într-o mişcare circulară a blocului fac corp comun cu materialul.
Asperităţile materialului înnobilează. subliniază ideea şi îi conferă o marc
expresivitate plastică. Incizia.· aproape imperceptibilă. a trupurilor prinse într-o
căutare nefericită pe spirală. dă la iveală sentimentul neîmplinirii.
Acelaşi sentiment, frânt pentru puţină vreme de unire. şi transformat apoi în
două spirale care se despart. se degajă şi din Poarta dorul.ui (fig. I O). săpată în
lemn în l 972. Femeia şi bărbatul. stilizat prezentaţi. cu aluzie la genul căruia aparpn. se ridică distanţaţi din pământ pc verticală. ca apoi să se frângă brusc pc orizontală. îmbinându-se într-o poartă din care chintcsenta fiecăruia urcă din nou într-o
pennanentă rotatie. simbol al perpetuării spre nesfărşit. Neîmplinirea de ordin personal este compensată prin satisfacţia dobândirii continuităţii.
Îndrăzneaţa linie desenată în lemnul intitulat Ritmuri (fig. ll). sugerea.ză şi
ea aceeaşi nerealizare plenară. în ciuda faptului că cele două figuri umane stilizate
la maximum stabilesc un punct comun în partea superioară.
Fără a mai cugeta orofund pe marginea subiectului, un ciclu de lucrări sunt
străbătute de fiorul iubirii ne. \';novate. de elogiul adus armoniei şi echilibratei forme a trupului omenesc. Se înscriu printre acestea Maricica (fig. 12). bust în marmură (1962), Torsul (fig. 13). executat şi el în marmură (1963), Întâlnire (fig. 14).
o piatră cu rezonanţe brâncuşiene ( 1965).
Sculpturile vorbesc prin ele însele, cuvântul pălind în umbra lor.
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IDEES PHILOSOPHIQUES MATERIALISEES
PAR LA SCULPTURE DE
IOSIF FEKETE
Resume
Le sculpteur Iosif Fekctc ( 1903-1 Q79) passa ses demicres 35 annees de la vie a
Oradea, ou ii realisa une bonne partie de son oeuvre. A la date de son etablissement
dans celte viile. son nom etait deja connu dans Ic monde artistique. ayant a son actifdes
oeuvres comme Le Monument des hcros de l'air de Bucarest et la partie sculpturale
de l'oblelisque d'Alba Iulia.
Iosif Fekete fut un artiste prolifique. li aborda. a menucs exceptions. presque
toute la gamme des expressions de l'a11 plastique. Mai!-, avani tout. ii fut un sculpteur.
En cette qualite, ii exploita au maximum la c!'lpacite d'expression de la variete de
materiaux utilises. Prises a part, Ies genres. Ies themes, Ies techniques, ainsi que Ies
ressources abordees constituent des pa11icularites.
Cel ouvrage se propose a aborder la partie de la sculpture de Iosif Feketc qui
essay a materialiser des idees ahstraites.
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Fig. 5
Sfinx

Fig. 6
Perechea
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Fig.

Fig. 7

Pr im ăvara

~i mul s ă rut

Fig. 9
Pa iunca
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Fig. 10
Poarta dorului

Fig. 11
Ritmuri
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Fig. 12
Maricica
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