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Cuvânt înainte

Restrângându-se la colecţiile Muzeului de Artă Cluj-Napoca, expoziţia deschisă sub genericul Portrete în dialog1 urmãreºte
sã punã în valoare preþioasele fonduri patrimoniale de stampã italianã circumscrise unor individualitãþi artistice de mare
rezonanþã pentru ambianþa culturalã europeanã a secolelor XVII ºi XVIII, ºi anume Stefano della Bella (1610-1664) ºi
Benigno Bossi (1727-1792), material preponderent inedit care prezintã un redutabil potenþial artistico-documentar, fiind
pretabil creionãrii unei viziuni cuprinzãtoare asupra creaþiei de impresiune a celor doi protagoniºti, prin valorificarea exclusivã
a unei colecþii muzeale.
Circuitul expoziþional cautã sã compunã un cadru edificator, oferind posibilitatea unei examinãri revelatoare ce aduce
în prim-planul gândirii reflexive nu doar complexitatea ºi anvergura unor personalitãþi artistice iradiante, ci ºi elemente care
permit o apreciere mult mai detaliatã a specificului ambianþei istorico-culturale în care au activat, precum ºi a frãmântãrilor
artistice care au pecetluit iremediabil fizionomia producþiei epocii.
Astfel, sunt devoalate mecanismele subtile şi laborioase ale construcţiei edificării imaginii, articulaţiile fine ale procesului creativ-artistic prin reliefarea particularităţilor de execuţie şi a soluţionărilor stilistice, mizele plăsmuirii creatoare în acord
cu modul de raportare şi înţelegere a naturii, dar şi a cotidianităţii imediate sau a unei moşteniri artistice semnificative, iar
nu în ultimul rând, substanţa valorică a unor demersuri grafice cu un grad neîndoios de relevanţă în epocă, aflate în directă
conexiune cu o ipostază intens exersată, şi anume cea de gravor, fie el de invenţie sau de traducere.
Florenþa, Roma, Paris, Nürnberg, Dresda, Leipzig sau Parma sunt polurile geografice între care se întreþes biografiile
unor itinerarii umane ºi artistice de o densitate singularã, care prin acea spectaculoasã, extrem de versatilă polivalenþã a expresiei au „locuit” ºi „descris” secolele XVII ºi XVIII într-un mod absolut particular: florentinul Stefano della Bella, cel care
alãturi de mentorul sãu spiritual, Jacques Callot (1592-1635), ºi a compatriotului acestuia, Ambraham Bosse (1604-1676),
aparþine aºa-numitei categorii a gravorilor de incizie unicã, el dobândind, totodatã, ºi aura unei sonore excepþionalitãþi în
panorama artei italiene a secolului al XVII-lea graþie fermitãþii opþiunii sale „puriste” (în sensul cã a privilegiat dintre formele
de expresie artisticã, aproape exclusiv, limbajul grafic, alegând tehnica acvaforte ca mijloc predilect de exprimare, un gest
curajos ce risca să fie privit în epocă drept o provocatoare extravaganţă) ºi diligentul milanez Benigno Bossi, a cãrui notorietate
publicã mãgulitoare nu poate fi complet disociatã de influenþa decisivã a unor figuri de prim rang ale scenei artistice cosmopolite din teritoriul Ducatului de Parma, Piacenza ºi Guastalla, între care se numără şi prim-arhitectul curţii ducale, francezul
Ennemond Alexandre Petitot (1727-1801) sau prim-ministrul Guillaume du Tillot (1711-1774). Încercãrile sale temerare
de a asimila, înþelege ºi traduce într-o echivalenþã perfectã pe placa de gravurã desenele originale ale unei proeminente
personalitãþi artistice locale, Francesco Mazzola (1503-1540), zis Il Parmigianino, pentru care nutrea un cult veritabil, i-au
asigurat o persistenþã neviciatã în imaginarul cotidian al epocii, dar cu toate acestea pluralitatea remarcabilã a personalitãþii
sale artistice se aflã, în prezent, doar în curs de recuperare.
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Expoziţie organizată la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, în perioada 21 decembrie 2017 - 8 ianuarie 2018.
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