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  Într-o zi am fost întrebat de către un prieten foarte apropiat: “La ce ne trebuie arta? Care este 

rolul ei?”. În încercarea proprie de a-și găsi un răspuns, a ajuns la următoarea concluzie: 

“Absolut inutilă”.  Desigur că n-am fost de acord, iar în acest text doresc să încerc clarificarea 

importanței artei în viața individului și a societății, exact cum am prezentat subiectul respectivei 

persoane. 

    Înainte de toate, arta este un cuvânt cu înțeles abstract, variabilă în interperatrea subiectiva a 

invidiuluI. Oamenii, încă din preistorie, au simțit nevoia de a se exprima liber prin diverse 

mijloace. Odată cu evoluția speciei ca intelect și arta a evoluat la un nivel conceptual, depășind  

barierele frumosului pur. Profunzimea găsindu-se în cele mai simple, controversate sau banale 

lucrări modern-contemporane.  

   Fie că vorbim despre pictură, grafică, muzică, teatru, literatură sau alte forme de manifestare 

artistică, ele au ca scop transmiterea unui mesaj, a unei morale, idei de meditație sau pur și 

simplu pentru  bucuria simțurilor noastre. Provocarea unui sentiment fiind ținta artistului. 

   Este absolut necesar să trecem  firul discuției la artistul în sine deoarece la nivelul său se  

concep lucrările. Acest proces este unul bazat pe aria  intuitivă, un impuls interior, trecut apoi 

prin fabrica intelectul, ce finiseaza ideea într-un mod tehnic, dar și conceptual, utilizând 

simbolistica, spre exemplu.  Totodată, acesta este analizatorul lumii, un cercetător neobosit ce 

încerca să cuprindă cu mintea tainele pe care lumea le ascunde sub miile și miile feluri de 

existență a materiei fizica și metafizice. 

  Un aspect doresc să-l clarificăm: diferența dintre un artist în adevăratul sens al cuvântului și nu 

pseudo artist. Modul în care definesc artistul este unul de grand înalt, un nivel net superior 

majorității. Din acest motiv recunosc faptul că sunt total contra societății contemporane care 

ridică în slăvi mediocritatea ascunsă în spatele cuvântului “artă”. Iar prin expunerea tot mai 

desă a acestor persoane, este firesc ca mintea umană să nu mai deosebească esență de 

stratului superficial al lucrurilor, favorizată de lipsa culturii. Așa se explică de cum primim 

întrebări asemănată celor din primul paragraf. “Când oricine poate fi artist, de ce am avea 

nevoie de câțiva adevărați?!”.  Acest proces al creației îmi permit să-l duc la un nivel de supra 

om. 

    Artiștii în formare îmbrățișează de la o vârstă fragedă domeniul în care vor profesa ca și în 

oricare alt domeniu, talentul nu există (pe care eu îl definesc drept doar înclinație). Multele ore 

de muncă, răbdare, nedormite, dedicate studiului ridica omul spre rangul de om al artei. 



   În al doilea rând, artistul are datoria de a împărți creația sa cu lumea, chiar dacă aceasta o va 

înțelege sau nu, chiar dacă o să fie judecat pentru modul său de exprimare sau nu. Comoara de 

om care reușește să iasă din sfera comună a societății mediocre, iar prin artă transmită ceea ce 

cuprinde el cu mintea face un bine multiplu. Pentru sine, pentru cei cărora le este frică de a pași 

pe acest drum extrem de greu, anevoios și pentru întreaga societate. 

    Arta face lumea mai frumoasă, nu prin faptul ca aduce ceva nou, deoarece nimic nu mai 

poate fi creat, ci doar reinterpretarea în manieră subiectivă a individului. Pentru a înțelege 

lumea trebuie ca noi să o vedem din toate unghiurile posibile, trecând este ego-ul nostru. 

Majoritatea societății nu poate face asta, iar artiștii adevărați sunt mereu acolo prin lucrările lor 

veșnic vii.  

 


