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Cronica Plastică:
Ion Bitzan, între creaţie şi mimesis de Pavel Şuşară

Deliberat sau numai instinctiv, prin marile sale reverii pe marginea obiectualităţii Ion
Bitzan a repus în discuţie dimensiunea temporală a operei de artă, receptată multă
vreme exclusiv din perspectivă spaţială. însă nu prin naraţie exterioară, prin
succesiunea episoadelor ori prin spectacole în mişcare i-a fost recuperată acesteia
temporalitatea, ci prin convocarea la o nouă viaţă a unor forme în care timpul s-a
aşezat, vizual şi tactil, ca un element definitoriu. Cartea veche, obiectul în
nenumăratele sale ipostaze - de la cel irelevant şi derizoriu pînă la acela înnobilat prin
raritate ori prin patina vremii -, forma comună şi alcătuirea bizară, produsul tehnic şi
instrumentul ştiinţific şi-au găsit în universul artistului un regim existenţial comun şi o
putere de exprimare asemănătoare. Prin identificare şi, mai apoi, prin selecţie şi prin
comentariu, Bitzan le-a reinvestit cu o viaţă nouă şi cu un destin exemplar. El a reuşit
definitiv şi, aparent, fără efort să abolească funcţiile şi să anuleze circumstanţele
pentru a recupera sîmburele de eternitate amorţit în culcuşul efemer al aparenţelor.
Sub privirea sa iscoditoare şi contemplativă, în primă instanţă neutră şi glacială,
banalitatea s-a ridicat pînă la vibraţia lirică, anodinul a căpătat măreţie şi indiferenţa
un tragism inexprimabil. însă dincolo de prospecţiunile temporale şi de permanenta
codificare culturală, artistul a fost în permanenţă un voluptuos al materiei. De la
instrumentele şi de la tehnicile consacrate ale pictorului şi ale graficianului, de la
marile scenografii la focalizările microscopice, de la hîrtia obosită la metalele grele, de
la transparenţa emulsiilor la bitumul nocturn, el a exprerimentat totul cu acelaşi
rafinament şi cu o egală fervoare. Asemenea lui Borges, de care este atît de apropiat
prin dinamica mentală şi prin abilitatea tehnică, Bitzan a creat un vast labirint în care
viaţa şi codurile culturale se întrepătrund pînă la a sugera o realitate unică şi
indestructibilă. în acest nou univers, în acelaşi timp raţional şi impregnat de
senzualitate, artistul şi-a găsit nu numai un teritoriu optim de manifestare, ci şi spaţiul
său de securitate, orizontul sub umbrela căruia nu este loc pentru degradare şi
entropie. Disociind semnul de sensul său convenţional, obiectul de funcţie şi forma de
conţinutul ei previzibil, el a reconstruit totul într-un regim unitar, ireductibil şi fără
convulsii. Infinitatea de cărţi s-a revărsat în Cartea atotcuprinzătoare, universul
domestic s-a comprimat într-o Cutie, după cum viaţa însăşi s-a restrîns în ordinea
severă a unui Insectar. Ceea ce la prima vedere ar părea o simplă reducţie la
mormîntul gol, la imaginea pietistă a cenotafului este, în esenţă, o încrîncenată şi
neobosită căutare a Edenului. A spaţiului absolut în care forma este conţinutul însuşi,
în care corporalitatea încetează a mai fi derizorie şi în care segregările diurne devin
inoperante.

Mai importante decît lucrările înseşi, în general ştiute bine şi preţuite în consecinţă,
sînt mecanismele şi resorturile adînci ale fascinaţiei pe care arta şi personalitatea lui
Bitzan le exercită asupra conştiinţei publice şi asupra privitorului, în particular. în
pofida faptului că artistul şi-a delimitat foarte net universul şi şi-a restrîns reveriile la
cîteva categorii de obiecte-reper, senzaţia de bogăţie, de materie inepuizabilă şi de
acţiune formativă infinită se impune, dincolo de interesele imediate şi chiar de nivelul
de instrucţie, tuturor categoriilor de spectatori. Pentru că Bitzan, spre deosebire de
majoritatea confraţilor săi, contrar aparenţei de noutate radicală, oferă privitorului, cu
o savantă intuiţie psihologică, exact ceea ce acesta, la un prim nivel, poate accepta
fără protest şi poate înţelege fără efort. El îşi amăgeşte interlocutorul că arta este
tocmai ceea ce acesta bănuia demult, adică o copie limpede a realităţii, un act



mimetic desăvîrşit, o dublare a naturii printr-o imagine de o fidelitate care, la un
moment dat, poate genera confuzii. Tocmai acest mecanism al imitaţiei şi această
consecinţă ultimă care este confuzia sînt, la urma urmelor, factorii psihologici pe care
se construieşte arta lui Bitzan. însă artistul deplasează net zonele de interes şi
perturbă cu desăvîrşire toate reperele. El separă natura neutră, anonimă şi indiferentă
în sine, care secole de-a rîndul a fost sursă directă pentru contemplaţia şi pentru
acţiunea artistică, de formele artificiale, de produsele culturii şi ale civilizaţiei. Şi în loc
ca actul mimetic, după cum ar fi fost de aşteptat, să se exercite în relaţie cu natura,
cu lumea aşa-zis obiectivă, el se manifestă exclusiv, profund şi iremediabil faţă de
formele constituite ale culturii. Din act de fidelitate, de supunere şi de celebrare,
imitaţia devine un gest de sfidare, de reconsiderare şi de posesiune. Dacă mimesisul
clasic adăuga naturii un sens şi instaura o anumită ordine, mimesisul lui Bitzan
perturbă pînă la anihilare modelul, îl goleşte de toate sensurile originare şi îl
resemantizează într-un alt sistem de codificaţii. Fila de manuscris, pagina de
incunabul, insectarul, laboratorul alchimic sau al omului de ştiinţă pozitivist, inventarul
de budoar şi tot ceea ce universul artificial oferă în ansamblu şi în amănunt se
preschimbă, printr-o halucinantă construcţie mimetică, în opusul desăvîrşit al
originalelor: în iluzie pură, în gratuitate absolută, în joc dramatic cu absurdul şi cu
fatalitatea. Confuzia iniţială, oscilaţiile percepţiei şi continua glisare între obiectul real
şi ficţiunea imaginii, sprijinite şi întreţinute de artist printr-o manualitate şi printr-o
capacitate de adaptare la spiritul formei şi la somaţiile materiei cu totul ieşite din
comun, se transformă, finalmente, în ambiguă trăire estetică şi în vibraţie metafizică
adîncă. Fără să fi fost un om cultivat în accepţiunea academică a cuvîntului, adică fără
o cultură narativă solidă şi sistematizată, dar cu o profundă cultură vizuală şi cu un
instinct infailibil al livrescului, Bitzan a intuit că una dintre cele mai eficiente modalităţi
de a provoca interogaţii filosofice şi vibraţii estetice este bruscarea ontologică,
dizlocarea obiectului din funcţia, din natura şi chiar din existenţa sa. Operînd exclusiv
cu semne şi cu structuri preexistente, deja sistematizate în arhiva noastră mentală şi
semnificate în orizontul cunoaşterii, artistul explorează, în principal, patru căi de
acreditare a formei şi tot atîtea strategii de manipulare a privitorului; prima cale este
aceea a imitaţiei directe (cazul paginii scrise, al cărţii, al bibliotecii, al insectarului etc.)
prin care imaginea devine autonomă faţă de obiectul iniţial, a cărui esenţă este acum
uzurpată. Cea de-a doua cale ar putea fi numită a imitaţiei analogice şi ea presupune
invocarea unei realităţi prin substituţii sprijinite pe analogii formale: un dovlecel uscat,
de pildă, se substituie drugului de salam într-o compoziţie care comentează ironic
imaginea vitrinei de magazin alimentar. Celei de-a treia căi i s-ar potrivi denumirea de
construcţie metonimică şi ea se referă, în special, la instalaţiile complexe de genul
CÎNTĂRII CÎNTĂRILOR în care epica şi personajele unei naraţii preexistente sînt
introduse metonimic prin repere plastice minimale însă perfect definitorii pentru
întregul acţiunii: de pildă pantofii bărbatului şi ai femeii, ca substitut al personajului.
Şi, în sfîrşit, cea de-a patra cale este aceea a construcţiei în sine, indiferentă faţă de
modele şi irepetabilă ca structură. Aceste construcţii, fără a se raporta la realităţi deja
cunoscute, sugerează plauzibil universuri condensate, stochează şi aglutinează
obiecte, forme, substanţe, densităţi şi tonuri diferite fără o altă justificare decît aceea
a unei convieţuiri legitime sau aleatorii. în aceste cutii, valize, dulapuri şi în tot felul de
alte recipiente, mai mult sau mai puţin identificabile, se adună toată tandreţea, ironia,
patetismul, bogăţia şi disperarea mocnită a unei conştiinţe neobosite şi profunde.
Neobosite prin puterea de a lupta cu neantul şi profunde prin inocenţă, prin bucurie şi
prin împăcarea subînţeleasă cu ideea zădărniciei. 
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