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„N

ici nu vreau să ştiu că înaintea mea au
existat alți oameni.” În anul 1918 pe
coperta revistei DADA 3 apare acest
motto bizar atribuit lui René Descartes. În realitate e un fals citat inventat de Tristan Tzara ca preambul al manifestului dadaist din paginile publicației, el insinua că mişcarea sa pornea de la zero
deoarece înainte nu ar mai fi fost altceva. Detaliul
evocat are importanța lui dacă avem în vedere că
tot ce se întâmplă la Moineşti, locul de naştere al
poetului, stă sub semnul Dada. În circumstanțele
date s-ar cere aflat dacă sunt legături, găsite corespondențe dintre obiectul Dada şi cel făcut de
artistul Ioan Burlacu. Desigur, în ambele cazuri
se porneşte de la ceva preexistent, manufacturat,
găsit şi recuperat, modificat, pus într-un context
nou. Asemănările se opresc însă aici. Descifrarea
artefactului propus, mai curând o sarcină dificilă, greu de pătruns dincolo de forma aparentă, de
vibrația tactilă a epidermei, de culoarea pe care
pictorul nu o poate jertfi pe altarul sculpturii. Se
pot face doar aproximări şi aprecieri care de fapt,
şi nu paradoxal, vorbesc mai mult despre critic şi
privitor, aceştia narcisist îşi contemplă chipul reflectat în forma cercetată. Intuiția şi empatia pot
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duce mai aproape de miezul lucrurilor, cu o mai
bună şansă decât analiza rațională grevată de prejudecăți, automatisme şi varii influențe invariabil
subiective. Dilema poate fi eludată printr-un artificiu de limbaj, presărat cu jargonul uzual, un fel
de a nu vedea pădurea din cauza copacilor. Mai
direct spus, nimeni nu înțelege nimic, împăratul
gol defilează falnic în sunet de fanfare, toți se minunează de straiele nemaivăzute care cu nici un
chip nu vor să se arate vederii. E nevoie de un copil ca să înțeleagă şi să spună, să ne ducă de mână
spre adevărul simplu: artistul se joacă iar jocul său
este o treabă foarte serioasă. Atât de serioasă încât
nu poți să nu o iei în seamă. În egală măsură grea
şi riscantă poate fi încercarea de a configura lucrurile într-un loc anume în logica unui concept,
căci apar diferențe între ambientul atelierului şi
cel al spațiului expozițional, deosebiri date de factori ce nu pot fi controlați decât într-o mică măsură. O întreprindere ingrată care, pentru a fi dusă
la bun sfârşit, obligă la intransigență, detaşare, golire de sentimente. Ca şi cum ar fi posibil! Rezultă
o continuă negociere cu tine însuți, cu certitudinile şi îndoielile, cu aşteptările şi speranțele celor
Continuarea în pagina 35
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