
REZUMAT 

 

Lucrarea de doctorat “iconografia industrială în raport cu ideologia ecologistă în 

pictură” prezintă preocupările personale intriseci ale artistului. Există o legătură strânsă între 

temă, argumentaţie şi concluziile tezei de doctorat şi lucrările practice ale artistului transpuse 

cu ajutorul picturii. Conceptul picturilor create în ultimii cinci ani de zile se regăseşte în 

conţinutul tezei de doctorat. Putem afirma că opera plastică a artistului are o bază teoretică 

solidă, reflectată şi finalizată în această teză de doctorat. 

În prezenta lucrare, peisajul este analizat din numeroase perspective. Fiind o temă atât 

de răspândită în lumea artei, peisajul are o istorie solidă, bogată şi diversă. De aceea, acesta 

fost investigat prin filtrul istoriei artei din care a făcut parte. Orizontul istoriei artei strâns 

legat de peisaj ne îndreaptă spre curentul romantic de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 

începutul secolului al XIX-lea. În mare parte acesta cunoaşte un moment de maximă explozie 

datorită reacţiei vehemente împotriva revoluţiei industriale. Riposta a constat în crearea unor 

opere în care peisajul natural era la loc de cinste şi i se acordă o mare importanţă. Totuşi, 

asemenea preromanticilor, peisajul rămâne un pretext in exprimarea unor sentimente şi trăiri 

ale artistului. “Romantismul nu constă în alegerea temelor, nici în înfăţişarea fidelă a 

adevărului, ci în modul de percepere”1, afirmă Jean Baudelaire. Altfel spus, artiştii care 

doresc să transpună natura şi nimic altceva, practic, îşi sucombă personalitatea. Unul din 

scopurile finite omeneşti este acela de a gândi, cugeta şi exprima sentimente. Iar modalitatea 

de a transpune peisajul ca un pretext, ca o modalitate de exprimare a unor sentimente, 

demonstrează acest aspect al fiinţei umane.  

Dacă alegem să vizităm un muzeu de artă sau să răsfoim un album de acest fel, putem 

observa destul de lesne o evoluţie a peisajului în istoria artei. La începuturi, el a fost folosit ca 

un fundal pentru marile scene istorice redate în pictură. De la statutul de element auxiliar, 

secundar, a ajuns un motiv care să conteze ceva mai mult într-o pictură, când peisajul ajunge 

să aibă statutul din perioada romantică, acela de pretext pentru exprimarea unor stări 

sufleteşti sau atmosfere pe care artistul doreşte să o transmită ca mesaj al picturii. Peisajul 

devine de sine stătător, el devine vedeta operei de artă. În prezenta lucrare au fost 

contabilizate şi au fost considerate sugestive acele lucrări în care peisajul a reprezentat 

continutul de bază al tabloului. El a fost elementul principal care a evocat ideologiile 

creatoarea ale artistului în momentul aprofundării imaginii. Termenul de “peisaj de sine 

stătător” 2  se referă la aspectul că, natura este eroina principală a conţinutului tabloului. 
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2Termen folosit de Rosario Assunto, (1986), Peisajul si estetica, vol 1, Editura Meridiane, Bucuresti. 



“peisajul de sine stătător” reprezintă un fenomen în pictură, doar în anumite perioade istorice. 

El este mai evident sau mai subtil, depinzând de atitudinile stilistice din fiecare epocă. Acest 

termen subliniat anterior, nu se referă la lucrările în care peisajul este doar un simplu fundal, 

ori, o simplă găselniţă a artistului pentru a finaliza o lucrare ce are că principală temă 

portretul ori scene religioase sau istorice. “Peisajul de sine stătător” nu se referă la lucrările în 

care peisajul este prezentat sub forma unei subteme, ori este un element auxiliar pentru întreg 

aspectul compoziţional al operei de artă. Totuşi, trebuie precizat că există şi o zonă gri a 

acestei delimitări terminologice. Exemplul cel mai elocvent pentru această situaţie este 

creaţia lui Poussin. Cunoaştem că majoritatea lucrărilor sale sunt legate de povestiri istorice 

în care peisajul nu e un simplu element ce acompaniază celelalte elemente principale. El este 

o expresie ce stă la acelaşi nivel cu figurile umane pictate de Poussin. Uneori este acordată o 

atenţie sporită peisajului, mai mare decât figurilor umane, fapt ce poate avea menirea să 

conducă privitorul la o întâmplare sau scenă istorică. Putem spune că, termenul de “peisaj de 

sine stătător” este legat de intensitatea cu care autorul operei artistice doreşte să se folosească 

de peisaj în exprimarea unei stări, situaţii sau mesaj, acestea din urmă, depinzând de perioada 

istorică în care operă a fost reprezentată.  

Un alt moment important în istoria artei raportat la peisaj a fost apariţia termenului de 

“peisagism” care a apărut mai întâi în pictură, în secolul XV ca o apropiere de realitate în 

zona Mării Nordului şi ca pictură convenţională în zona Mediteraneană. În secolul XIX, 

noţiunea de “peisagism” este asociată cu arta grădinăritului, preocupare frecventă a acelei 

epoci, grădinile occidentale fiind însă mai artificiale în comparaţie cu cele orientale. Acum 

conceptul aproape a dispărut din pictură, fiind tot mai des întâlnită expresia de “peisaj 

ştiinţific”. Există trei discipline ştiinţifice care au ca obiect peisajul: ecologia peisajului, 

arhitectura peisajului care are un caracter artistic şi se practică la scara locuinţelor individuale 

sau a cartierelor urbane şi geografia peisajului unde peisajul geografic este privit ca o realitate 

complexă, în care omul interacţionează cu mediul său de viaţă.  

Una din caracteristicile esenţiale ale peisajului pe care lucrarea de faţă a abordat-o 

este faptul că peisajul, în esenţă, este o percepţie subiectivă a privitorului. Spre exemplu, 

pădurea într-un tablou renascentist sugerează un loc de refugiu, un loc în care privitorul se 

afundă ca într-un mediu cunoscut, iar acest lucru se vede prin faptul ca artistul respectă prin 

culori realitatea. Aceeaşi pădure însă, filtrată prin stilul expresionist, apare ca un spaţiu al 

rupturii, al strigătului, privitorului inducându-se o stare de tensiune, de alienare, de percepţie 

a haosului creat prin alăturări contrastante de culori tari, aplicate în tuşe groase. Aceeaşi 

realitate deci, se supune diferitelor reprezentări, în funcţie de factorii şi metodele implicate 

reprezentării care au primit denumirea de peisaj. 



Lucian Drăguţ3 afirmă că peisajul este “proiecţia vizuală a unor relaţii psihologice pe 

care omul le întreţine cu locul în care trăieşte”. Aşadar este un mod de a percepe un teritoriu 

sau observarea trăsăturilor ce-l caracterizează, este “o întindere ce se vede dintr-un singur 

aspect” 4. Geograful francez Brunet Roger5 notează că “Peisajul este, deci, o apariţie şi o 

reprezentare: un aranjament de obiecte vizibile, percepute de subiect prin intermediul 

propriilor sale filtre şi scopuri”. Cu toate că anumite elemente ale peisajului pot să nu fie 

supuse interacţiunii directe cu omul, acestea nu pot fi cuprinse sub denumirea de peisaj fără 

acţiunea contemplativă a receptorului. Specificul local al peisajului este dat de modul în care 

se combină elementele nemodificate ale cadrului natural cu elementele introduse de om. 

Expresia “peisaj industrial” din cadrul titlului arată un compromis la nivel semantic şi 

simbolic. Peisajul industrial exprimă legătura între artificial şi natural, între elemente 

prelucrate de om şi elemente prelucrate de Demiurg. Poate că uneori nu este o legătură, ci 

doar o alăturare de două categorii de obiecte, într-un context contemporan. Această expresie 

are o sarcină practic imposibilă, aceea de a împăca naturalul cu artificialul, ecologiştii cu 

progresiştii, umaniştii cu liberalii, conservatorii cu democraţii, academicienii cu capitalişti, 

aerul curat cu poluarea, vechiul cu noul, şi uneori frumosul cu urâtul. Conceptul de peisaj 

industrial, găseşte o formă de compromis între curentul modernităţii de a renunţa la tot ce a 

fost şi la promovarea şi iubirea strictă a noului. Acest concept este practic un arbitru în 

încercarea de a rezolva litigiul tradiţiei şi istoriei cu modernitatea. Mare atenţie însă, peisajul 

industrial caută un compromis între modernitate şi clasicism, însă această nu înseamnă că 

dacă ne folosim de compromisuri, ne şi compromitem. Precum în fabula lui Esop despre 

limbă, compromisul poate reprezenta, în acelaşi timp, şi cel mai bun, şi cel mai rău lucru, 

există anumite limite ale compromisului. Intenţia acestei acţiuni este de a crea şi nu de a ieşi 

dintr-o situaţie cu faţa curată.  

“Omul modern întoarce cu hotărâre spatele spectacolului care l-a fermecat timp de 

secole” 6  (Garnier, J., 1972). Ideea de peisaj industrial, dacă privim doar la etimologia 

cuvintelor şi la sensul de bază al expresiei ne dăm seama că, acesta teză nu exprimă 

comportamentul omului modern, care e gata să arunce la gunoi “spectacolul care l-a fermecat 

timp de secole”7, doar de dragul noului şi al inovaţiei. Doar dacă vorbim despre peisaj, deja 

simpla rostire a sa ne conduce la istoria artei, fie ea recentă sau nu, însă o istorie care astăzi 

contează parcă prea puţin pentru arta postmodernă sau mai corect spus, pentru arta 

contemporană. Practic, dacă discutăm despre peisajul industrial, automat, din forma literală 
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ne dăm seama că aceasta are o sarcină dificilă în contextul postmodern în care ne aflăm.. Aici 

vorbim despre doi termeni care sunt puşi în antiteză, peisajul, ce doreşte să exprime ceva 

clasic, ce ţine de latura veche a artei şi industria, ce ţine de latura modernă a societăţii. Doi 

termeni antagonişti, şi totuşi această expresie, dacă privim peisajul din perspectiva istoriei 

artei, ca un element natural şi biologic, arată că natura cu artificialul se contopesc şi sunt 

alăturate într-o singură expresie.  

De-a lungul istoriei peisajul a căpătat numeroase valenţe şi simboluri. Estetica în 

însemnătatea proprie a parcurs drumuri mai mult sau mai puţin sinuase, de la o simplă imitare 

sau reprezentare a unei panorame sau imagini naturale ori citadine, până la o iconografie 

îmbibată de simboluri şi mesaje adresate făţiş receptorului. Conceptul de peisaj industrial se 

doreşte a fi un item de actualitate, şi a cărei caracteristică principală să fie ancorarea în 

realitate a substratului simbolic. 

Este dificil ca o operă de artă să rămână în picioare în contemporaneitatea artei, fără 

ca ea să exprime un mesaj şi fără ca ea să fie actuală. Acest lucru se poate reuşi, doar prin 

crearea de referinţe la contextul prezent şi în acelaşi timp să se încerce constant o debarasare 

şi o distanţare de pericolul anacronizării. 

Peisajul industrial este un concept care vorbeşte foarte limpede şi clar despre lumea în 

care trăim, şi despre imaginile şi frământările societăţii actuale. Aşa cum cele două peisaje ale 

lui Vermer intitulate “Vedere din Delf”, au fost de actualitate la vremea respectivă, iar astăzi 

au caracter documentar, şi peisajul industrial, pentru contextul actual reprezintă o imagine a 

societăţii actuale, iar în viitor, fie el foarte îndepărtat, posibil că va avea acelaşi tip de caracter 

documentar. 

Acest concept abordat în prezenta teză, prezintă o valenţă utopică a peisajului 

industrial. Thomas Morus abordează această situaţie raportată la oraş. El prezintă oraşul 

Amaurote ca fiind unul perfect. Indignat de tulburările populare, de inegalitatea şi de mizeria 

ce domneau în Anglia, Morus creează o comunitate ideală în care oamenii trăiesc într-

o egalitate socială şi politică, unde sunt promovate valorile păcii şi toleranţei. Pentru Thomas 

Morus, „cetatea Utopiei” era o enclavă, o societate izolatã, ale cărei moravuri nu au fost 

afectate de influenţa instituţiilor de pe continentul european. Este esenţial pentru înţelegerea 

acestor aspecte ale scriitorului Morus ca opera să fie plasată în contextul social al timpului 

său. Este limpede că secolul al XVI-lea european este marcat de o înflorire remarcabilă a 

filosofiei politice, înnoirea artelor şi a ştiinţelor. Paradoxul ce domină această lucrare este 

acela că obiectul criticii sale este organizarea monarhică şi feudală din Anglia Renaşterii, 

însă, în acelaşi timp, tot Anglia este insula pe care autorul ar dori să vadă instalată o nouă 

ordine. Trebuie subliniat faptul că societatea descrisă de Morus se aproprie de modelul 



societăţii comuniste imaginate de Karl Marx mai târziu. Astfel, societatea garantează 

cetăţenilor enclavei fericire, egalitate şi dreptate absolută. Comunitatea se bazează pe abolirea 

proprietăţii private şi instaurarea proprietăţii comune, munca este obligatorie pentru toţi 

locuitorii, iar statul este cel care reglementează producţia şi consumul. Aşadar, se poate 

justifica, cel puţin parţial, de ce Thomas Morus este considerat un precursor al comunismului. 

“Utopia” lui Morus instituie o nouă direcţie în gândirea social-politică, socialismul utopic 

reprezentând în acelaşi timp „un element nou în istoria reflecţiei sociologice”8. 

Ideea fundamentală, cu adevărat revoluţionară, este despre importanţa faptului că 

statul trebuie să devină un stat al clasei de mijloc, iar acest lucru nu va putea fi posibil atât 

timp cât domneşte inegalitatea socială. Pornind de la această premisă şi întemeiată pe acest 

principiu, viziunea lui Morus asupra societăţii va duce la întemeierea unei direcţii 

edificatoare în dezvoltarea socialismului utopic. Acesta arată ca statul are un rol cu totul 

deosebit în reglarea conştientă a vieţii cetăţenilor, rol ce decurge din faptul că întreaga 

societate este concepută ca o unitate economică. 

“Utopia” este totodată viguroasa mărturie a superiorităţii calitative a umanismului lui 

Morus faţă de cel al epocii în care a trăit. Dacă umanismul burghez în gândirea politică şi-a 

găsit întruchiparea cea mai fidelă în epoca lui Machiavelli, se poate afirma că umanismul 

social se află în stadiul de germene în operă lui Morus. Dacă pentru Machiavelli omul îşi 

poate realiza ţelurile numai în opoziţie, în luptă cu societatea şi ceilalţi oameni, pentru 

Thomas Morus realizarea omului e posibilă numai pe temeiul fericirii omenirii. 

Utopia este adevărul de mâine spune o afirmaţie al lui Victor Hugo. Aşadar, nevoia de 

a trăi într-o societate ideală, unde inegalităţile dintre indivizi şi tulburările sociale sunt 

inexistente, a dominat încă din cele mai vechi timpuri gândirea filosofilor. Ceea ce ar trebui 

scos în evidenţă din proiectele utopiştilor, însă, este ceea ce a stat la baza dorinţei de a crea 

aceste utopii: credinţa oamenilor într-o lume mai bună. A denunţa natura artificială a acestor 

proiecte, fără a lua în considerare aspiraţiile oamenilor către un ideal, nevoia acestora de a se 

proiecta într-o societate caracterizată de o nouă ordine socială, ar însemna să ignorăm 

gândirea umană însăşi. 

În acelaşi timp, lucrarea de faţă abordează şi cealaltă parte a concepţiei despre oraş şi 

societate. Sunt puse în prim plan câteva exemple care arată falimentul societăţii capitaliste. 

Favelele din Brazilia, un exemplu abordat ca studiu de caz ce arată unde poate duce concepţia 

liberalizării diferenţelor sociale şi culturale. S-a studiat cu atenţie societatea capitalistă 

contemporană, şi s-a ajuns la concluzia că ea suferă câteva erori extrem de vizibile, lucru ce 

                                                           
8Jean, Servier,  Istoria Utopiei, Meridiane, Bucureşti, 2000, p.124. 



ne conduce la ideea că şi această societate este incapabilă de a-şi atinge principalele obiective 

şi scopuri şi deci, ea devine una utopică.  

O altă latură a prezentei lucrări a constat în abordarea unor tangenţe dintre curentul 

artistic futurist şi conceptul de peisaj industrial abordat astăzi de subsemnatul. În primul rând 

este vorba de o formă de expresie şi concepţie în anumite linii, comună. Futurismul a fost 

angajat în societatea europei, în special Italia începutului de secol XX.. Acest curent artistic a 

fost ancorat în realitate, şi a încercat să schimbe starea societăţii. Ce-i drept într-un mod uşor 

brutal, exuberant, prin care alte forme ale trecutului sau prezentului erau repudiate, criticate şi 

arătate cu degetul. “Noi vrem să distrugem muzeele, bibliotecile, academiile de orice fel şi să 

combatem moralismul, feminismul şi oricare laşitate oportunistă şi utilitaristă” afirmă 

Marinetti în manifestul său. Este foarte clar că intenţia lui era că orice idoli de până atunci 

trebuiau schimbaţi: “vom cânta vibranta fervoare nocturnă a arsenalelor şi şantierelor 

incendiate de violenţele luminii electrice; gările nesăţioase devoratoare ale şerpilor ce 

fumează” Se observă aceeaşi furie distructivă îndreptată împotriva unui tradiţionalism 

anchilozat. 

Un alt element de legătura dintre manifestul lui Marinetti şi conceptul lucrărilor 

subsemnatului este imnul închinat unui univers mecanic, tehnologic şi modern. Acesta pare 

că este renăscut peste cenuşa timpului şi a naturii. “... locomotivele cu pieptul amplu care 

tropăie pe sine precum caii enormi înhămaţi la conducte, şi zborul alunecos al aeroplanelor, 

ale căror elici fâlfăie în vânt ca un steag şi par să aplaude ca o mulţime entuziastă”. Deşi 

accentele sunt paroxiste în cel puţin două sensuri: distructiv şi creator, totuşi trebuie clarificat 

un aspect important. Dacă vorbim de legătura între peisajul industrial, imageria acestui tip de 

peisaj şi concept futurist, există totuşi o diferenţă. Abordarea este aceeaşi din punct de vedere 

a tematicii şi laitmotivelor. Observăm modernitatea, promovarea tehnologiei, a industriei şi a 

tehnicii. Aceste laitmotive sunt comune ambelor părţi. Diferenţa apare când e vorba de 

perspectiva din care este privită şi folosită această temă. În imageria peisajului industrial, 

aceste laitmotive sunt privite cu scopul de a fi criticate şi aşezate într-o lumină realistică, în 

timp ce în curentul futurist, această tematică este ilustrată cu scopul ca ea să fie privită cu 

exuberanţa, dintr-un unghi de vedere cel puţin optimist şi salvator. 

O altă instanţă a peisajului abordată este cea a peisajului încărcat de simboluri sau a 

peisajului de sine stătător ca un întreg simbol. Panofsky, în una din lucrările sale de căpătâi,9 

susţine dublul sens al simbolismului operelor de artă considerate simbolice din Evul Mediu şi 

Renaştere. Opera de artă era mai mult decât un amalgam de simboluri bine gândit, aşezat ori 

alăturat pentru a transmite voalat sau mai direct un discurs tainic ori ostentativ. Emile 
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Mâle10declară că artă medievală s-a ghidat după o manieră de acoperire a suprafeţei cu 

însuşiri şi reprezentări simbolice a unor suprafeţe realiste. Artă medievală, dar şi cea a 

renaşterii aveau şi un dublu sens, nespecificat de Mâle. Conform lui Panofsky, acel dublu 

sens constă într-un surplus de însemnătate aşezat în lucrare într-un mod inconştient. Artistul, 

deci, elabora o imagine în mod conştient cu elemente şi semnificaţii simbolice, însă, pe 

deasupra se reprezenta ori năştea şi o imagine oglindită din subconştient. Cu alte cuvinte, era 

la lucru spiritul artistic al creatorului. Acest sens scapă de conştiinţa creatorului, el se 

exprimă în mod involuntar şi uneori necontrolat. Semnul are de-a face cu subconştientul. Este 

evident că istoricului de artă provenit din categoria iconografilor11 îi scapă cel de-al doilea 

sens susţinut de Panofsky. Un istoric de artă complex atât iconograf cât şi iconolog va avea 

capacitatea de a relaţiona cu aceste două sensuri şi de a descoperi substratul operei de artă 

ascuns sub primul strat al semnificaţiei de tip artificial. Opera de artă de fapt este, printre 

altele, şi o mărturie a eliberării de sine a omului. În cazul naturii artistului, conştientizarea şi 

subconstientizarea actelor sale spontane sunt reprezentate apoi în simbolizarea din imagine. 

Exact aceste aspecte se întâmplă şi într-o operă de artă, într-un tablou, care reprezintă în prim 

plan un peisaj.  

În finalul secolului al XIX – lea, crezuri estetice relativ simple ca realismul, 

naturalismul, simbolismul şi impresionismul aveau grupurile lor de adepţi fideli. Dacă vom 

compara secolul următor, mai ales în ce-a de-a doua parte, observăm că această perioadă 

devine una extrem de agitată.. Un Turn Babel din care se nasc doctrine ca dinamismul, 

constructivismul, intimismul, orfismul, paralelismul, purismul, suprarealismul, neo neo 

expresionismul, futurismul. Uneori aceste “isme” şi schisme au dus la impas, uneori însă şi la 

realizări semnificative. În momentul când abordăm perioada anilor 1950 – 2000, trebuie să 

ţinem seama de numeroase elemente. Arta contemporană şi Arta modernă, la fel ca şi artă din 

trecut, trebuie înţeleasă în contextul ei şi prin perspectiva artistului, a obiectivelor avute dar şi 

a cadrului de referinţă în care s-a dezvoltat. Artistul, astăzi, poate intenţiona să încânte sau să 

irite, să provoace sau să îndemne, să unească sau să dojenească, să aline sau să şocheze. El 

poate ca deliberat să creeze dezordine, haos sau ordine. În dese rânduri, actul creator poate 

înlocui semnificaţia operei create. Fapt nemaiîntâlnit în secolele anterioare. 

Arhitectura în comparaţie cu celelalte arte ale ultimilor şase decenii, este considerată 

ca fiind pătrunsă de un simţ al responsabilităţii. Din privinţa stilului, s-a reuşit o 

omogenizare, fapt ce a făcut să aibă un parcurs distinct faţă de celelalte arte. O clădire trebuie 

să “stea în picioare” şi să slujească unui scop uzual. Arhitectura experimentală este posibilă, 

                                                           
10 In opera sa “ L’art religieux de XII au XIII siecles”, Paris, 1960, p.53 
11 Termen folosit si explicat de E. Panofsky in “ Meaning in the visual arts, Ed. Penguin Books, Middlesex, 

1970, p.57. In rom., “Arta si Semnificatie”, trad. Stefan Stoenescu, Bucuresti, 1980. 



dar la urma urmei, doar cea caracterizată de o oarecare disciplină inginerească sănătoasa 

reuşeşte să se răspândească. Despre condiţia arhitecturii ne spune William Fleming, 

“Arhitectul de astăzi nu mai este un simplu “zidar”; el a devenit un “inginer al societăţii”, un 

filosof social, un poet şi un idealist, cât şi un constructor preocupat de practică”.12 

Cerinţele unei societăţi urbanizate şi complexe cât şi existenţa unor noi materiale de 

construcţii au fost elementele ce au făcut din nouă arhitectură, una relevantă şi necesară în 

contemporaneitate şi modernitate. Această nouă arhitectură a fost mai târziu un subiect de 

inspiraţie pentru imaginile lucrărilor proprii. Conceptul arhitecţilor reprezentativi ai vremii a 

fost preluat în mare măsură şi de mine pentru a transmite în special mesajul arhitecturii 

organice. Printre liderii de generaţie ai arhitecturii moderne care au inspirat lucrarea 

personală de doctorat, atât la nivelul imageriei cât şi al conceptului, au fost: Frank Lloyd 

Wright, pe de-o parte şi Walter Gropius şi Le Corbusier pe de alta. Ei sunt capii celor două 

şcoli opuse de gândire arhitecturală. Wright vorbeşte în termeni romantici despre legătura 

omului cu natura. În acest sens el a elaborat conceptul de arhitectură organică. Pe cealaltă 

parte a baricadei au fost Gropius şi Le Corbusier, exponenţii stilului internaţional, ce au pus 

accentul pe construcţii dedicate epocii post industriale. 

Principiul călăuzitor în munca arhitecţilor naturalişti era: “forma urmează funcţia”. 

Perspectiva nouă pe care au adus-o consta într-o reevaluare a formelor arhitectonice. 

Activităţile omeneşti trebuiau puse în prim plan în momentul gândirii proiectului, de aceea 

era nevoie de o reexaminare a metodelor folosite de până atunci cu privire la materiale sau 

scopuri în arhitectură. Frank Lloyd Wright a fost discipol al lui Sullivan. Atât el cât şi ceilalţi 

arhitecţi identificaţi cu stilul internaţional, au acceptat principiul că proiectul trebuie 

modificat în funcţie de materialele folosite. Aceşti arhitecţi au atras atenţia asupra unor clădiri 

neconcludente şi irelevante cu scopul pe care îl aveau. De exemplu, era considerat absurdă 

situaţia când construcţiile unor gări semănau cu termele romane, unele clădiri administrative 

aveau aspect renascentist, unele bănci aveau influenţe din templele dorice, unele clădiri 

semănau cu cele din epoca Tudor, iar anumite biserici aveau o înfăţişare gotică. Criteriul şi 

principiul de bază al construcţiei nu mai este felul cum ea arată, ci funcţionalitatea ei. 

“Cascada” proiectată de Wright pentru Edgar J. Kaufman la Bear Run, în 

Pennsylvania, este un exemplu reprezentativ de îmbinare a materialelor moderne de beton 

armat cu natura. Această clădire, se apropie foarte mult cu idealul lui Wright în care o 

locuinţă sau construcţie de birouri să fie integrată în arealul naturii. Prin această construcție, 

el demonstrează că pătrunderea artificialului în natural sau în natură pentru realizarea 

confortului uman., poate fi executată fără pagube în ecosistem şi fără degradarea naturii.  

                                                           
12 William Fleming “Arte si Idei”, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1983, p. 309. 



Le Corbusier şi Walter Gropius sunt exponenţii stilului opus de gândire asupra 

arhitecturii. Stilul internaţional s-a limpezit, ca şi caracteristici definitorii, în Germania prin 

munca lui Gropius şi Mies van der Rohe şi în Franţa prin opera lui Le Corbusier. Momentul 

de cotitură poate fi considerat atunci când Gropius a fost solicitat să reorganizeze o şcoală de 

arte germană în perioada interbelică. El a numit-o Bauhaus, tradusă ca “Institutul de 

construcţii” şi i-a dat utilitatea unei şcoli de proiectare cu accentul pus pe studiul materialelor 

şi a noilor tehnologii în construcţii. A reuşit să adune la un loc toate birourile, atelierele, 

studiourile şi locuinţele profesorilor într-un singur conglomerat de cuburi ce se leagă şi se 

acordează între ele. În comparaţie cu Wright, care susţinea apropierea de natură, Le Corbusier 

concepea casele ca “maşini de locuit”13. Elemente ca sferele, cuburile, conurile, cilindrii, 

piramidele, în concepţia lui, erau marile forme primare ce se dezvăluie omului în lumina 

solară şi în umbră. În timp ce construcţiile lui Wright exprimă o stare de armonie cu natura, 

cele construite de Le Corbusier se înaltă pe piloni, afirmând independenţa omenescului. Cu o 

doză mare de ironie, romanticul Wright numea construcţiile lui Le Corbusier, “cutii pe 

picioroange”. 

Arhitectura Modernă din secolul XX, cunoscută astăzi ca Modernism, este o creaţie a 

Europei anilor 1920 – 1930, în frunte cu şcoala germană Bauhaus. Premizele Modernismului 

ca avansul tehnologic, schimburile sociale şi politice, de mentalitate şi a gustului elitelor 

asupra artei şi arhitecturii se regăsesc în arta avangardelor. După cel de al doilea război 

mondial, arhitectura modernă şi cea funcţionalistă îşi găsesc aplicabilitate pe scară largă în 

reconstrucţia zonelor devastate dar şi în construcţia accelerată şi artificială de noi oraşe. 

Functionalismul poate oferi anumite unelte de lucru utile arhitecturii însă până la un anumit 

punct. Istoria a demonstrat că în cazul locuirii, uniformizarea prea puternică utilizând doar 

soluţiile cele mai economice posibil legate de spaţiu, duce la refuzul oamenilor de a accepta 

aceste locuinţe şi deci duce la prăbuşirea valorii lor imobiliare. Locuinţa ajunge să fie 

valorificată în momentul încadrării intr-un mod oportun şi inspirat în mediul natural. Un 

drum sigur şi solid pentru arhitectura actuală este renaşterea interesului pentru valorificarea 

tradiţiilor şi a rolului pe care filozofia arhitecturii îl are în elaborarea proiectelor şi a 

construcţiilor. Astfel se va evita capcana modelelor efemere şi a consumerismului. Dacă cel 

mai vizibil numitor comun al avangardei şi deci a arhitecturii de avangardă a fost critica 

adesea dispreţuitoare şi furioasă faţă de societatea tradiţională şi academismului, observăm că 

astăzi arhitectura avangardistă din aceea vreme s-a transformat din victimizant în victimizat. 

                                                           
13 Termen folosit de William Fleming in “Arte si Idei”, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1983, p. 314 prin care explica 

faptul ca ele sunt asemenea unor containere pentru familii, prelungiri ale serviciilor publice. Comenzile primate 

de el variaza de la vile la orase intregi, de la case particulare la blocuri de locuinte, de la constructii temporare 

pentru expozitii pana la biserici de pelerinaj.  



Datorită brutalizării mediului, proiectelor aproape megalomane care standardizau vieţile 

oamenilor şi a aglomerărilor urbane devenite în timp nesustenabile pentru locuit, arhitectura 

modernă îşi reevaluează conceptele si direcţiile în aşa fel încât mediul natural să nu fie 

perturbat iar eficienţa cât şi potenţialul estetic al unei clădiri să fie exploatate la maxim. 

Majoritatea informaţiilor noastre sunt cuprinse în imagini. Există o apropiere deloc de 

neglijat între arta americană a anilor 1950 până în anii 1980 şi lucrările propriii. Este vorba 

atât de atmosfera insolită a lucrărilor, de perspectiva de lucru cât şi de temele abordate şi de 

conceptele prezentate prin pictură. 

Perioada dintre cele două războaie mondiale a fost o perioadă agitată şi tulbure pentru 

arta Americană. Optimismul Americii de dinainte de primul Război Mondial, stare ce se 

proiecta şi în artă, a trecut. Războiul, dar şi grupul de intelectuali plecaţi ca voluntari pe 

frontul din Europa şi întoarcerea lor, a făcut ca America să se confrunte cu o nouă realitate. 

Criză economică din anii ’30, dar şi îndepărtarea de autenticitatea unei lumi imaculate de 

invazia tehnicii şi a afacerii au fost două elemente de influenţă pentru artă din deceniile 

următoare. Treptat, pictura se depărtează de valorile rurale, de “şcoala de pe Hudson” care 

dorea să regăsească în viaţă rurală valorile tradiţionale americane. Apare o tensiune logică în 

lucrările lui Thomas Hart Beneton ca “Parsefona” 1939 sau Ben Shahn cu “Sacco end 

Vanzetti” din 1967. Această stare era foarte departe de idilismul sfârşitului de secol al XIX – 

lea când lumea rurală era considerată un “depozit al frumuseţii pe cale să fie pierdută 

aiurea”14 

Arta „Şcolii de la New York”, a fost înconjurată nu doar de influenţele europene, prin 

care mai apoi a fost numit acest fenomen drept „internaţionalizare”. Ea a avut parte şi de alte 

influenţe, interne, de pildă, ca „Şcoala Pacificului de Nord-Vest”. Această şcoală se 

dezvoltase la Portland şi la Seattle, dar fusese descoperită târziu de artiştii newyorkezi. 

Personajele singuratice ale lui Clayton S. Prince şi umanismul concepţiei care spunea că toţi 

oamenii sunt egali, al lui Mark Tobey au fost elemente ce au influenţat artiştii din New York 

din noul val al acelei vremi. Mai mult alături de aceste elemente de influenţă, se mai adaugă 

şi un anumit realism mistic din sfera taoistă, rigoarea realistă a picturii lui Kenneth Callahan 

şi compoziţiile cu origine renascentistă al lui Philip Guston. Din această şcoala, Callahan, a 

influenţat cel mai mult tendinţa generaţiei tinere de artişti de la New York de a se întoarce 

către obiectul identificabil. Unii dintre marii artişti ai şcolii şi-a dat seama că abstracţionismul 

are posibilitatea de a ajunge într-un impas de soi manierist în care combinaţiile de forme, 

compoziţiile şi acordurile de culoare să alterneze în pânzele artiştilor. 

                                                           
14 Grace Pagano, “Contemporary American Painting, New York, 1945, p. 64. 



Drept urmare, Richard Diebenkorn, David Park şi alţi pictori, s-au întors către lirismul 

pictural, altădată accesat de pictorii americani. Acest lirism se îndrepta spre o confuzie ce 

făcea mai lizibilă receptarea obiectului real de pe pânză. Robert Rauschenberg, a încercat să 

dea, în deceniul al şaselea, un răspuns problemelor complexe pe care le ridică generaţia 

tânăra fată de abstracţionism. Majoritatea contestau nevoia de a definii funcţia artei ce nu mai 

era vizibilă şi actuală într-o lume în care nu s-a vindecat încă ororile războiului şi în care 

tehnologia sufoca vechile valori şi chiar semnificaţia omului în lume. Rauschenberg încearcă 

să răspundă acestei noi problematici prin întoarcerea la obiect. Există similitudini între el şi 

Marchel Duchamp, ce crezuse, la un moment dat, că se poate opune dizolvării formei din 

postimpresionism prin estetica lucrului „gata-făcut”. Înaintaşii acestui nou curent sunt 

consideraţi Stuard Davis cu pictura să ce reprezenta o sticlă de Odol şi un pachet de ţigări 

Lucky Strike şi apoi, Willem de Kooning, cu portretele lui Marilyn Monroe. Rauschenberg 

recurge la tehnica colajului prin care alternează pe pânză intervenţii de fotografii decupate 

din ziare, afişe, obiecte de metal, lemn, pânză şi alte elemente ce erau risipite pe suprafaţa 

pânzei. Opera lui de artă, la acel moment, nu cuprindea nici un mesaj ascuns. El, practic, 

transpunea stilul şi ordinea lumii contemporane. Totuşi artistul atrăgea atenţia asupra unei 

dileme. Faptul că desprindea anumite obiecte ce aveau o funcţionalitate în acel context şi le 

amplasa în alt context, făcea că ele să-şi piardă funcţionalitatea pentru care au fost create.. 

Arta cuprinde o dimensiune nu doar estetică şi vandabilă, ci şi una implicată social. 

Fragmentele din ziare nu mai erau inserate pe pânză la întâmplare, ele erau selectate întâi, 

gândite pentru a crea apoi o compoziţie.  

Ajungem la concluzia că de-a lungul istoriei peisajul a căpătat numeroase valenţe şi 

simboluri. Estetica în însemnătatea proprie a parcurs drumuri mai mult sau mai puţin sinuase, 

de la o simplă imitare sau reprezentare a unei panorame sau imagini naturale ori citadine, 

până la o iconografie îmbibată de simboluri şi mesaje adresate făţiş receptorului. Conceptul 

de peisaj industrial se doreşte a fi un item de actualitate, şi a cărei caracteristică principală să 

fie ancorarea în realitate a substratului simbolic. 

Este dificil ca o operă de artă să rămână în picioare în contemporaneitatea artei, fără 

ca ea să exprime un mesaj şi fără ca ea să fie actuală. Acest lucru se poate reuşi, doar, creând 

referinţe la contextul prezent şi în acelaşi timp să încercăm constant să ne debarasăm de 

pericolul anacronizării. 

Peisajul industrial este un concept care vorbeşte foarte limpede şi clar despre lumea în 

care trăim, şi despre imaginile şi frământările societăţii actuale. Aşa cum numeroase lucrări 

de arta au devenit apoi adevărate imagini documentare ale vremii, tot aşa, şi peisajul 



industrial are capacitatea de a deveni în scurt timp un adevărat amalgam documentarist pentru 

următoarele generaţii.  

 


