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Fabricii de chibrituri, 9A 

Bogdan Vlăduță - X-uri și Martiri 

 A face artă așa cum o face Bogdan Vladuță este, cred,  modul cel mai serios profesional cu 
putință. În momentul în care spun asta, îmi imaginez diminețile lui Bogdan - ca să nu spun direct 
că le chiar știu!-dimineți, deci, în care îl văd mergând conștiincios, determinat și punctual, către 
atelierul sau, ca orice amploaiat devotat serviciului. Asta zi de zi, neabătut de vreme, 
“corporatist”din necesitate și din devotament. Din necesitate pentru că nu poate altfel: atelierul 
este rostul său și, în plus, are o disciplină autoimpusă - să nu treacă o zi fără să lucreze! Asemeni 
unui scriitor profesionist, adaugă zilnic, tenace, câte o pagină la Opera sa, fără a fi scutit de 
avatarurile acestuia, inclusiv agonia matinală în fața colii albe. Chiar dacă nu e cine știe ce 
distracție în ce arăt aici, este ceea ce îl motivează să înceapă o nouă zi. Consonanța între pasiune 
și rigoare pentru muncă nu este ceva chiar frecvent întâlnit astăzi și nici întâiul lucru ce ar 
caracteriza un pictor. Și încă nu e tot, pentru că el, Vladuță, deși doar pictor – sau, poate, tocmai 
de aceea! - a fost angajat să facă ceva serios și temeinic, el are o misiune. Angajat de propria 
conștiință, care este cel mai teribil contract care există pe lumea asta. De ar suna trâmbițele 
Ierihonului, Bogdan tot ar merge, neabătut, pe calea sa. Misiunea lui e să spună adevărul. Pentru 
a fi spus, însă, adevărul trebuie aflat, iar pentrua fi aflat, trebuie căutat. Căutat, aflat, spus! Asta i-
e calea, asta e ceea ce face Bogdan Vladuță, cu asta se ocupă el zi de zi, la Vladuță Inc. În 
Corporația-sa-cea-serioasă aflată lângă parcul Grădina Icoanei, adevărul e imuabil iar arta devine 
inevitabilă.   

Iată mai jos un fragment care ar produce oroare lui Bogdan Vladuță:  

„în societate nu trebuie duse discuții despre adevăr, ci trebuie discutat galant, cu simțul ironiei și 
echilibrului. nu pentru că adevărul e incomod; el nu este atît de incomod cît e de mizer, de brutal, 
de „prost mirositor”, de nepotrivit. [...]. la ușa adevărului, ca și la ușa unui prieten fundamental, 
trebuie să bați rar. mai des îi cauți pe cei ușurateci, care te bine dispun, care te reconfortează, 
secăturile simpatice care sunt sarea vieții, extrem de necesari. prietenii galanți, cu care poți să 
rîzi în voie, care te eliberează cîteva ceasuri de otrava propriei tale tensiuni și a timpului tău. 
diversiunea simpatică, simpaticii diversioniști. arta nu e și ea o diversiune?! de la existență, care 
ne abate atenția de la existență, de la...adevăr, de la orice formă a lui?!” (nicolae breban, don juan, 
editura cartea românească, 1981, pp. 168-169) 
Arta ca divertisment este ceea ce Bogdan Vladuță respinge cu repulsie. Sau, ca să zic așa, numai 
astfel nu ar putea fi ințeleasă, pictura sa. 

În cea de-a doua expoziție pe care o deschide la Galeria :Baril, Bogdan Vladuță propune o 
meditație pe tema martiriul, înțeles ca mărturie a faptelor și suferințelor celor persecutați.   

 Sub titlul “X-uri și martiri”, el reunește lucrări, care dovedesc preocupările sale constante 
îndreptate către istorie, pe care o vede, însă, cumva particular, doar ca persistență a unor vestigii, 
a unor  relicve din trecut, reduse la rolul de păstrătoare a unui spațiu identitar. Oferind, astfel, un 
arhetip, istoria ne obligă să (ne) înțelegem într-un fel anume cine suntem, (pe) noi, cei de azi. 
Drepturile și libertățile noastre sunt rezultatul acțiunilor (luptei și sacrificiului) celor vechi în 
opoziție cu autoritatea (oricare va fi fost ea). Martiriul, este prilejul pe care Bogdan Vladuță îl 
folosește pentru a investiga aproape anatomic (etimologic, în greaca veche, ana=prin și 
tomein=tăiere) relația dintre Putere și cei asupriți, între societate și cei care își dau viață pentru o 
cauză considerată nobilă. Subiectul devine cu atât mai dificil cu cât Vladuță are mereu ambiția 
de a demonstra că arta este mai mult decât o ilustrare a vieții sau, horribile dictu!, ca în citatul de 
mai sus, o distracție, o diversiune (în sensul cosmetizării) menită să-i ascundă aspectul brutal, 
gregar.   
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 Lucrările, în cea mai mare parte realizate prin tehnica picturii pe panză, folosind aproape 
exclusiv tonuri de gri-cenușiu – culoare atât de iubită de Bogdan!-, compun în acest fel un 
documentar în alb și negru, o discuție despre adevărul care nu poate fi decât monocrom. Dar 
“fildesul și argintul sunt albe, dar puse lingă puful de lebădă păr palide”, spune Alberti, așadar 
“fiecare lucru este sesizat prin comparatie” („10 cărti despre arhitectură”). Un drept nu există 
decât în măsura în care este recunoscut. Altfel, e prilej de conflict, de suferintă, de acțiuni 
subversive. La Bogdan Vladuță, culori și forme inactive la suprafată presupun un tumult subteran 
subversiv. Lupta se dă în numele credinței și e crâncenă, iar sacrificiul e frecvent și violent. 
Martiriul, zice Bogdan, are un “anturaj anatomic: capete tăiate, mâini și picioare trunchiate, 
scheme antropomorfe, unghiuri uscate și schele”. Cu toată această stridență asumată, nu 
elementul strict anatomic primează – dintr-un trunchi descăpătanat țâșnesc, aproape estetic, 
arteziene de sânge, cu originea în artere dispuse fantezist -, ci tumultul ideatic subsecvent. Nu 
doar pictura e interesantă la Bogdan Vladuță, ci și profunzimea ideilor.  

Și ar mai fi ceva. “Pentru o înțelegere mai largă a lucrurilor pe care le voi expune adaug un eseu 
dedicat crucii prin rudenia ei cu X-ul”, spune Bogdan. Dar și, adaug eu, pentru apăsătoarea 
încărcătură afectivă pe care o transmite lucrările expuse. “X”-ul înseamnă interdicție (No 
trespassing!), deci atributul Puterii – opresiva, prin definiție - (ca în fragmentele din beton rece, 
greu, aproape ud sau fotografiile ce surprind detalii de zid ce ar putea fi lesne confundate cu un 
eșafod), dar semnifica și,  în  matematică!, mulțimea - pe cei mulți, umiliți și obidiți – la Bogdn o 
frumoasă împletitura de fier cenușiu, un graf, o lucrare de orfevrărie, funebră, poate. “X”-ul este 
nu doar semnul înmulțirii ci și al singularului/singuratății, este cel necunoscut, eroul, anonim 
poate, cel cu sabia dreptății și a adevarului.   “X” -ul din windows – cel care inchide, pune-i cruce!, 
zicem noi in romanește, și crucea și sabia fiind insemne ale victoriei și  ale morții. In hoc signo 
vinces! 

Undeva, aparte, o pânză mică, delicioasă, singura pată de culoare din expoziție, descrie o 
frumoasă alee, străjuită de pini romani care filtrază o lumină splendidă, ca a raiului. Tabloul se 
cheamă Cinecitta și înțelegem că aleea te conduce către acest paradis de celuloid, regat al 
divertismentului, al deșertăciunii. Prin contrast, aceast mic tablou, face să se audă mai clar un 
strigătul sfâșietor al deznădejdii:    
   Unde este Dumnezeu?  

Tiberiu Adelmann 


