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Remember

S

e împlinesc 11 ani de la trecerea în lumea celor drepÆi
a profesorului universitar de pedagogie çi psihologie
artisticå, Alexandru Trifu. Acum 11 ani regretatul domn
George Anca, cu ocazia ceremoniei de înmormântare a
Æinut un discurs, nu numai de o mare frumuseÆe esteticå,
ci çi de recunoaçtere a valorii filozofice reale a operei pedagogice aparÆinând profesorului universitar Alexandru
Trifu. Discurs care merita, în opinia mea, så fie prezentat în integralitatea sa, retransmis pe Yahoo la epocå. Îl
redau:
HOMO LUDENS ULISE.
Grigore destituit. N-a înÆeles acÆiunea cå e sancÆionat.
Diana decan. Pericol de copieri. Cineva fraudeazå. Vor
Bologna. Propriul univers. Omorâm omul. Phoenix
masterat.
Ai dreptate, nu e de jucat. Acum suntem pe linie.
D-na e de gheaÆå. Piesa o fac roman, ca Wallace. Schim
båm direcÆia de navigare.
Se serbeazå – pe urmele fratelui Grigore. Nu vin,
n-am fost niciodatå. Påi îi zice Marin Preda. Se roagå så
i se înegreascå barba. Alerta e stare adaptativå.
Ionicå îngropat în Darwin, Maria incineratå în
Melbourne. Mâine, Alexandra din OlteniÆa în Bellu.
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Supraveghere. Spålåtorie-palat-pålårie. Statuia lui Lenin
din Briceni cât pe-aici så fie înlocuitå cu Eminescu sculptat de Ion Mândrescu. Så citim din Alexandra, så ascultåm
çi pentru el, cum çi-ar fi dorit så-l auzim. Philosophie çi
Weltanschaung, filozofie çi viziune asupra lumii (cu un
mic grad de abstracÆiune, se numeçte çi reprezentare).
Reprezentarea este o sensibilizare a abstractului.
Homo Ludens se defineçte prin el însuçi. ToÆi oamenii sunt într-unul. Unul este în toÆi oamenii. ToÆi sunt
fraÆi unul celuilat. ToÆi sunt egali, toÆi sunt jucåtori. To
Æi sunt concretizåri ale tipului uman – Homo ludens.
Logica deductivå – cu douå valori – sistematizatå de
Aristotel çi neschimbatå pânå aståzi, pune în pericol mintea omeneascå de a se automatiza. În schimb, în cazul problemelor atipice, neclasice, gândirea omeneascå se conduce
dupå o altå logicå: logica cu mai multe valori. Grigore
Moisil a construit logica raÆionamentului nuanÆat.
Este de la sine înÆeles apelul çi la celelalte logici polivalente. Multitudinea izvoarelor este întotdeauna bene
ficå. Un nou ev mediu (Nicolas Berdiaeff), umanismul
integral (Jaques Maritain), conceptul de angoaså (Søren
Kierkegaard), dualismul logic (Marin Stefanesco), homo
ludens (Alexandru Trifu). Folclorul poate deschide drumul salvårii omenirii de la apocalipså.
Propun o metapedagogie ludicå având drept conÆinut
triada: filozofie, çtiinÆå, artå. Proiectul så fie supus analizei aprecierii tuturor celor interesaÆi. Aceçtia fiind nu
«cei în drept», ci toate popoarele lumii.
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Une définition du jeu, 878 pagini, manuscris.
Muzica-joc adåugatå la realitatea datå.
Nebibliografiatå, 1997, scoaså la noi, de pe atunci, (arhivatå între timp la Biblioteca Universitarå din Geneva),
acum a capella – muzica e primordialå în creçterea omului – Çcoala formativ-organicistå în faÆa calului troian al
celui de-al treilea mileniu: creierul artificial. Nu cå vå
fåcusem så çtiÆi despre G.G. Antonescu abia cå s-a jucat
fotbal cu Æeasta lui în Teleormanul natal, sub comunism.
Dar, iatå, potrivit conceptÆiei antonesciene, enunÆatå în
titlul lui Alexandru Trifu (de caså, într-o bibliotecå
pedagogicå), procesul educativ este antropic, individual,
låuntric, sisific, versatil, poli-interferenÆial, meliorist, per
sonalist, în esenÆå creativ de sine – autoresurectional, de
facturå artisticå, dar de finalitate moralå (p. 4). «EducaÆia
este o continuå realizare a valorilor ideale çi neîncetatå
idealizare a forÆelor reale» (p. 5) «Creez când contemplu
o operå de artå, creez când produc eu ceva în domeniul
artistic, dar pot så mai creez încå ceva: pot så må creez
sufleteçte pe mine însumi» (p. 7).
Încå din anii interbelici, eçecul operei educative a lui
G.G. Antonescu a fost cauzat de sistemul informativmecanicist. Pubelizarea/retehnologizarea ordinatoarelor,
cu efecte secundare apocaliptice, îl întoarce pe discipolul
såu, Alexandru Trifu, în faÆa calului troian.
Dacå în cazul primului «cal troian» au pierit numai
locuitorii cetåÆii Troia, dar inventatorul lui a råmas în
viaÆå, în cazul celui de-al doilea «cal troian», dispar nu
numai utilizatorii, ci çi creatorul lui. Çi dacå dispariÆia
troienilor a fost urmarea unei lupte sângeroase çi de
scurtå duratå, la vedere, dintre ei çi aheenii aflaÆi în cal,
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intraÆi pe poarta deschiså de cåtre troieni, pieirea speciei
umane are loc în cursul unui complex proces mai îndelungat, de nimicire foarte subtilå, invizibilå, paçnicå, a
specificului creierului omenesc de cåtre creierul artificial, activ la scara întregii societåÆi planetare.
Dacå genocidul troian a scos din istoria populaÆiei o
singurå cetate, çi fårå ca ea så fie autorul lui direct, genocidul total din era ordinatoarelor va fi «Opera» nemijlo
citå a creatorilor çtiinÆei çi tehnologiei informatice. Dacå
despre tragedia troianå s-a putut afla din Iliada, prin
Homer, care a transpus în cânturi evenimentul povestit
de grecii biruitori råmaçi fårå viaÆå, despre viitoarea megamoarte nu se va mai çti nimic, nemaiexistând decât
«Robotul» (p. 22) çi «Copiii au fost primii care au descoperit calul troian al celui de-al treilea mileniu, tot ei au
reuçit pentru prima datå så-l delimiteze înfrângând cele
mai sofisticate computere çi cele mai protejateç, aråtând
astfel omenirii cå viitorul ei nu stå în creierul artificial, ci
în creierul omenesc». (p. 53)
Într-un posibil viitor, homo informaticus, devenit sclavrobot viu al robotului fårå viaÆå, ar putea fi salvat homo
ludens, «învåÆåmântul ludizat ar urma så Æinå seama în
mod deosebit de educaÆia esteticå, în interferenÆå, se înÆe
lege, cu celelalte ramuri ale educaÆiei relative, integrale,
fårå a neglija importanÆa computerului, drept una din
metode, alåturi de altele» (p. 54).
La Liceul „Gheorghe Çincai”, Bucureçti, director fiind
Gheorghe Nedioglu, i-a avut ca profesori pe I.M. Raçcu
(românå), George Cålinescu (italianå), Alexandru Graur
(greacå çi latinå), Radu Gyr çi N. Condeescu (francezå)
Alexandru Bogdan (filozofie çi drept), Grigore Magiari,
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Ioan Chirescu, Nicolae Oancea (muzicå), iar la Universi
tatea Bucureçti (pedagogie çi filozofie) i-au fost profesori:
G.G. Antonescu (pedagogie), C. Rådulescu-Motru (psihologie), P.P. Negulescu (enciclopedia filozofiei), Nicolae
Bagdasar (teoria cunoaçterii), Nae Ionescu (logicå),
Tudor Vianu (esteticå, introducere în teoria culturii),
Dimitrie Gusti (sociologie), Mircea Vulcånescu (eticå),
Nicolae Iorga (istorie universalå), Mihai Dragomirescu
çi D. Caracostea (limba çi literatura românå), Ch.
Drouhet (limba çi literatura francezå), Mircea Eliade
(cultura indianå). Se întoarce la toÆi, ca Ulise în poezia
lui Radu Gyr numitå «Întoarcerea lui Ulise»:
Întoarcerea lui Ulise
În fruntea mesei stau cu mirt pe tâmple,
dar dorm demult sub zidurile Troii.
Mesenii râd çi cupa lor se umple,
ei beau cu morÆii çi cinstesc strigoii.
Eu am rååmas sub zidurile Troii
çi cu tovaråçii mei morÆi pe fundul mårii,
Se rumenesc berbecii graçi çi boii
zadarnic în miresmele frigårii.
Eu dorm demult sub zidurile Troii
sau putrezesc sub alge cu vâslaçii,
întors acaså, cum se-ntorc strigoii
acelora ce nu mai vin cu paçii.
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Må pipåiÆi pe umeri, pe veçminte,
încredinÆaÆi cå am venit-napoi,
ci eu sunt numai sute de morminte
în leçul care umblå printre voi.
Îmi povestiÆi de temple cu pilaçtri,
despre noi zei ce-n lipsa mea crescurå.
Eu vå båsmesc de morÆii mei albaçtri
råmaçi sub Troia sau prin måri de zgurå,
çi moarte, nu cuvinte am pe gurå.
La curtea mea se-ntrec aezi så vinå
ca så må cânte ca pe toÆi eroii.
Cum? Cântecul lor mie mi se-nchinå?
În cinstea mea suspinå harfa linå?
Eu dorm demult sub zidurile Troii,
doar umbrele i-ascultå çi strigoii…
Uleiuri cu adânc miros de floare
sângele Troii de pe hoit nu-mi spalå,
cåci dincolo de orice scåldåtoare,
port morÆii scumpi pe mine, tencuialå.
Eu am råmas sub zidurile Troii.
Iar când pe sânii calzi ai Penelopei
pun fruntea în afund culcuç fierbinte,
eu sânger încå-n trânte cu Ciclopii
sau råtåcesc pe måri cu oseminte.
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Cu dornice såruturi ne-ntrerupte,
muierea îmi dezmiardå la-ntâmplare
pe piept, pe braÆe, rånile din lupte,
crezând cå urma lor nu må mai doare.
Ci eu sunt tot o ranå nevåzutå
çi råni mi-s ochii åçtia stinçii, goii.
Femeia mea sau morÆii må sårutå
veniÆi în pat de sub cenuça Troii?
Eu dorm demult sub zidurile Troii.
Din nou må pierd în valuri cu nåierii,
må prind, din nou, în lupte cu strigoii,
alunec dintre coapsele muierii
çi må-ngrop iar sub zidurile Troii.
Eu am råmas sub zidurile Troii!
În contextul dezbaterilor actuale din Æarå, privind opera lui Constantin Brâncuçi, m-am gândit så reactualizez
cele scrise de profesorul Alexandru Trifu cu acest subiect,
cu mulÆi ani în urmå, oferind un punct de vedere deosebit, ce ar merita så fie luat în consideraÆie. Mai ales cå
opiniile dânsului, în stare de manuscris, în francezå, se
aflå numai la Biblioteca Universitarå din Geneva. Din
motive circumstanÆiale… De pe timpul penuriei de hârtie çi a maçinilor de scris cu bandå. Motivele circumstan
Æiale, cei interesaÆi le pot descoperi în cartea mea, 428
pagini, «Revolta – A fost odatå ca niciodatå – 1942-2014»,
editura Tracus Arte. Açadar, traducându-le, presupun cå
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poate de aceastå datå vor fi çanse sporite ca acest eseu så
aparå în presa de specialitate. Personal, mai ales ca artist
plastic, am apreciat cå, pe lângå aspectul ludic, esenÆial,
al operei lui Brâncuçi, autorul, prin acordarea unui spaÆiu
important celor afirmate de însuçi Brâncuçi, a dovedit un
spirit de mare respect al opiniilor acestuia ca bazå a comen
tariilor, çi nu invers. O probå de respect în faÆa acestui
uriaç artist, autorul punându-se în serviciul lui Brâncuçi,
neforÆând concepÆia acestuia de a intra în scheme dinainte
pregåtite, dorite originale cu orice preÆ. În plus, din prac
tica mea de artist, am constatat veridicitatea concluziilor.
Eseul tatålui meu privind arta marelui Brâncuçi, în
opinia mea, nu ar trebui privit sub unghi didactic,
dåtåtor de lecÆii, ci ca o metodå pedagogicå propuså în
analiza operelor de artå în general, çi a creaÆiei Brâncuçiene
în special.
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Opera lui Brâncuçi, în Æara sa natalå – România – çi
în stråinåtate, în timpul vieÆii sale çi dupå dispariÆia sa
fizicå, a constituit obiectul a numeroase cercetåri privind
caracteristicile sale, mesajul såu, rådåcinile sale, contextul artistic çi estetic al epocii în care aceasta a fost creatå,
valoarea, locul ei în Istoria universalå a artei çi în arta
contemporanå mondialå etc. Ideile sale privind arta în
general, asupra sculpturii în particular, au fost deasemeni
relevate.
Noi ne propunem a ne opri asupra uneia din ideile
sale fundamentale, care poate conduce la o înÆelegere
adecvatå a operei sale din punct de vedere artistic çi estetic. Nu putem afirma cå aceastå idee nu a fost evocatå de
cåtre diverçi critici de artå, de diverçi cunoscåtori ai operei lui Brâncuçi.
În acelaçi timp, noi consideråm cå aceastå idee nu a
fost suficient subliniatå çi analizatå, pe måsura importanÆei
date de însuçi Brâncuçi çi de implicarea artisticå çi esteticå
ce decurge. Ideea la care noi facem aluzie este acea a
jucåriei. Ea se aflå la baza viziunii ludice a lui Brâncuçi
privind arta.
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Am putea obiecta cå Brâncuçi nu a fost nici primul,
nici singurul partizan al concepÆiei ludice despre artå.
Aceastå idee este exactå, dar cu anumite rezerve:
1) a. Teoriile ludice privind arta au ca fundament conceptul de joc çi abordeazå foarte rar noÆiunea de jucårie,
numai la nivelul activitåÆii copilului çi, sau, destinate
acestuia, exceptând cercetårile;
b. De obicei, aceste teorii fac referinÆå la arta muzi
calå, teatralå, coregraficå, literaturå çi accidental la artele
frumoase, çi când ele fac referinÆå, o fac cu prudenÆå, fårå
convingere çi fårå så convingå – Huizinga, printre alÆii.
2) Dimpotrivå, în viziunea ludicå a lui Brâncuçi:
a) jucåria este centralå çi jocul implicat;
b) jucåria este o referinÆå în aproape toate artele, inclusiv în cea a sculpturii;
c) jucåria este consideratå la nivelul activitåÆii adultului – artiçti çi amatori de artå – nu numai la nivelul
copilului.
Aceastå idee despre artå ca jucårie este explicit
exprimatå de Brâncuçi: «Artistul de fapt face jucårii». La
aceastå idee el ataçeazå ideea de joc çi jucåtor.
Pentru Brâncuçi, identificarea operei cu jucåria nu
este o metaforå literarå, ci contrariul, o realitate în sine,
natura sa realå. Aceastå observaÆie decurge din coinci
denÆa concepÆiei sale despre artå ca o jucårie, cu sensul
ataçat jucåriei. CoincidenÆa este un rezultat al influenÆei
ce a avut-o asupra sa arta primitivå, folclorul, propria sa
practicå din cursul copilåriei sale. La aceastå influenÆå tre
buie adåugatå propria sa opinie privind realitatea, Natura
çi Omul, opera de artå, artistul, activitatea sa artisticå.
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Çtim cå omul primitiv a conceput jucåria nu ca un
obiect inert, inanimat, fårå viaÆå, ci ca participant al per
formanÆelor sale, luptelor, vânåtorii, al vindecårii sånåtåÆii,
al relaÆiilor sexuale, al raporturilor intertribale, la naçtere,
la moarte, la fenomenele naturii, cu scopul obÆinerii
bunåvoinÆei puterilor sacre.
Cu variaÆii, întâlnim atribute ale jucåriei în mentalitatea copilului çi în folclor. Pentru arta primitivå çi pentru oamenii care au creat-o, Brâncuçi avea o admiraÆie
declaratå, ca de altfel çi pentru copil. Så dåm cuvântul
lui Brâncuçi: «Arta poate cea mai perfectå a fost conceputå
în timpul copilåriei umanitåÆii. Deoarece omul primitiv
uita preocupårile sale domestice çi muncea cu entuziasm. Copiii posedå aceastå bucurie primordialå. Eu aç
vrea så redeçtept acest sentiment în sculpturile mele».
Folclorul, pentru Brâncuçi, a fost o surså directå a concepÆiei sale despre jucårie, deoarece acesta era leagånul
såu spiritual, cu care a conservat o legåturå tot timpul
vieÆii lui, chiar çi dupå plecarea lui în Occident. «Am
iubit çi n-am abandonat în nici un moment stråmoçii
mei çi filozofia lor despre naturå». Aceastå afirmaÆie n-a
fost un cuvânt gol, ocazional sau grandilocvent: ea exprima nu numai o idee, ea dezvåluia particularitatea sen
sibilitåÆii sale artistice, concretizatå de cåtre operele sale,
chiar çi cele care nu se raportau direct la modelele sculpturale folclorice. Çi propria sa copilårie a contribuit la
conceperea artei ca jucårie, cu atributele menÆionate,
fårå nici o îndoialå, deoarece el a petrecut-o în întregime
în satul såu natal. Folclorul, nu numai cel al adulÆilor, ci
çi cel al copiilor, din epocå, îi era puternic înrådåcinat.
15
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Propriile sale idei privind natura, omul, arta în general, sculptura în particular, relaÆiile între ExistenÆå çi Artå,
au contribuit la formarea conceptului artei ca jucårie.
ConcepÆia sa despre lume era pan vitalistå: «Orice obiect,
fiinÆå sau nonfiinÆå are un spirit… La acea epocå, la bifurcarea meseriei mele, mi-am spus: acest spirit al subiectului, trebuie så îl redau. Deoarece acest spirit va fi
mereu etern. Dacå doriÆi ideea subiectului, cea care nu
moare niciodatå, ea se dezvoltå în spectatori, ca viaÆa în
fiinÆå. Atâta timp cât obiectele nu existå decât prin opo
ziÆie a sine însuçi, tu nu vei putea avea conçtiinÆa veritabilei lor esenÆe. Pentru a ajunge la esenÆå, tu trebuie så te
detaçezi de tine însuÆi, proiectându-te în aceste obiecte,
care vor vorbi în locul tåu».
Sculpturile sale, Brâncuçi le vedea ca fiinÆe vii care se
miçcå, care tind så se miçte în permanenÆå, care zboarå,
care sunt însåçi miçcarea, zborul spre infinit: «N-am cåutat
altceva toatå viaÆa mea decât esenÆialul zborului! Zborul,
ce fericire… Cred cå veritabila formå în arta plasticå trebuie så sugereze marçul spre infinit: suprafeÆele trebuiesc
så meargå, ca çi când ele ar avansa încontinuu, ca çi când
ele plecau din aceastå maså, într-o existenÆå absolut ter
minatå çi completå»
În aceste idei, noi putem surprindre pan vitalismul,
pan cinetismul ce caracterizeazå sensul jucåriei, çi a altor
atribute cåruia îi sunt proprii: aparentul paradox al ambi
guitåÆii sale, a fi în acelasi timp obiect çi miçcare, a avea o
structurå insolitå, care ia o formå stabilå, dar çi destabi
lizatå, o specie foarte particularå de obiect – miçcare, în
termeni ludici – jucårie / joc. Çi aceastå ambiguitate re
veleazå de asemeni çi alte paradoxuri ale jucåriei pe care
16
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Brâncuçi le-a sesizat, fårå a le spune în termeni ludici;
acelea de a fi fragilå çi rezistentå, efemerå çi durabilå,
precarå çi sigurå, prin care se dezvåluie coordonatele perfect contradictorii prin prezenÆa lor simultanå: timp çi
spaÆiu, çi non timp çi non spaÆiu. «Aceastå sculpturå va
aparÆine tuturor timpurilor çi non spaÆiului. Aceastå
sculpturå va aparÆine tuturor timpurilor, deoarece curåÆ
forma esenÆialå de toate tråsåturile care ar putea aminti o
anumitå epocå sau o anumitå perioadå… Da, cåutam
aceasta, o cale spre universal… din cauza cåreia necuvân
tåtoarele mele nu le vom gåsi în nici o carte de zoologie…
Çi altora, tåiate de cåtre mine, chiar dacå unele au un
nume, nu le vom putea atribui o stare civilå (….). Cåu
tând esenÆa, simbolul puritåÆii, graÆiei, misterului, vârtejului çi elanului». Çi de aceea, putem trage concluzia cå
arta, respectiv jucåria, se caracterizeazå prin anonimat,
anonimatul care este propriu tuturor veritabilelor jucårii.
Dar anonimatul dorit de Brâncuçi care aseza jucåria –
sculptura deasupra timpului çi spaÆiului, deasupra oricå
rei identitåÆi individuale, nu echivaleazå abstracÆia purå,
fårå realitate, fårå realitate concretå çi vie? «Sunt nebuni
toÆi cei ce considerå sculpturile mele abstracte. Ceea ce ei
cred cå este abstract este foarte real, pentru cå realul nu
significå forma exterioarå a lucrurilor, ci ideea çi esenÆa
fenomenelor».
Cum el ar fi vrut så ne convingå de aceastå realitate
vie a anonimatului jucåriilor, a operelor sale, a sculpturilor sale, Brâncuçi proiecta alte tråsåturi ale jucåriei: de a
intra în joc cu oamenii, de a iubi oamenii çi de a fi iubite,
de a încânta autorul lor, de a-l captiva, de a avea o influ
enÆå terapeuticå, de a salva omul, de a face din oameni
17
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prieteni: «Eu, voit las sculpturile så se joace cu cerul çi
oamenii. Libere, ele erau mereu iubite de oameni, ele în
sele mereu iubeau altfel… Måiastrele m-au fascinat, ele
nu m-au mai liberat de încântarea lor… Toatå lumea
simÆea necesitatea lor çi prietenia lor ca ceva care fåcea
parte din sufletul Naturii… Arta trebuie så liniçteascå, så
vindece contrarietåÆile interioare ale omului… Arta are
aceastå misiune terapeuticå: ea ne îndeamnå så ne amintim de catharsisul aristotelian. Lumea poate fi salvatå
prin artå».
Jocul este açezat în poziÆie strânså cu jucåria sculpturå.
Artistul face de fapt jucårii. «Låsåm sculpturile mele så se
joace cu cerul çi oamenii… aç vrea ca operele mele så fie
açezate în parcuri çi grådini; copii jucându-se cu ele, ca çi
când s-ar juca cu pietrele çi monumentele nåscute din
påmânt».
Çi artistul în definitiv nu face decât jucårii; putem
înlocui cuvântul – fåcut – cu cuvântul – joacå – çi spune
cå artistul de fapt se joacå. De aici rezultå cå jocul este un
act creator de jucårii. Dar dacå artistul joacå, am putea
spune cå el nu este altceva decât un jucåtor. Facând
jucårii, jucåtorul – artistul realizeazå douå procese: procesul de descoperire a esenÆei materialului çi procesul de
dedublare a personalitåÆii sale. Orice material are în el
sculptura pe care omul o vrea. Artistul «trebuie så lucreze
çi så extragå din el, înlåturând tot materialul inutil ce-l
acoperå (…) El trebuie så çtie cum så descopere fiinÆa
care existå în material într-o existenÆå vizibilå. Dacå
obiectele n-ar exista decât prin opoziÆie cu tine însuÆi, tu
nu vei putea niciodatå så-Æi dai seama perfect de esenÆa
lor. Pentru a ajunge la esenÆå, trebuie så ne detaçåm de
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noi înçine, så ne proiectåm în esenÆa obiectelor care, astfel, vor vorbi în locul tåu. Eu nu mai sunt aici, eu nu mai
sunt ataçat personalitåÆii mele, må depårtez de persoana
mea çi sunt printre realitåÆile esenÆiale. Çi în plus «Totdea
una când începeam a realiza o operå aveam sentimentul
cå un absolut se exprimå pentru mine, iar eu nu mai con
tam ca individ, nu mai aveam nici o importanÆå. Trebuia
så råmânå relaÆia artistului faÆå în faÆå cu lumea».
Dedublarea personalitåÆii artistului dezvåluie o anu
mitå aneantizare a individualitåÆii sale, care în acelaçi timp
este o anumitå afirmaÆie, ca douå feÆe contradictorii ale
unui alt paradox ludic, a anonimatului jucåtorului. Astfel,
opera anonimå are ca autor un artist anonim. Anonimatul
fiind considerat de Brâncuçi ca o marcå esenÆialå a operei
artistului, putem deduce cå anonimatul constituia pentru el originalitatea operei unui artist. Çi cum acest anonimat este tråsåtura supremå la care trebuie så aspire în
operele sale çi personalitatea sa, putem spune cå prin
aceastå idee Brâncuçi sugereazå cå o asemenea originalitate este un semn esenÆial al geniului, dacå geniul este
capabil de o asemenea forÆå creatoare.
Brâncuçi a sesizat când spune: «Dacå pot så må perfecÆionez ca un sfânt, sunt convins cå pot så am un control
asupra forÆelor naturale, control pe care çtiinÆa contem
poranå nu a reuçit så-l descopere pânå în ziua de azi».
Putem apropia geniul operei lui Brâncuçi de muzica
lui J.S. Bach, creator de capodopere muzicale, considerat
ca unul din cei mai mari jucåtori de muzicå (Edmond
Buchet).
Pentru încå odatå, så nu uitåm cå în concepÆia lui
Brâncuçi, anonimatul operei çi a artistului reveleazå
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respectiv nivelul capodoperei çi a forÆei creatoare a geniu
lui acestea nefiind forme abstracte sau fantasme, ci dim
potrivå, forÆe active care au o influenÆå beneficå asupra
vieÆii oamenilor, care nu ignorå prin suferinÆele lor, cine
sunt prietenii çi fraÆii lor, ce le aduc fericirea primordialå.
Operele artistice, prin tematica lor çi prin realizarea
lor, descoperå pe de o parte cele douå laturi ale jocului,
latura interioarå çi cea exterioarå pe de o parte, çi pe de
altå parte dinamica sa particularå. Çi aici intrå în discuÆie
reprezentarea – partea interioarå a jocului çi mimezisul
jocului, partea exterioarå a jocului –, indeterminarea sla
bå, dinamica particularå a jocului, cu toate implicaÆiile ce
vizeazå çi jocul çi jucåria. Noi am gåsit aceste întrebåri printre ideile lui Brâncuçi, exprimate fie direct, fie indirect.
Psihologia ne spune cå reprezentarea trebuie våzutå
în acelaçi timp ca un proces în curs çi ca un rezultat. Pen
tru a diminua confuziile posibile este indicat så folosim
pentru noÆiunea de proces termenul de «a reprezenta», iar
pentru rezultat termenul «de reprezentare». Aceste douå
acceptaÆiuni, noi nu le identificåm cu termenii «a reprezenta» çi «reprezentare» våzute ca fenomene exterioare,
în sensul obiçnuit, teatral. La aceasta trebuie adåugat cå
pentru determinarea particularitåÆilor de joc çi jucåtor,
esenÆiale, este acceptarea interioarå a termenilor, chiar
pentru jocul çi jucåtorul de teatru, care sunt baza genera
tivå çi explicativå a pårÆii exterioare a jocului, mimesisul.
Deasemeni, în latura interioarå constå în ultimå ana
lizå sursa çi raÆiunea caracterului dinamic çi activ al jucå
torului, caracterul fragil çi rezistent, efemer çi durabil,
identificarea jucåriei cu jocul, reversibilitatea sa, labilitatea, relativitatea, fiinÆa sa paradoxalå.
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Så låsåm pe Brâncuçi så ne spunå: «Pentru mine, îmi
este mai uçor så prind rådåcini çi så fac så creascå în mine
noi forme decât så cioplesc în marmurå». «Arta nu este o
evadare din realitate, ci contrariul, o intrare în realitatea
cea mai realå – poate singura realitate valabilå».
«A da senzaÆii de realitate ca çi când ele ne erau procurate de natura însåçi, fårå a o reproduce çi nici imita,
aståzi este cea mai vastå problemå a Artei. Çi a realiza
aceasta, semnificå a intra în spiritul universal al operelor,
çi a nu se limita la imitarea lor. O operå astfel unicå va
tinde cåtre un echilibru absolut: çi echilibrul absolut
råmâne expresia profundå a frumosului. Naturalitatea în
sculpturå este gândirea alegoricå, simbolicå, sacrå, unde
cåutarea esenÆei se aflå în interiorul materiei çi nu în re
producÆia fotograficå ale aparenÆelor exterioare. Sculpto
rul este un gânditor çi nu un fotograf al aparenÆelor
derizorii çi contradictorii. Nu-mi place så reprezint în
statuile mele forÆa predominantå muscularå, ci fiinÆe
care sunt ezoterice în ele însele. Trebuie så aråt în arta
plasticå sensul spiritului care este legat de materie. Între
timp, zilele çi anii trec. În ceea ce må priveçte, caut forma definitivå, de neatins, alunecåtoare». Çi, în termeni
ludici, «reprezentarea» çi «a reprezenta» reprezintå latura
interioarå a jucåriei, care pentru Brâncuçi reprezintå spiritul universal al operelor çi mimesis; latura exterioarå a
jucåriei este forma operelor de artå, având aceleaçi caracteristici, deoarece jucåria çi opera sunt identice, cum
rezultå din propoziÆiile de mai sus.
În afarå de aceastå indentificare a operei cu jucåria,
prin mijlocirea celor douå laturi çi prin dinamica acestora,
Brâncuçi întrevedea jucåria la scarå cosmicå, considerând
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opera sa un proiect ce trebuie extins pentru a umple bolta cereascå: «…nu fac altceva decât a împinge frontierele
Artei mai profund în necunoscut».
Fiind convins cå arta nu face altceva decât a reîncepe
în permanenÆå, el concepea opera de artå nu numai ca
obiect de contemplaÆie de cåtre altcineva, ci ca un rezultat al unei colaboråri, participåri a acestuia. «…Çi cred cå
dacå aç putea smulge materiei adevårul ei, spiritul såu çi
a o înÆelege în ideea-cheie exprimatå în lemn, marmurå
sau bronz, aç putea gåsi chiar calea spre gândirea çi sensibilitatea celui ce contemplå sculpturile mele. Çi el ar
adåuga din propriul spirit, turmentat, trezit cåtre frumos, mai multe impresii çi sugestii creatoare… Çi el ar
colabora, devenind fratele meu în aceste instanÆe».
În propunerile lui, Brâncuçi a exprimat principiile
care caracterizeazå relaÆiile între adevåraÆii jucåtori: partenariatul çi alteritatea. Aceste principii constituie baza
eticii jocului çi a jucåtorilor çi ajung la o comuniune crea
tivå a aceleiaçi opere. Jucåriile sale, Brâncuçi le vedea ca
expresia unui autentic umanism.
Deci så rezumåm esenÆa concepÆiei estetice
Brâncuçiene:
––Arta este jucåria care reprezintå ideea – esenÆa vieÆii
– la scarå cosmicå, în diverse forme, în maxima lor
simplicitate. Brâncuçi este singurul artist al timpului såu care a våzut jucåria ca pe un model fundamental al artei, sau, cum spunea poeta Mina Ley în
poemul såu «Pasårea de aur» dedicatå lui Brâncuçi:
«Le jouet / Devenu l’archétype de l’art».
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––Brâncuçi a adåugat atitudinii contemplative a cu
nos
cåtorului artei, acÆiunea creativå proprie
acestuia.
––Brâncuçi, prin mijlocirea jucåriei, a fåcut din artå
calea ce mijloceçte eliminarea alienårii oamenilor
privind atitudinea lor eticå çi poziÆia artistului în
faÆa publicului çi a publicului în faÆa artistului.
––Aceste tråsåturi ale jucåriei deschid o cale de
înÆelegere a modernitåÆii concepÆiei çi operei lui
Brâncuçi. Brâncuçi, prin concepÆia sa privind jucå
ria, a adus o contribuÆie particularå teoriilor despre jucårie, atribuindu-le cel mai ridicat nivel: a fi
forma esenÆei VieÆii spirituale – infinitå çi eternå
– capabilå de a lua proporÆii cosmice.
––În epoca noastrå jucåria este subevaluatå prin industrializare çi comercializare, orientarea jucåriei
luând aspectul mijloacelor favorabile stimulårii
tendinÆelor egoiste çi chiar råzboinice; într-o astfel
de epocå, Brâncuçi ne sfåtuieçte så ne apropiem de
jucårii çi de jucåtori cum el a fåcut-o întotdeauna:
«Am fåcut paçi pe nisipul eternitåÆii».
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Despre autor

N

åscut în 3 mai 1914, în oraçul
OlteniÆa. Elev al Liceului
„Gheorghe Çincai” din Bucureçti,
având ca profesori: I.M. Raçcu
(limba românå), George Cålinescu
(limba çi literatura italianå).
Alexandru Graur (limbile greacå
çi latinå), Radu Gyr çi N.
Condeescu (limba çi literatura
francezå), Vasile Cristescu (istorie), Alexandru Bogdan (filozofie
çi drept), Grigore Magiari, Ioan
Chirescu, Nicolae Oancea (muzicå).
LicenÆiat în filozofie çi litere, specialitatea pedagogie,
1937.
Doctor în filozofie çi litere „magna cum laude”, specialitatea pedagogie, 1943 çi Bibliotecar al Bibliotecii
Centrale de Pedagogie çi al Bibliotecii „Casei Çcoalelor”.
Profesor la Liceul Schewitz Thierrin din Bucureçti,
între 1937-1941. Asistent universitar la catedra de pedagogie de la Facultatea de Litere çi Filozofie din Bucureçti,
între 1938 çi 1946.
Colaborator la „Revista Generalå a învåÆåmântului”
çi la „Çcoala de la Ilfov”. ConferenÆiar suplinitor (19461948) çi profesor titular (1948-1960) la catedra de
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pedagogie çi istoria pedagogiei de la Academia de Arte
Frumoase din Bucureçti.
Cercetåri comparative asupra dezvoltårii mentale a
copiilor handicapaÆi mintal çi a copiilor normali, cu ajutorul cårÆilor ilustrate în relief create de studenÆii Academiei
de Arte Frumoase din Bucureçti, plecând de la alte tehnici stråine de ilustrare în trei dimensiuni (1946-1947).
Conducåtor al practicii pedagogice pentru pregåtirea
viitorilor profesori de çcoalå generalå, profesori de desen,
picturå, sculpturå, graficå pentru çcolile speciale de artå
plasticå, a profesorilor de instrumente çi canto din çcolile speciale de muzicå.
Curs de psihologie pentru artiçtii plastici la Uniunea
Artiçtilor Plastici din Bucureçti (1955).
Profesor titular la catedra de pedagogie çi psihologie
de la Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureçti
între 1950-1979.
Coordonator al „Laboratorului psiho-pedagogic” al
cåtuit din profesori de conservator, de çcoli generale çi
de muzicå (1967-1979).
Cercetåri în domeniul educaÆiei muzicale a copiilor
de vârstå preçcolarå prin muzicå modernå çi contempo
ranå, în colaborare cu studenÆii (1962-1963), çi a elevilor din çcoli primare çi secundare prin muzicile diverselor
culturi, în colaborare cu studenÆii (1952-1964).
Profesor titular la catedra de psihologie pentru pre
gåtirea viitorilor actori, regizori, teatrologi de la Institutul
de Artå Teatralå çi Cinematograficå „I.L. Caragiale” din
Bucureçti (1953-1955).
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IntervenÆie în cadrul emisiunii „Brâncuçiana” de la
Radio România Cultural (28 decembrie 2001) referitoare
la Anul Brâncuçi 2001.

Articole publicate
––DemocraÆia çi çcoala primarå – NaÆionalul Nou,
1934.
––Muncå, sinceritate, tåcere – NaÆionalul Nou, anul
I - 105, 1934.
––Reactualizåri triste – NaÆionalul Nou, anul I - 77,
vol. 1, 1934.
––Cronicå filosoficå – Morala cartesianå – NaÆionalul
Nou, anul IV - 188, 1934.
––Taxele universitare – NaÆionalul Nou, 1934 (text
publicat sub pseudonimul Giovani Papini, G.N.).
––Cronica pedagogicå – NaÆionalul nou, 1936.
––ObligaÆia de a deveni... Mozart! – Scînteia, 1967.
––Baza culturii muzicale – Scînteia, 1967.
––SchiÆå a unei metodologii a cercetårii pedagogice în
învåÆåmîntul muzical – Cercetåri de muzicologie,
nr. III /1971, Bucureçti.
––Pedagogia învåÆåmîntului superior nu poate fi delimitatå de pedagogia omului în general – Revista ViaÆa
StudenÆeascå, 1978.

Lucråri litografiate
––Hereditate çi educaÆie, 1946 (246 de pagini)
––Artå çi educaÆie, 1947 (504 de pagini)
––Academii pedagogice, 1947 (96 de pagini)
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Lucråri în manuscris
––Din istoria pedagogiei româneçti generale çi muzicale, 1964
––Problema formårii çi dezvoltårii interesului pentru
cercetarea çtiinÆificå çi studiu la studenÆi. O ipotezå:
prin joc, 1969
––L’art de Brâncuçi: le jouet de la joie primordiale,
1986
––Une definition du jeu, 1993
––La. conception du Dalcroze et une definition du jeu
- prelegere susÆinutå în faÆa studenÆilor de la Institut
Jacques Dalcroze, Geneve, 1993
––Copilul çi adultul, (2005)
––Copilul çi adultul în faÆa artei, (2007)
––Teatrul Æårånesc în paralel cu teatrul clasic
––Muzica: joc – realitate adåugatå la realitatea datå,
cu structurå insolitå çi dinamicå nedeterminat slabå.
––Reconsiderarea întregului sistem de învåÆåmânt muzical general çi de specialitate în lumina conceptului
de muzicå – joc adåugatå la realitatea datå, cu struc
tura insolitå çi dinamicå nedeterminat slabå.
––Capacitatea muzicalå – 2 volume
––Pedagogia generalå cu aplicaÆie la educaÆia muzicalå
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Biografie Alexandru Trifu - pictor

A

lexandru Trifu pictor, este nåscut pe 22 iulie 1942
la Bucureçti. Are diploma Institutului de Arte Plas
tice «Nicolae Grigorescu». A avut dupå absolvire mai
multe expoziÆii personale, a fost la început profesor de
desen în mai multe çcoli din capitalå, iar apoi cercetåtor
çtiinÆific la Institutul de Etnografie çi Folclor, institut
integrat Academiei Române de ÇtiinÆe. În anul 1980,
din motive politice, se stabileçte în ElveÆia împreunå cu
soÆia lui, medic, unde obÆine cetåÆenia elveÆianå.

Prezent în muzee:
––Muzee naÆionale româneçti, Cotroceni, GalaÆi,
Brukenthal – 400 lucråri
––Muzeul de Artå çi Istorie din Geneva (Serviciul
Fondurilor PreÆioase), muzeu ce a creat Fondul
Alexandru Trifu. (ElveÆia)
––Muzeul de Artå çi Arheologie din Geneva (ElveÆia)
––Muzeul de Arte Frumoase din Lausanne çi din
Zürich (ElveÆia)
––Muzeul Paul Dini – Villefranche-sur-Saône
(FranÆa)
––Muzeul NaÆional ElveÆian.
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Prezent în colecÆii de artå contemporanå
din ElveÆia:
––ColecÆiile de Artå Contemporanå ale båncilor
U.B.S, C.S, BCG (Banca Cantonalå a Genevei) çi
în importante colecÆii particulare din ElveÆia ro
mandå (de limbå francezå), precum colecÆiile André
l’Huilier çi Bernard Sabrier, sponsori ai Muzeului
de Artå Modernå çi Contemporanå (Geneva)
M.A.M.CO., Suzanne et Selman Selvi (arta mini
malistå), Jacob çi Jocelyne Naef, cofondatori ai
Muzeului Paul Dini din Villefranche-sur-Saône
– FranÆa.

MenÆionat în dicÆionare de referinÆå
naÆionalå din România çi ElveÆia.
––DicÆionarul artiçtilor români, editura Meridiane
1976, autor Octavian Barbosa;
––DicÆionarul «Romanian Artiste In the West» editat de Academia românå de artå çi çtiinÆe sub
direcÆia criticului de artå Ionel Jianu;
––DicÆionarul biografic al Artei ElveÆiene, prima biografie completå a artei elveÆiene din secolul XV
pânå în zilele noastre, editat de Institutul elveÆian
pentru studiul artei (ISEA – SIKART);
––DicÆionarul pictorilor, sculptorilor, desenatorilor
çi gravorilor – GRUND – BENEZIT, conceput
de un grup de scriitori specialiçti în artå, tomul 13,
anul 1999;
––Repertoriul artiçtilor elveÆieni 1980-1999.
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Albume bibliofile cu lucrårile çi textele sale
editate de edituri româneçti çi o editurå
elveÆianå în instituÆii de culturå româneçti
çi stråine.
1. ORIENT – OCCIDENT – TRANSCENDENæA, editura ALCOR, Bucureçti (21 mari desene ce ilustreazå çi
comenteazå concepÆia filozofului Arthur Schopenhauer
privind filozofia indianå numita Yoga – Sûtra.
Cartea se aflå la Muzeul de Artå çi Istorie din Geneva,
Biblioteca NaÆionalå a României, Biblioteca PreçedenÆiei
României, Biblioteca NaÆionalå a ElveÆiei, Biblioteca
NaÆionalå a Angliei (British Library), Biblioteca NaÆio
nalå a FranÆei, Biblioteca de Stat a oraçului Berlin (Staat
liche Musee zu Berlin – Preussicher Gedicht), Biblioteca
de Artå çi Arheologie din Geneva, Biblioteca FundaÆiei
Martin Bodmer din ElveÆia, bibliotecå înscriså în Patri
moniul Mondial al Culturii –UNESCO.
2. PLEURER, RIRE, DIRE, sponsorizatå de FundaÆia
Hans Wilsdorf (ROLEX). Cartea se aflå la Biblioteca
Universitarå din Geneva, Muzeul de Artå çi Istorie din
Geneva, Biblioteca FundaÆiei Martin Bodmer, Biblioteca
NaÆionalå a ElveÆiei care are çi cele 81 de desene originale, MAMCO – Geneva, Biblioteca NaÆionalå a FranÆei.
3. ELOGE DE LA FOLIE, editatå de editura Techno
Media din Sibiu, care povesteçte viziunea autorului asupra nebuniei cu gândul la Erasmus de Rotterdam ce çi-a
publicat a sa carte Elogiul Nebuniei în ElveÆia, aceeaçi
Æarå unde el s-a exilat. Cartea se aflå la Biblioteca NaÆio
nalå a României, Biblioteca NaÆionalå a FranÆei, Biblioteca
NaÆionalå a Angliei (British Library), Muzeul de Artå çi
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Istorie din Geneva, Biblioteca FundaÆiei Martin Bodmer,
ElveÆia.
4. PUTAIN DE VIE – CURVA DE VIAæÅ, Editura Eikon
– Bucureçti, se aflå la Biblioteca NaÆionalå a României,
Biblioteca FundaÆiei Martin Bodmer, Biblioteca NaÆio
nalå a Angliei (British Library), Muzeul de Artå çi Istorie
din Geneva.
5. POSIBLE GHIDE CONTRE LES TARES (Posibil ghid
împotriva smintiÆilor) editat de editura Alcor – Bucureçti,
prefaÆatå de scriitorul çi omul politic elveÆian Oskar
Freysinger, care se aflå la Biblioteca NaÆionalå a României,
Biblioteca PrezidenÆialå a României, Biblioteca FundaÆiei
Martin Bodmer, Biblioteca Muzeului de Artå çi Arheologie
din Geneva care are cele 20 plançe cu desene çi 40 de
fotografii fåcute de autor, British Library (Biblioteca
NaÆionalå a Angliei).

Autor a douå cårÆi de criticå socialculturalå la nivel naÆional çi mondial în
contemporaneitate.
1. REVOLTA – A FOST ODATÅ CA NICIODATÅ,
1942-2014, 428 pagini, editatå de editura Tracus Arte
– Bucureçti, aflatå la Biblioteca NaÆionalå a României çi
la Biblioteca PrezidenÆialå a României.
2. SOS ROMÂNIA ÇI UNIREA MITOCANILOR ERU
DIæI, 190 pagini, editatå de editura Techno Media –
Sibiu, se gåseçte la Biblioteca NaÆionalå a României çi la
Biblioteca PrezidenÆialå a României.
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Producåtor a 4 DVD ce conÆin lucrårile sale
ilustrate muzical în sinergie cu aranjamente
muzicale create special cu aceastå ocazie
de doi compozitori de origina românå
renumiÆi pe plan internaÆional, ce figureazå
în Larousse Musical, Horatio Rådulescu çi
Costin Miereanu.
1. UN MUZEU IMAGINAR muzica Costin Miereanu,
imagini luate cu ocazia unui vernisaj fåcut în primul meu
atelier din Geneva, unde au fost invitaÆi 2 muzicieni ce
au creat o performanÆå muzicalå.
2. CREDINæE ANCESTRALE, DESENE INSPIRATE DE
MIRCEA ELIADE, text propriu çi muzica HoraÆiu
Rådulescu, DVD ce se gåseçte la Biblioteca NaÆionalå a
FranÆei, Biblioteca FundaÆiei Martin Bodmer, Biblioteca
Muzeului de Artå çi Arheologie din Geneva.
3. HOMO LUDENS SAU MITUL LUI SISYPHE, 20
mari desene (200 / 156 cm.) tehnicå mixtå – tuç, aquarelå,
pastel, titluri ale autorului, aranjament muzical adaptat
creat de HoraÆiu Rådulescu. Acest DVD a fost proiectat
în premierå mondialå cu ocazia programului «Sibiu
Capitalå culturalå europeanå 2007».
4. ELOGIUL NEBUNIEI, 20 mari desene (149 / 0,56
cm.) tehnicå mixtå, tuç çi aquarelå, aranjament muzical
adaptat de cåtre Costin Miereanu. Se aflå la Bibioteca
FundaÆiei Martin Bodmer – Geneva. Toate aceste DVDuri se gåsesc çi pe Internet.
Lithografii create la centrul internaÆional al stampelor numit U.R.D.L.A., Villefranche-sur-Saône, FranÆa çi
gravuri create la centrul genevez al gravurii, o parte din
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ele se gåsesc la: Biblioteca NaÆionalå a FranÆei, Biblioteca
NaÆionalå a ElveÆiei, Biblioteca Muzeului de Artå çi Isto
rie din Geneva, Biblioteca NaÆionalå a Angliei (British
Library), Centrul InternaÆional al stampei U.R.D.L.A.,
Villefranche-sur-Saône – FranÆa.
Activitatea lui Trifu Alexandru – pictor – pânå în
prezent este reprezentatå de mai mult de 2600 de lucråri,
pe situl actual fiind prezentate o parte din cele create în
ultimii 4 ani.
Majoritatea arhivelor sale se afla depuse la Biblioteca
Universitarå din Geneva, bibliotecå clasatå în patrimoniul universal al UNESCO, graÆie faptului cå aceasta
deÆine documentele originale ale lui FranÞois-Marie
Arouet, numit în mod curent Voltaire.

Activitatea lui este menÆionatå în:
1. OAC – Online Archives of Californie (Szeeman
– Harald artiste files 1863, bulk 1957 2005), Getty
Research Institut – Special – Collection
2. WORLDCAT – Biblioteca mondialå.
3. OI – Oxford Art Line.

ExpoziÆii personale çi participåri la expoziÆii
colective:
2020.
1 – ExpoziÆie personalå la InkGallery din Geneva.
2019.
2 – ZURICH INTERNATIONAL ART FAIR, reprezentat de InkGallery din Geneva.
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2011.
3 – ExpoziÆie colectivå la Muzeul Rath din Geneva
numitå RATHANIA’S – Ars Similis Casus.
2008.
4 – ExpoziÆie colectivå de desen contemporan la
Espace Nouveau Vallon la Geneva.
2007.
5 – ExpoziÆie personalå la Galeria Ruine, intitulatå
«Wanted et l’être invisible», galerie sponsorizatå de colec
Æionarul André L’Huilier, Geneva.
2006.
6 – ExpoziÆie personalå la galeria AVAL din Zurich.
2004.
7 – ExpoziÆie colectivå de gravuri la Centre d’Art en
l’Ille, Geneva.
2002.
8 – ExpoziÆie colectivå «Estampes» la Villa du Jardin
Alpin, Geneva.
2000.
9 – ExpoziÆie personalå la banca Edouard Constantin,
«Voyage dans la vie d’artiste», 1980-2000.
10 – ExpoziÆie colectivå «Artistes Suisses à U.R.D.L.A,
Centru InternaÆional al Stampelor», Villeurbanne –
FranÆa. ExpoziÆie prezentatå pe mai multe canale de tele
viziune franceze. S-a aflat în grupul de artiçti selecÆionaÆi
pentru a fi prezentaÆi pe aceste canale de televiziune, oca
zie cu care ziarul Le Monde l-a remarcat ca «românul din
Geneva».
11 – ExpoziÆie colectivå de gravuri çi lithografii la
Muzeul Yenisch din Vevey, ElveÆia.
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1999.
12 – ExpoziÆie colectivå «Artistes Suisses» à U.R.D.L.A,
Villeurbanne, FranÆa.
13 – ExpoziÆie colectivå itinerantå la Divonne les
Bains, Ambérieu en Bugey, Lyon (M.A.P.R.A. – Asocia
Æie de promovare a artei plastice contemporane), FranÆa.
1998.
14 – ExpoziÆie colectivå la Centrul de Artå Contem
poranå, Lacoux Hauteville numitå «Auto regards de 25
artistes suisses pour un état de la création contemporaine» FranÆa.
1993.
15 – ExpoziÆie personalå la banca C.S. (Crédit Suisse)
la Vésenaz, ElveÆia, (Geneva)
16 – ExpoziÆie personalå la galeria Art – Program,
Carouge, ElveÆia (Geneva).
17 - ExpoziÆie colectivå la Salonul InternaÆional din
oraçul Chambéry, FranÆa, (medalie de bronz).
1992.
18 – ExpoziÆie personalå la galeria Dettinger Mayer
la Lyon, FranÆa.
19 – ExpoziÆie colectivå organizatå de U.R.D.L.A, la
târgul de artå internaÆional de la Basel, ElveÆia.
20 – ExpoziÆie personalå la Lausanne, la «Espace
d’Art Contemporain de l’Université de Lausanne»,
ElveÆia.
21 – ExpoziÆie personalå à Grange de Dorigny –
Lausanne, ElveÆia, spaÆiu pus la dispoziÆia artiçtilor vizuali elveÆieni pentru organizarea de expoziÆii personale.
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1986.
22 – ExpoziÆie colectivå la Centrul Constantin
Brâncuçi – Québec, Canada.
1985.
23 – ExpoziÆie personalå la Galeria Art Forum, oraçul
vechi, Geneva.
1983.
24 – ExpoziÆie colectivå la Paris numitå «Arts 1983»
la Centrul Audio-Visual, expoziÆie ce reflectå diverse ten
dinÆe ale artei contemporane.
1982.
25 – ExpoziÆie colectivå «Salon d’Automne» – Paris.
26 – ExpoziÆie personalå la galeria Ablode. Geneva.
27 – ExpoziÆie colectivå «The World Art Contest
2000-2001 Reason to love the earth», Fondation
Européen Office, ExpoziÆie organizatå la Amsterdam.
Lucrarea expuså avea ca titlu «Because paradise is close
to me, just în front of window».

Preçedinte al Uniunii Artiçtilor Plastici filiala cantonul de Geneva, SPSAS (Societatea de pictori, sculptori çi
arhitecÆi din ElveÆia) aståzi numitå VISARTE.
Mai mulÆi ani restaurator de picturå muralå religioaså
çi civilå pe mai multe çantiere din Geneva çi Lausanne,
ElveÆia.
Artist vizual ce nu a vrut så se integreze într-o anu
mitå linie preciså a artei contemporane, principalul lui
obiectiv fiind experimentul bazat pe memoria colectivå
artisticå a umanitåÆii, motiv pentru care nu a colaborat
în permanenÆå cu aceeaçi galerie.
Site Trifu Alexandru: www.trifualexandru-peintre.com
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