MUZEOGRAFIE

O CONTRIBUŢIE ORIGINALA A ·MUZEULUI DE ARTA
DIN :BACAU LA PRACTICILE ANIMAŢIEI CULTURALE
de DOINA BUJOR

Structura ti"adiţională de muzeu crisrtali�ată în secolul XIX, refledînd
mentalitatea şi interesele unei burghezii în ascel15iune, suportă în secolul
nostru C0115ecinţele unei flagrante contradicţii cu direcţiile contemporane
ale culturii. La noi în ţară muzeul capMă dimensiunile unuia dintre cei
mai importanţi factori ai făuririi conştiinţJei socialiSJte şi de lăr.gire şi apro
fundare a procesului de democratizare a culturii. Noile sarcini, in special
cele educative, au dus la modificări radicale ale structurii muzeului, impu
nindu-i un larg şi continuu program de adaptare şi experimentare în scopul
realizării unei profunde şi reale participări la viaţa societăţii con-temporane.

Muzeul de artă din Bacău a făcut eforturi, şi în mare parte a reuşit, să
imprime activităţilor cu publicul un caracter sistematic, cu ritmuri constan
te, descoperind şi aplicînd formule noi de animaţie culturnlă. O investigaţie
efectuată in anul 1 974 la galeriile .de artă confirma o părere dinainte for
mată, că cea mai numeroasă categorie socio-profesională a oraşului, popu
laţia ce lucrează în industrie, era şi cel mai slab reprezentată in cadrul pu
blicului nostru.
Bineînţeles, această stare de lucruri nu putea să ne mulţumească. Pen

tru aotivarea maselor de muncitori şi mai ales a tineretului ne-am orientat
spre colaborarea ou organizaţiile U.T.C. şi sindicat, au ajutorul cărora am

realiZ'at cîteva vizite la muzeu sau la galeriile de artă. Am observlat insă că
impactul cu operele de artă se realiza doar parţial, or, noi nu doream de
bunăseamă un număr oarecare de vizitatori, ci un public real, al nostru, cu
care să putem comunica pe undele de frecvenţă ale sel15ibilităţii şi in'ţlele
gerii. Ne-a fost limpede că începutul trebui·a fălout altfel.

Tot în anul 1974, muzeul începuse să se ocupe in mod sistematic de
creaţia il15iticilor din oraş şi judeţ. Organizarea unei colecţii d e artă naivă
şi includerea ei in patrimoniul muzeului au atras după sine o colaborare
mai strînsă cu artiş·tii amatori, organi2area unei expoziţii seleotive in luna
august. Nu era prima expoziţie de amatori deschisă la galeria de artă, dar
cu ocazia celei mai sus pomeni·te ne-am dat seama că rezervele faţă

de

muzeu ale categoriei de public in discuţie nu erau geneMte neapărat de
lipsa de sensibilitate sau cultură plastică, din moment ce ele cedau cu uşu
rinţă la un consemn nesemnificativ, ex·terior, acela al Wtei oarecare fami
liarităţi cu expozanţii, majoritatea proveniţi din mediul muncitoresc. In
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acelaşi timp am aflat cu mirare că la locurile lor de muncă nu se 1lace nea
părat o identitate intre numele, bine cunoscute din presă ale insiticilor
noştri şi purtătorii Lor, mu nci tori oarecare printre alte dteva mii din in
treprinderile oraşului. Ne-am gindit că prezentarea lor prin expoziţii per
sonale organi zate in incinta unităţilor industriale in care lucra u, ar fi cel
mai potrivit prim pas al unei apropieri fireşti intre muzeu şi publi-cul P·>
tenţial din locul respectiv.

Pentru a spuLbera ori-ce idei fals e ce se pot naşte asupra acestei expe
rienţe reuşite a muzeului nostru - care a d evenit mai tîrziu o co nstantă in
ac tivitatea cu publicul - vom face citeva precizări . In incercarea temerară
de atunci de a decl� un dificil şi îndelungat proces de familiarizare a
unui public neavizat cu arta plastică, ne-am oprit, după căutări şi tatonări.
la fonnula mai sus enunţată ca fiind potrivită pentr:u un debut, nu numai
da·torită acelui element preexistent de apropiere î ntre publiJC şi creatori 
doar din sfera socială, cumva exterioară conţinutului propriu-zis al intenţiei
noastre - .şi ca.n! putea să ne servească doar la popularizarea mai eficientA
a acţiunilor, la mobilizarea spontană, la crearea unei a tmosfere de încredere
şi simpatie, potrivită demersurilor noastre de educare estetică a acelui pu
blic. Prin unn are, am fost departe de a face concesii în faţ a unui gust ne
format încă. Noi nu am adus arta na iv ă în cadrul respe'Ctiv ca pe un produs
artistic minor, d impotrivă , am mizat pe au to ritatea, e drept, mai nou for
mată, a acestui fenomen plastic, pe înaltul său conţinut artistic şi moral
In altă ordine de idei. poate am contriblllit şi noi cu un infim aport la am
plul proce5 de punere in dre pturi , ce se pe trece azi în lumea întreagă , a
acestei creaţii ou un trecut mult mai indelungat, mai complex şi mai dra
matic decit ne....am inchipui la prima vedere. Vom incerca în o:mtinuare să
sugerăm cîtew dintre oele mai pregnante elemente din istorita fenomenu
lui artei n aive.
Inceputul poate nu-l v-om afla niciodată. Putem d oar bănui că tim pul
a măcinat minunate picturi pe lemn, a făcut să dispară fragile pict uri pe
sticlă, a destrămat pînze preţioase, pentru că naivii au foot întotdeauna
mode�Şti, au creat izolat, s-au retras fără zgomot în universul artei lor, de7.
interesaţi de popularitate sau bani.

Una dintre cele mai vechi semnalări ale acestui fenomen se datorează
marelui Courbet. In anul 1 864 el ruga printr-o scrisoare pe vî n zătoru l său
de tablouri din Paris să valorifice două n aturi moarte cu fructe, cumpărate
in local ita tea Mouthier din sudul Franţei de la un pictor pe sticlă. Acest
"bie t Ponchon", scria Cour:bet, trăieşte "din milă, mincind piine cu usturoi
sau nuci, ce găseşte şi el cind i se plă�te ceva". Nici dorinţa de a nu lăsa
să moară

de foame

"un

confrate", cum surprinzător il

300 de franci, ci numai

nwn�te,

nici aceea

de a umili pe ignoranţii bogăta�Şi ai locului, nu l-6u determinat să-i plă

tească

Poate că nu lnt.implă·to r

valoarea reală pe oare

el o găseşte celor două:

Courbet a fost unul dintre primii oare a acor
Ponohon oarecare. La sfinşitul seco
lulu i XIX şi Inceputul Seoc:Jlului XX, reacţia tmpotr1va academismului a
stMCitat interesul scriitorilor şi pictorilor de orientare avan.gardistă In sentablouri.

dat atenţie .şi

a recun<iscut meti·te unui
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sul unor fenomene artistice mai puţin cl.liil oscute sau luate in consideraţie
in acea perioadă, cum ar fi al"ta orientală sau artele primitive.
Scriitorul Jarry a fost acela care 1-.a descoperit pe Rousseau şi l-a adus
la Salonul independenţilor, unde a debutat in 1886, la virsta de 42 de ani.
Mai tirziu, Apollinaire, Picasso, Kandinsky, aveau să descopere şi alţi naivi,
pe care aveau să-i sprijine, in măsura pos1bilităţilor, moral şi material.
Primul colecţionar a apărut şi el in persoana lui Georges Courtelin.
In 1 928, Wilhelm Uhde se aventurează in a deschide prima expoziţie de
artă naivă la Paris. El selecţionează din colecţia sus amintită lucrări de
Rousseau (mort in 1 9 1 0), Seraphine, Beauchant, Bombois, Vivin, pe care,
atit de inspirat ii denum�te "peintre du coeur sacre". Fireşte că publicul,
şi aşa iritat de atitea noutăţi care-i contrariu gustul, n-a primit favorabil
pe naivi. Abia peste 10 ani se va mai organiza o expoziţie intitulată "Les
artiste5 populaires de la realite". In acelaşi an, muzeul de artă din New
York expunea 170 de tablouri semnate de 23 de artişti sub genericul "Mas
ters of folk Paiting". ln sfîrşit, in 1 958, in cadrul expoziţiei universale de
la Bruxelles, se organizează prima mare expoziţie internaţională de artă
naivă.
Destinul lui Rousseau întruchipează la perfecţie sacrificiul pentru artă.
El rămîne primul erou al artei naive ieşit din anonimat, personalitatea sa
artistică şi morală devenind cu timpul emblema şi stindardul bran5ei. ln
Muzeul de artă contemporană din Paris, după 1 948, o sală a fost consa
crată naivilor. ln Luvru sînt expuse lucrări ale Vameşului. Dar el a mai
lăsat ca moştenire, in afara lucrărilor de pictură, un arhetip de sensibili
tate umană, de viziune şi gîndire artistică. Ori de cite ori privind creaţii
ale naivilor vom fi contrariaţi de stingădi sau
inadvertenţe,
ne vom
rezolva toate nedumeririle
amintindu-ne
cum explica Rousseau unui
cumpărător conţinutul tabloului "Visul"
" . . . Femeia adormise pe divan şi
a visat că a fost transportată in aoeastă pădure de timbrul instrumentului
la care cîntă vrăjitorul. Aceasta este cauza prezenţei unui divan in
tablou . . . ".
Astăzi interesul pentru arta naivă este foarte mare. Numeroşi critici
de artă, sociologi, psihologi, animatori culturali fac studii, scriu cărţi, or
ganizează expoziţii, concursuri şi congrese internaţionale. Arta naivă a
devenit o modă, o marfă, sau o latură a procesului de realizare a democra
ţiei culturale, in funcţie de diversele zone ale globului in care ea se ma
nifestă.
Un sociolog francez presupunea că arta naivă a apărut in Franţa din
caJUza dezor:ganizării învăţămîntului artistic in urma Revol•uţiei. Dar care
sint circumstanţele in care a luat naştere acest fenomen in Iugoslavia sau

în India bunăoară ?

Matilde Visser din Olanda demonstrează ipoteza că arta naivă este un
reflex de apărare faţă de procesul de tehnicizare al societăţii, care a influ
enţat expresia artistică contemporană, privind-o de sensibilitate şi emoţie.
Naivii ar forma un fel de "cor de ingeri" ce intonează un imn cotidianului
neglijat astăzi de superesteţi. Ea acordă şanse mai mari acestei arte in ţă
rile cu o tehnică mai dezvoltată. Alţi comentatori ai artei naive, printre
care Roger Avermaete din Belgia, observă că, dimpotrivă, in ţările care
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�i-au conservat mai bine folclorul, arta naivă are o vigoare deosebită şi el
o salută.·ca pe "un antidot fericit impotriva exceselor avangardei".
Cind se pune problema valorii, a loculllli artei naive in mozaicul crea
ţiei contemporane, părerile sint şi mai divergente. Unii dintre exegeţii
acestui fenomen, mari şi interesaţi admiratori dealtminteri, văd in primul
rind valoarea morală şi terapeutică a acestei arte pline de "sinceritate şi
prcspeţime". După Otto Bihalji Marin ea ne-ar ajuta doar să suportăm "ră
ceala civilizaţiei", dar cu preţul alăturiirii la infantilism in sensul inde
pendenţei faţă de evenimentele sociale şi cu acela, şi mai grav, de a exista
"ca fenomen de curiozitate perfierică in istori·a artelor", nereuşind să se
integreze, "speciilor stilului secolului XX". Vasile Savonea observa că
" .. .artistul naiv, obsedat de lumea pe care el vrea s-o reprezinte, adoră per
fecţiunea, dar ignoră stilul. Dacă ar avea conştiinţa stilului... s-ar conta
mina ... de drama căutării artistice moderne, de nostalgia unei creaţii in
afara candorii absolute".
Tnsă cei mai mulţi oameni de artă care s-au apropiat de naivi nu ezită
să aplice acestui domeniu de creaţie criteriile şi exigenţele artelor tra :ii
ţionale. Carlos Arean din Spania sp-.mea in cadrul unei anchete organizate
la Trienala de la Bratislava că "valorile de creaţie sint totdeauna aceleac:i :
echilibrul compoziţional, armonia culorilor, perfecţiunea execuţiei", iar
Pierre Dhainant din Franţa observa in cadrul aceleiaii anchete că "la m3rii creatori naivi se observă o perfectă unitate intre viziune şi mijloacele
tehnice".
In concluzia acestui sumar tur de orizont in universul teoretizărilor
şi criticii se paote observa că, fără a fi o şcoală sau curent in sensul tra
diţional, contestată sau aplaudată, arta naivă îşi trăi�te propria-i viaţă,
se dezvoltă pe temeiul unei unităţi de gindire şi sensibilitate neformulate
in vre-un manifest comun, unitate ce dezvăluie mai ales un anumit nivel
de dezvoltare a gindirii artistice, o anumită viziune asupra vieţii. Stingă
ciile, inadvertenţele nu ţin de invoLuţie mintală, de alienare sau infanti
lism, ci de o permanentă interferenţă între real şi ireal, intre fantezie şi
inspiraţie concretă, de o libertate foarte mare de interpretare a realului,
in mod sincer, fără prejudecăţi. Mijloacele tehnice deprinse prin experien
ţă proprie converg in sensul acestei viziuni complexe, iar cele "imprumu
tate" se metamorfozează, capătă personalitate în aceiaşi direcţie. Talentul
suplineşte ceea ce artiştii nu au avut de unde învăţa.
In anii socialismului, interesul pentru arta populară şi creaţia artiş
tilor amatori in general a devenit o preocup3re de seamă, instituţionalizată,
susţinută de politica şi ideologia statului. Acumularea extraordinară de
evenimente şi acte artistice a impus totodată şi teoretizarea, scientizarea
acestui proces cultural specific ţărilor socialiste. Printre altele, au fost se
sizate diferenţierii sensibile intre creatorii amatori. Preluind cu contribuţii
individuale minime arhetipuri folclorice, creatorii populari se deosebesc
de amatorii care au ca ideal de perfecţionare modele din arta C'Ultă. Naivii
insă vin cu propria lor viziune, prin extensie filozofică, despre viaţă, cu
un sistem de gindire plastică original, format poate anevoios, printr-o ex-
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perienţă personală proprie, dar oare totdeauna, la oei cu adevărat talen
taţi, se acordă perfect cu acea viziune ideatică. Ion Frunzetti spunea ("Ar
ta"), 1/1964) că pictura naivă nu are nici o legătură cu suprarealismul, ea
a fost şi rămîne o expresie realistă a vieţii. Deci, prin extensie, putem să
atribuim acestei creaţii calitatea de angajată, putem să o considerăm o la
tură importantă a procesului de democratizare a culturii ce se realizează
impetuos la noi in ţară.
Categoria de public căreia noi ne adresăm de astă dată prin interme
diul artei naive a fost in primul rind avertizată asupra acestor realităţi,
pentru a nu trăi tocmai cei in caruză confuzia că nu s-ar afla in f·aţa unei
arte "adevărate", ci în faţa unor exerciţii facile, superficiale, neartistice.
Practica animaţiei cultUI18le ne-a mai arătat cu prisosinţă că nici o
metodă şi nici un material demonsirativ nu au calităţile persuasive şi di
dactice ale oontactului pe viu cu creaţia artistică.
Or, :re5pectind rigorile profesiei noastre, creaţia naivilor localnici a
constituit o ocazie binevenită şi singurn posibilitate de a oferi publicului
din mediul industrial şi la locul de muncă expoziţii nu de reproduceri, ci
de lucrări originale.
La Combinatul de prelucrare a lemnului, (locul primei noastre încer
cări), am fost întîmpinaţi de înţelegerea şi concursul direcţiei, a organiza
ţiei de bază a P.C.R., a organimţiei de sindicat. Un hol de la intrarea fa
bricii a fost transformat in sală de expoziţie. Popularizarea acţiunii s-a
făcut de la sine pentru că majoritatea muncitorilor ne-au văzut lucrînd.
In ziua următoare clubul devenise nelncăpător şi simpozionul pe tema
"30 de ani de creaţie a artiştilor amatori" a avut de această dată un public
atent şi interesat. Prezentarea artistului expozant, lăcătuşul Ion Mărie,
completată de un film al Studioului "Al. Sahia" (in oare el ilustra, alături
de alţi naivi din ţară, un cîntec "nai'V"), a degajat in mod egal incintare şi
emoţie, ne-a făcut să nu mai simţim răceala şi indiferenta aceea care ne
dădea un sentiment neplăcut, am simţit inima publicului alături de noi.
Din expoziţia aceea de la fabrică, intrunind poate cel mai mare număr de
vizitatori realizat pină atunci de noi, cîteva mii de muncitori, tehnicieni,
ingineri, adică toţi angajaţii i:tbricii, mulţi au fă·cut in mod spontan ur
mătorul pas către muzeul şi galeria .de artă.
La foarte puţin timp, o acţiune similară a avut loc in mediul rural, in
comuna Măl'lgineni, in urma invitaţiei organizaţiei de partid şi a primarului ,
unde am avut ca public pe aproape tuţi locuitorii comunei, ceea ce nu s-a
intimplat niciodată in cazul expoziţiilor de reproduceri pe care le-am in
tinerat ani de zile in zeci şi sute de sate.
Muzeul nostru a continuat seria unor astfel de acţiuni ţinindu-se cont,
ca şi in caz,mile descrise, de ceea ce este specific .colectivităţii sau categoriei
de public căreia ne adresăm, pentl'IU a găsi căile sensibile, de cea mai mare
efkienţă prin care să le activtzăm interesul pentru muzeu, prin care să
declanşăm o atitudine conştientă, profundă şi acti.'Vă a publicului faţă de
�.
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UNE CONTRIBUTION ORIGINALE DE MUS!E D'ART DE; BACAU AUX
PRACTIQUES D'ANIMATION CU LTURELLE
Resumme

L'article souligne l'ampleur et la profondeur du processus de democratisation
de la cu,lture de notre pays, les efforts de l'institution museal, pour une participation
plus efficlente possible a ce processus.
Ici est decrite largement une experience de notre musee dans le but de l'activi
sation de la populatlon de l'espace industriei et rural vers le musee et les galeries
d'art. On re�;ulte clairement que, par l'organisation d'expositions dans les enceintes
industrielles et foyers culturels des villages, le musee gagne un public actif, profonde
ment et conscientement implique daru; la vie culturelle du pays et realise une effl
ciente education esthetique, ideologique, politique des masse�.
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