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ARTA PREISTORIC
Primele semne ale creativit ii umane s-au manifestat la începuturile civiliza iilor
i au fost legate de apari ia lui „homo sapiens”. Ceea ce denumim cu un termen modern
„art ” a fost un fenomen ce avea la baz practici magice bazate pe o credin animist .
Periodiz ri
epoca pietrei: paleolitic / neolitic
epoca metalelor: bronz / fier

Picturile rupestre apar la sfîr itul paleoliticului (cca. 40 000 – 10 000 î. Ch.).
Cheia lor de lectur nu apar ine domeniului esteticului, ci aceluia al func ionalului:
imaginea avea func ii magice, deci era investit cu putere spiritual . Imaginile pictate în
adâncurile pe terilor, pe versan ii mun ilor, pe suporturi mobile (oase, pietre...) sau pe
propria piele au fost considerate instrumente de magie eficiente, menite s fac leg tura
dintre for ele vizibile i cele invizibile ale lumii. La începutul secolului XX, pictorul
elve ian Paul Klee a rezumat „programul” universal al imaginilor artistice al c rui început
se situeaz în preistorie: „Arta nu reproduce vizibilul, ci face vizibil”. Prin linii sintetice
i culori minimale, omul preistoric configura imagini prin care putea intra în rela ie i
rezonan cu fenomenele i ritmurile cosmice. Ceea ce numim ast zi ART erau imagini
de contact cu for ele nev zute ale lumii, imagini – releu, indiferent c erau pictate,
modelate, gravate, tatuate, cântate (incantate), dansate.
Imagini pictate în preistorie au fost descoperite pe toate continentele, dar cele mai
spectaculoase m rturii sunt p strate în pe terile din mun ii Cantabrici (nordul Spaniei) i
în cele din sudul Fran ei: Lascaux, Altamira (15000 – 10000 î.Ch.), Peche-Merle, Font-de
Gaume, Terruel. Altele s-au p strat în clima uscat a nordului Africii, la Tassili, altele în

Siberia sau in puncte diferite ale globului. Scenele reprezentate erau cele de vân toare sau
cele legate de cultul fertilit ii, repere vitale ale existen ei umane. Limbajul plastic era
unul simbolic, universal inteligibil, fie c era figurativ, fie nonfigurativ. La sfir itul
perioadei neolitice, odat cu stabilizarea climei, pe lîng vân toare, apare un nou mijloc
de existen : agricultura. Statuetele feminine din aceast perioad sunt expresia plastic a
cultului fertilit ii. („Venus” din Willendorf, „Venus” din Lespugue). O realizare plastic
excep ional este perechea de figurine descoperite la Hamangia (lîng Cernavod ) prin
concizia modelajului dar mai ales prin expresivitatea atitudinii. In aceea i perioad a
neoliticului se dezvolt spectaculos ceramica. Printre cele mai valoroase crea ii ale
mileniului trei se num r vasele culturii Cucuteni (Ia i); motivele caracteristice sunt
meandrul i spirala; gama cromatic , de i sobr , este bogat

i nuan at , cu predominan a

ro ului, ocrului, brunului, albului i negrului. O alt pies de excep ie a neoliticului este
vasul ritualic antropomorf denumit „Zei a de la Vidra” (Ilfov) ce apartine culturii
Gumelni a.
Trecerea de la o via nomad la una sedentar a f cut posibil dezvoltatea
arhitecturii. Fenomenul marcheaz trecerea de la Paleolitic la Neolitic (8000 – 3000
î.Ch.). Din a doua jumatate a mileniului trei î.Ch. se înal

primele repere ale unor

sanctuare colective. La început acestea iau forma unor aliniamente de menhire (pietre
monumentale, monolitice, înfipte vertical în p mânt pe trasee simbolice foarte ample),
a a cum se vad ast zi lânga localitatea francez Carnac. O form mai evoluat de
monumente megalitice sunt dolmenele, ce delimiteaz un spa iu de tip arhitectural (un
prag / portal) prin plasarea unei pietre orizontale peste dou pietre verticale de sus inere
(montan i). Cea mai spectaculoas evolu ie a construc iilor megalitice preistorice o
constituie cromlehurile, ansambluri de pietre monumentale dispuse pe trasee circulare
concentrice. Un exemplu elocvent este ansamblul de la Stonehenge, din sudul Angliei, cu
o destina ie cultic legat de venerarea Soarelui, deci implicit având un rol astrologic
(primele faze de construc ie sunt datate în a doua jum tate a mileniului trei).
Cromlehurile descriu un spa iu ce poate fi deja considerat ca produs al unui program de
tip arhitectural pentru c dispozi ia blocurilor de piatr descrie o incint , deci marcheaz
o delimitare clar între spa iul exterior, nediferen iat (spa iul profan) i cel interior,
calificat prin ritualul religios (spa iul sacru). Incintei descrise în plan orizontal îi

corespunde în plan vertical colonada alc tuit din stâlpi fasona i din blocuri uria e
surmonta i de arhitrave de acelea i propor ii (4 – 8 m.) Prin aceast dispozi ie spa ial ,
este delimitat cu claritate spa iul interior de cel exterior. Putem spune c principiile
elementare ale arhitecturii au ap rut odat cu ridicarea cromlehurilor, expresii
constructive ale unui program spa ial capabil s fac diferen ierea între spa ii calificate i
spa ii amorfe, f r identitatea unei configura ii.

Bibliografie minimal :
Marco Bussagli, S în elegem arhitectura, Ed. Enciclopedia RAO, Bucure ti, 2005
Mircea Eliade, Nostalgia originilor, Editura Humanitas, Bucure ti,1994
Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucure ti, 1978
E.H.Gombrich, Istoria Artei, Pro Editur

i Tipografie, Bucure ti, 2007

XXX, Istoria vizual a artei, Enciclopedia RAO, Bucure ti, 2003, (Ed. Larousse)

dr. Ramona Novicov
ARTA MESOPOTAMIEI
Aria geografic : Asia Mic - teritoriul cuprins între fluviile Tigru i Eufrat. Arta
mesopotamian cuprinde o succesiune de culturi i civiliza ii care s-au succedat în
intervalul temporal cuprins între 5000 i 300 î.Ch. Mesopotamia este un nume generic dat
de greci pentru a cuprinde într-un cuvânt multitudinea civiliza iilor milenare desf urate
pe teritoriul “din mijlocul rîurilor”. Aceste civiliza ii au fost: presumerian (5000-3000 î.
Ch.), sumerian (3000-2500 î.Ch.), akkadian (2500-2000 î. Ch.), neosumerian (20001800 î.Ch.), babilonian (1800-1600 î.Ch.), o perioad confuz de criz (1600-1200 î.
Ch.), civiliza ia asirian (1200-600 î. Ch.), noul imperiu babilonian (600-500 î.Ch.),
imperiul persan (500-331 î. Ch.).
In ansamblul ei, arta mesopotamian nu a fost o art “naturalist ”, adic nu a fost
interesat de redarea caracterelor exterioare, trec toare i schimb toare ale lumii fenomenale.
Dimpotriv , ea a redat prin forme plastice caracterul spiritual, esen ial, arhetipal al celor
reprezentate. Caracterele fizice erau subliniate, amplificate sau estompate pentru a exprima
cât mai bine apartenen a la o lume strict ordonat

i ierarhizat , guvernat de for e spirituale

comune atât lumii celeste cât si celei umane. Expresivitatea artei mesopotamiene reducea
forma la esen ial, dar amplifica mesajul emo ional al st rilor interioare: adora ia, eroismul,
puterea, noble ea, frica, dezn dejdea, suferin a, înfrângerea. Acum apare imaginea supus
unor legi (canoane) plastice strict alc tuite i respectate, ele având autoritatea unor imagini
revelate. Aceste legi plastice sunt: axialitatea, verticalitate, frontalitatea, simetria, perspectiva
hieratic (gr. hieros-sfânt). Imaginile, majoritatea de lupt , subliniaz diferen a între
personajele aflate sub protec ie divin , care înving întotdeauna, i cele sortite înfrângerii, deci
c derii în haosul primordial. Primele sunt reprezentate invariabil într-o postur axial , supuse
stict canonului divin. Personajele adverse sunt reprezentate, dimpotriv , într-o mi care
agitat , cu corpul frânt, într-o postur ce exprim groaz , umilin a înfrângerii, suferin a.
Acela i tratament plastic este aplicat imaginilor ce reprezint animale s lbatice, vîn toarea
fiind considerat tot o forma de lupt , de confruntare de for e. Pentru a amplifica caracterul

spiritual al imaginilor antropomorfe, privirea este intens subliniat printr-un machiaj puternic
al ochilor i prin dilatarea extatic a pupilei. Este subliniat astfel ideea c ochii sunt poarta
sufletului prin care omul poate, prin efort spiritual, s vad întreaga bog ie a lumii aflate
dincolo de grani a vizibilului. In acest sens ia amploare un tip de reprezentare zoomorf
excep ional : figuri compozite, imaginare, alc tuiau o armat fabuloas , de neînfrânt, menit
sa apere cet ile i locuitorii lor de for ele malefice.
Lucr ri semnificative:
“Stindardul din Ur” (arta sumerian ). Apare clar exprimat ideea de friz serial ce va
culmina în arta persan prin friza “Nemuritorilor”. Tema este aceea a confrunt rii pe via

i

pe moarte, în consecin imaginea devine expresia plastic a unui câmp de for e, organizat
conform unor canoane stricte.
“Stela lui Naram-Sin” (arta akkadian ). Scena este compus în forma piramidal , astfel încât
regele domin mul imea lupt torilor. Victoria este semnul gra iei divine. Sculptorul marchez
clar diferen a de ordin existen ial dintre înving tori i învin i, dintre via

i moarte. Prin

imagine se fixeaz în eternitate acest raport, pentru c hot rirea zeilor este definitiv . De aici
decurge marea importan a pe care o aveau imaginile în întreaga epoc antic , o importam
vital , perpetuat

i în majoritatea epocilor artistice ale perioadei cre tine.

“Statuia lui Gudea din Laga ” (arta neosumerian ). Imaginea conduc torului luminat
(lupt tor i arhitect), reprezentat într-o postur ce exprim lini te interioar , concentrare,
for . Propor iile sculpturale dovedesc un sim foarte dezvoltat al monumentalit ii.
“Codul lui Hammurappi” (arta neo-babilonian ). Este o stel pe care sunt înscrise cele 282
de legi care vor constitui factorul de unitate în vastul regat babilonian. Imaginea îl reprezint
pe rege primind legile direct de la zeul-soare, fapt ce garanteaz existen a unei ordini terestre
asem n toare celei divine.
“Regele Assurbanipal la vîn toare” (arta asirian ). Tehnica predilect a asirienilor, dus la
un grad de rafinament exemplar, este basorelieful. Scena de vîn toare este tipic pentru
viziunea asupra rolului imaginii pe care o are un stat ofensiv, puternic: se contureaz acum cu
claritate conventiile (canoanele) unei arte de propagand , menite s glorifice virtu ile
militare i ideologice ale unei mari puteri.

“Taur înaripat”, “Leoaica ranit ” (arta asirian , palatele din Dur-Sarukin i Ninive). Sunt
ipostaze diferite ale puterii i înfrângerii. In special imaginile de animale r nite descoperite în
cetatea Ninive sunt excep ionale prin valoarea lor expresiv .
“Poarta zei ei I tar”, animalele compozite (himere, genii) de pe zidurile cet ii Babilon (arta
neobabilonian ). Acestea aveau un rol apotropaic (de ap rare în fa a atacului for elor
melefice).
“Friza Nemuritorilor” (arta persan , palatul din Persepolis). Este o imagine specific unei
arte imperiale (aulice). Pe lîng grandoare, fast, str lucire, claritate i monumentalitate, friza
arcazilor persani duce la apogeu expresivitaea plastic a ritmului solemn, a caden ei infinite
ce asigur , în planul spiritual al eternit ii, o victorie absolut .
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