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Since I first met Romul Nuțiu in 2008 and entered into the
overwhelming world of his studio, several exhibitions took
place in various places and a couple of books were published.
Nuțiu would have turned 90 this year. On this occasion we have
composed the book “Romul Nuțiu - Dynamic Universe” and
further more we are launching it in Cetate at the opening of the
exhibition with the same title, curated by Flavia Frigeri.
In the main essay of the book, Flavia Frigeri surveys all the aspects
of Nuțiu’s oeuvre and traces the development of the artist’s
indigenous form of abstraction, both individually and in relation
to the global post-war context. New readings and prospectives
of the artist’s pictorial and performative practice are brought to
the fore.
Philip Rylands in his discourse guides us into a seductive journey
in looking at Abstract Expressionism and at art in general. It is
about the continuous challenge to understand what we see.
Helen Harrison’s essay relates to the pivotal exhibition “Abstract
Expressionism behind the Iron Curtain”, which took place at the
Pollock - Krasner House and Study Centre in 2017 and continued
at the Steinberg Museum of Art, LIU Post in 2018. Romul Nuțiu
(1932-2012) along with other artists of his generation like Edo
Murtic (1921-2005), Jan Kotik (1915-2002), Andrej Jemec
(b.1934) and Tadeusz Kantor (1915-90) undermined the rather
simplistic preconception that artists in the Communist bloc
countries were not working in an abstract language.
Andreea Foanene explores Nuțiu’s role and effects in Timișoara,
the town where he spent most of his life involved with the
cultural environment and mentoring generations of Art students
as a professor at the University of West. The narrative focuses
also on the recent donation of the Nuțiu family to the Museum
of Art in Timișoara.

De când l-am întâlnit prima oară pe Romul Nuțiu în 2008 și am
pătruns în lumea copleșitoare a atelierului său, au avut loc mai
multe expoziții în diferite locuri și au fost publicate câteva cărți.
Anul acesta, Nuțiu ar fi împlinit 90 de ani. Cu această ocazie,
am realizat cartea “Romul Nuțiu – Dynamic Universe”, pe
care o lansăm la Cetate, la vernisajul expoziției cu același titlu,
curatoriată de Flavia Frigeri.
În eseul principal al cărții, Flavia Frigeri analizează toate aspectele
operei lui Nuțiu și urmărește evoluția abstracționismului personal
al artistului, atât în mod individual, cât și în contextul global
postbelic. Sunt evidențiate noi interpretări ale viziunii pictoriale
și performative a artistului.
În discursul său, Philip Rylands ne ghidează într-o călătorie
seducătoare în ceea ce privește expresionismul abstract și arta
în general. Este vorba despre provocarea continuă de a înțelege
ceea ce vedem.
Eseul lui Helen Harrison face referire la expoziția “Abstract
Expressionism behind the Iron Curtain” care a avut loc la Pollock–
Krasner House and Study Centre în 2017, iar apoi la Steinberg
Museum of Art, LIU Post în 2018. Romul Nuțiu (1932-2012), alături
de alți artiști din generația sa, precum Edo Murtic (1921-2005),
Jan Kotik (1915-2002), Andrej Jemec (n. 1934) și Tadeusz Kantor
(1915-90), au infirmat prejudecata ușor simplistă potrivit căreia
artiștii din țările Blocului comunist nu ar fi folosit limbaj abstract.
Andreea Foanene explorează rolul și efectele lui Nuțiu în
Timișoara, orașul unde artistul și-a petrecut cea mai mare parte
a vieții, profund implicat în viața culturală și fiind mentorul multor
generații de studenți la arte plastice, în calitatea sa de profesor la
Universitatea de Vest. Se evidențiază totodată și recenta donație
a familiei Nuțiu către Muzeul de Artă din Timișoara.

The path of rethinking peripheral modernisms in the light of the
global, and putting new spots on the map of art history is still a
challenging one. I wish that this exhibition and the book about
Romul Nuțiu and his role in the Eastern European abstraction
and Abstract Expressionism will be an important step forward.

Regândirea modernismelor periferice în lumina modernismului
global și sublinierea unor noi repere pe harta istoriei artei
reprezintă încă o mare provocare. Îmi doresc ca această
expoziție și cartea despre Romul Nuțiu și rolul său în abstracția
est-europeană și în Expresionismul Abstract să reprezinte un
important pas înainte.

title page - Blue Tree, 2002, oil on canvas, 158 / 115 cm | pagina de titlu - Copacul albastru, 2002, ulei pe pânză, 158 / 115 cm
Three-dimensional Self-portrait, 2010, oil on canvas, 110 / 110 / 25 cm | Autoportret Tridimensional, 2010, ulei pe pânză, 110 / 110 / 25 cm
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“Abstract Expressionism and the European Informel made
me understand that I have to keep my own authenticity
and sensitivity.”1 With these words, the Romanian artist
Romul Nuțiu, established his position vis-à-vis the two most
powerful gestural movements of the postwar era. Neither an
Abstract Expressionist, nor an Informel painter, Nuțiu began
to experiment with abstraction in the early 1960s. During the
heyday of Socialist Realism, he rejected figuration in favour of
non-objective art. A radical stance, which pushed against the
grain of state-commissioned demands. His highly charged
paintings proved that the pictorial gesture could be at once a
site of subversion and a locus of inner projection.

„Expresionismul abstract și curentul european informel m-au
făcut să înțeleg că trebuie să-mi păstrez propria mea autenticitate,
precum și propria mea sensibilitate.”1 Cu aceste cuvinte, artistul
român Romul Nuțiu și-a confirmat poziția față de cele mai
puternice două forme de pictură gestuală din epoca postbelică.
Fără să aparțină nici expresionismului abstract, nici curentului
de artă informală, Nuțiu a început să experimenteze în sfera
picturii abstracte la începutul anilor 1960. În perioada de glorie
a realismului socialist, el a respins arta figurativă în favoarea celei
non-obiective. O atitudine radicală împotriva artei subvenționate
de stat. Picturile sale explozive au demonstrat faptul că gestul
pictural poate să fie atât subversiv, cât și profund interiorizat.

In spite of censorship, Nuțiu’s work was conversant with postwar
experimental practices on both sides of the Iron Curtain.
A complex circulation of objects, persons and ideas shaped
transactions between Eastern and Western Europe, as the
burgeoning multiple modernist project is increasingly revealing.
Such an intricate network of relations and artistic outputs
exposes the porosity of Eastern European artistic creations and
undermines the idea of a singular, monolithic production caught
between Socialist Realism and a timid imitation of Western
modernism. In what follows, Nuțiu’s work is analysed against this
backdrop of exchanges and shared spaces. Ultimately though,
the right to modernity is at stake in the artist’s radical gesture.

În ciuda cenzurii, lucrările lui Nuțiu s-au dovedit a fi în deplină
armonie cu experimentele postbelice de o parte și de alta a
Cortinei de Fier. A existat o circulație complexă de obiecte,
persoane și idei între Europa Răsăriteană și Europa Occidentală,
așa cum reiese din înfloritorul proiect modernist cu multiple
fațete. O rețea atât de complexă de relații și de realizări
artistice reflectă permeabilitatea creațiilor artistice din Europa
Răsăriteană și contrazice ideea unei producții singulare și
monolitice la granița dintre realismul socialist și o imitație timidă
a modernismului occidental. În continuare, vom analiza opera lui
Nuțiu în contextul acestor interacțiuni. Până la urmă, în gestul
radical al artistului este în joc dreptul la modernitate. Pentru

Romul Nuțiu, “Elan Vital – Interview with the artist.” Bucharest: 418 Contemporary
Art Gallery, 2008. p.4.

1
Romul Nuțiu, „Elan vital – interviu cu artistul”, București, 418 Contemporary Art
Gallery, 2008, pag. 4.

1

Romul Nuțiu’s studio, 2020 | Atelierul lui Romul Nuțiu, 2020
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To fully appreciate the import of this gesture, one must situate
his practice first within the contemporary artistic and political
context.

Whose Modernity?

a înțelege pe deplin semnificația acestui gest, este necesar să
prezentăm contextul politic și artistic contemporan.

A cui modernitate?

In the early 1960s Nuțiu bid farewell to figuration, to embark
on a solitary abstract journey. It was a one-way street for the
artist who abided to the diktats of abstraction for the rest of
his career. Today the move from figuration to abstraction (and
back again) is commonplace; artists move between the two
with great ease. In 1960s Romania, it was radical. The abstract
gesture, constituted a field of resistance against social and
national aspirations. It made manifest artists’ desire to be part
of an international contemporary culture, while also calling into
question the practice of experimental postwar art.

La începutul anilor 1960, Nuțiu și-a luat rămas bun de la arta
figurativă spre a porni într-o călătorie abstractă solitară. Era o
stradă cu sens unic pentru artistul care a respectat normele artei
abstracte de-a lungul întregii sale cariere. Astăzi circulația dinspre
figurativ către abstract (și invers) este un lucru obișnuit; artiștii
se mișcă în ambele sensuri cu mare ușurință. Însă în România
anilor 1960, era un lucru radical. Gestul abstract a fost un mod
de rezistență împotriva aspirațiilor sociale și naționale, ilustrând
dorința artiștilor de a face parte dintr-o cultură contemporană
internațională, punând totodată sub semnul întrebării practica
artei experimentale postbelice.

Though Romania was never formally part of the U.S.S.R., it spent
decades under the Communist sphere of influence, first under
Soviet occupation, and then under dictator Nicolae Ceausescu,
who came to power in 1965. Ceausescu started his political
regime as a progressive non-aligned and Western-friendly
leader. This meant that for a brief period Romania opened
itself to Western art and culture and Romanian artists could
gain international prominence through official and semi-official
channels of cultural diplomacy. This liberal period came to an
abrupt end, when in 1971 Ceausescu delivered his infamous July
Theses, denouncing Western culture and reinstating Socialist
Realism as the only government sanctioned art form. To be
an artist in these circumstances meant either to adhere to the
Romanian interpretation of Socialist Realism or to be subversive
enough to bypass state-commissioned impositions to succeed in
producing ‘autonomous art’.

Deși România nu a făcut niciodată parte din URSS, totuși s-a aflat,
decenii la rând, în sfera de influență comunistă, mai întâi în timpul
ocupației sovietice, iar apoi sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu,
care a venit la putere în 1965. Ceaușescu și-a început regimul
politic ca un conducător progresist nealiniat și binevoitor față de
Occident, ceea ce a însemnat că, pentru o scurtă perioadă de
timp, România s-a deschis către cultura occidentală, iar artiștii
români au dobândit un statut internațional prin canalele oficiale
și semi-oficiale ale diplomației culturale. Această perioadă
liberală s-a încheiat brusc în 1971, când Ceaușescu a prezentat
Tezele din iulie, prin care era denunțată cultura occidentală și era
reinstaurat realismul socialist ca singura formă de artă acceptată
de regim. A fi artist în aceste circumstanțe însemna fie să aderi la
interpretarea românească a realismului socialist, fie să fii suficient
de subversiv ca să eviți realizarea unor lucrări comandate de stat
și să reușești să creezi „artă autonomă”.

This binary model came with its own limitations. On the one
hand, it implied the existence of a single type of Socialist Realism,
even though recent studies have demonstrated that Socialist
Realism was far from a monolithic style. On the other hand,
autonomous art, was developed as an antidote to the enforced
politicization of art and artists. On the surface, ‘autonomy’
captured a widespread yearning to rescue art from a direct
involvement in politics; deep down it meant different things, to
different people. This led to an extremely fluid state of affairs,
which eschewed firm categorisation and yet seamlessly inscribed

Acest model binar a avut propriile sale limite. Pe de o parte,
el presupunea existența unui singur tip de realism socialist, deși
studii recente au demonstrat faptul că realismul socialist nu
a fost nici pe departe un stil monolitic. Pe de altă parte, arta
autonomă a fost folosită ca un antidot la politizarea forțată a artei
și a artiștilor. La suprafață, „autonomia” a exprimat o dorință
arzătoare a multor artiști de a salva arta de la o implicare directă
în politică; în profunzime, autonomia a avut semnificații diferite
pentru diferiți oameni, ceea ce a condus la o situație extrem de
fluidă, care a evitat categorisirea, dar totuși a înscris cu ușurință și
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all autonomous art within a modernist ideology.

în întregime arta autonomă într-o ideologie modernistă.

While some communist regimes adopted a modernist value
system as part of their cultural agenda, others rejected it starkly
by imposing tight forms of control and censorship. The political
instrumentalization of “socialist modernism,” as it has been
defined, varied depending on the national framework. As such,
each country in Eastern Europe, possessed a national form of
Socialist Realism countered by a national modernism; the degree
to which the latter gained official traction varied enormously.
For instance, the official cultural agenda in Yugoslavia and
Poland benefitted from a lenient attitude towards modernism.
Whereas, in countries like Romania (in the wake of the July
Theses) the tight grip of Socialist Realism was present, leaving all
other forms of experimentation to the wayside of officialdom.
Most problematically though, Western commentators have
stereotypically treated experimentation behind the Iron Curtain
as a timid imitation of Western modernism, which entailed a
wholesale transplantation of foreign ideas into a radically different
cultural context; which ascribed to “autonomous art” its own
independent meaning. If we take Nuțiu’s abstract paintings, it
becomes immediately apparent how distinct his gestural strategy
is in comparison to Abstract Expressionism or Informel.

În timp ce unele regimuri comuniste au adoptat un sistem
de valori moderniste ca parte a strategiei lor culturale, altele
l-au respins categoric impunând forme stricte de control și de
cenzură. Instrumentalizarea politică a „modernismului socialist”,
așa cum a fost definit, a variat în funcție de specificul național.
Fiecare țară din Europa de Est a avut o formă națională de
realism socialist contracarat de un modernism național; gradul
în care acesta din urmă s-a bucurat de sprijinul autorităților a
variat enorm. De pildă, în Iugoslavia și în Polonia, agenda culturală
oficială a beneficiat de pe urma unei atitudini binevoitoare față
de modernism. Pe când, în țări precum România (ca urmare a
Tezelor din iulie), realismul socialist s-a manifestat plenar, toate
celelalte forme de experimentare fiind marginalizate. Totuși,
comentatorii occidentali au tratat în mod stereotip experimentele
artistice din spatele Cortinei de Fier ca pe o imitație timidă a
modernismului occidental, care a generat o transplantare a
ideilor străine într-un context cultural radical diferit, ceea ce a
conferit „artei autonome” propria sa semnificație. Dacă avem
în vedere picturile abstracte ale lui Nuțiu, remarcăm imediat
cât de deosebită este strategia sa gestuală în comparație cu
expresionismul abstract sau arta informală.

Another significant pitfall in the categorisation of autonomous
art from behind the Iron Curtain is the tendency to group it
all under the single “Eastern European art” banner. Readers
should be cautioned here from seeing this as a category in its
own right. In fact, there is no such thing as Eastern European
art, but there is art from Eastern Europe. In acknowledging this
distinction, I want to stress the impact that national and political
contextualization had on the development of Nuțiu’s practice,
which remains rooted in Romania and specifically in the city
of Timișoara where the artist settled in 1957. Ultimately, this
analysis of Nuțiu’s oeuvre, underlines the personality rather than
the collective expression, of which the notion of nation is just
one facet.

Un alt neajuns legat de caracterizarea artei autonome din spatele
Cortinei de Fier îl reprezintă tendința de a o așeza în întregime
sub umbrela unică a „artei est-europene”. Ar trebui să atragem
atenția cititorilor cu privire la această noțiune. De fapt, nu există
o așa-numită artă est-europeană, ci există artă din Europa de Est.
Prin această distincție, vreau să subliniez impactul pe care l-a avut
contextualizarea națională și politică asupra creației artistice a lui
Nuțiu, ale cărei rădăcini se află în România, mai precis în orașul
Timișoara, unde artistul s-a stabilit în anul 1957. Această analiză
a operei lui Nuțiu pune accentul pe personalitatea artistului mai
curând decât pe expresia colectivă, ideea de națiune fiind doar
o fațetă a acesteia.

Farewell to Figuration
In the opening quote to this essay Nuțiu stressed how the
encounter with Abstract Expressionism and Informel made him
realise the importance of his own ‘authenticity’ and ‘sensitivity’
when it came to painting. Both nouns imply a degree of

Rămas bun picturii figurative
În citatul prezentat la începutul acestui eseu, Nuțiu sublinia faptul
că întâlnirea sa cu expresionismul abstract și arta informală l-a
ajutat să-și dea seama de importanța propriei sale „autenticități”
și „sensibilități” în pictură. Ambele substantive implică un
anumit grad de independență față de canonul artei universale
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independence from the universal art canon represented here
by the Western abstract movements. To be authentic, meant
to be true to his context, a stance which Nuțiu acknowledged perhaps unconsciously - in his first abstract paintings.
Bănățene I - 1959 (p. 57), Bănățene II - 1960/66 (p. 53), Bănățene
III - 1960/1966 (p. 54), Bănățene IV - 1960/1966 (p. 56) and
Bănățene V - 1965 (p. 11) mark the artist’s first attempt to break
free from the ideology attached to figurative painting. Abstract
at the core, the five works are constructed around sets of
interlinking modular forms. The surface is heavily laden and each
painting appears to be weighed down by the labyrinthine strokes.
Paul Klee’s work, with its nod to tapestry, is immediately called to
mind here. Likewise, the now revered patterns of Anni Albers –
rooted in both abstraction and decoration - are evoked in these
textural works. However, one should resist the temptation to
align Bănățene I and its fellow paintings to this charged Western
legacy. The five Bănățene paintings speak to a local tradition, that
of the Bănățene carpets (made explicit by the works’ titles) and
not Western decoration.
As a cultural heritage, which harks back many centuries, the
Bănățene carpets act as an abstract precedent for Nuțiu’s
work, which eschews foreign ties. The Banat and Maramures
regions of Romania displayed a strong tradition of weaving wall
carpets in panels that could be hung from the wall. Geometrical
shapes, alongside vegetal and anthropomorphic forms used to
characterize these works, which revoked the idea of a carpet as
a floor-based functional piece, elevating it to a wall-based work.
Undoubtedly this represented an important model for Nuțiu,
who graduated from the Fine Arts Institute in Cluj in 1957 and
settled in Timișoara that same year. With a vibrant artistic milieu,
Timișoara offered the perfect backdrop to the development of
Nuțiu’s practice.
He still had to contend with the diktats of Socialist Realism,
and figuration more broadly. Abstract forms offered a viable
alternative, which the artist seized by way of the Bănățene
carpets – an uncontentious reference point in a cultural context
that was prey to constant scrutiny. In light of this, the overlapping
grids which dominate the surface of the Bănățene series can be
read as intricate woven forms. Fashioned out of paint, rather
than wool, Nuțiu’s pieces follow in the footsteps of a longstanding
tradition, while also establishing a new mode of painting. Most
importantly, though, the Bănățene series brings to the fore the
fundamental question of translatability.

reprezentat aici de mișcările abstracte occidentale. A fi autentic
însemna a fi fidel propriului context, o idee confirmată de Nuțiu
– poate inconștient – în primele sale picturi abstracte.
Bănățene I - 1959 (p. 57), Bănățene II - 1960/1966 (p. 53),
Bănățene III - 1960/1966 (p. 54), Bănățene IV - 1960/1966 (p.
56) și Bănețene V - 1965 (p. 11) marchează prima încercare a
artistului de a se desprinde de ideologia atașată picturii figurative.
Esențialmente abstracte, cele cinci lucrări sunt construite în
jurul unor forme modulare interconectate. Suprafața este
foarte încărcată, iar fiecare pictură pare să fie copleșită de
liniile labirintice. Ne vin imediat în minte picturile lui Paul Klee,
cu înclinația lor către tapiserie. De asemenea, sunt evocate în
aceste lucrări texturale mult apreciatele modele ale artistei Anni
Albers, care își au rădăcinile atât în arta abstractă, cât și în cea
decorativă. Totuși, trebuie să rezistăm tentației de a considera că
Bănățene I și picturile înrudite aparțin acestei tradiții occidentale.
Cele cinci picturi din seria Bănățene reflectă o tradiție locală,
aceea a covoarelor bănățene (de unde provine titlul) și nu stilul
decorativ occidental.
Ilustrând o moștenire culturală multiseculară, covoarele bănățene
reprezintă modelul abstract al operei lui Nuțiu, care evită
legăturile străine. Banatul și Maramureșul au avut o puternică
tradiție a covoarelor de perete țesute. Aceste lucrări erau
caracterizate prin forme geometrice, alături de forme vegetale
și antropomorfe, ilustrând ideea potrivit căreia covorul nu era un
simplu obiect funcțional întins pe podea, ci era ridicat la statutul
de lucrare expusă pe perete. Fără îndoială că acesta a fost un
model important pentru Nuțiu, care a absolvit Institutul de arte
plastice din Cluj în 1957 și s-a stabilit în Timișoara în același an.
Având un mediu artistic efervescent, Timișoara i-a oferit lui
Nuțiu condițiile perfecte pentru dezvoltarea sa artistică.
Totuși, el a fost nevoit să se confrunte cu imperativele realismului
socialist și ale artei figurative în sens mai larg. Formele abstracte
au oferit o alternativă viabilă, pe care artistul a folosit-o prin
intermediul covoarelor bănățene – un punct de referință
indiscutabil într-un context cultural aflat sub o permanentă
supraveghere. Din această perspectivă, liniile suprapuse care
domină suprafața seriei Bănețenelor pot fi interpretate ca țesături
complexe. Create cu vopsele în loc de lână, lucrările lui Nuțiu
merg pe urmele unei îndelungate tradiții, stabilind totodată un
nou mod de a picta. Însă aspectul cel mai important este acela
că seria Bănățenelor aduce în prim plan problema fundamentală
a traductibilității.

Bănățene V, 1965, oil on canvas, 72 / 81 cm | Banățene V, 1965, ulei pe pânză, 72 / 81 cm
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Abstraction, perhaps more than figuration, is often infused
with the utopian belief that language is a transparent medium
of communication. This view, would lead one to believe that
diverging forms of abstraction are moved by a shared conceptual
foundation. Clearly, this stance neglects the different nuances
attached to abstract forms, and shoehorns non-objective art
within a single category. Like all artistic forms, abstraction is
porous, and the geometric order which often inflects it, takes
on wholly diverging meanings depending on the artist and the
context. In Nuțiu’s quest for a mode of expression that could be
freed from ideological aspirations, the language of abstraction
served an important purpose, it enabled him to relate art to
emotional instantaneity. In other words, it represented a personal
form of expression in a cultural context that condoned only the
collective language of figuration. As Piotr Piotrowski explained:
“Art Informel could be seen as a defence of individualism against
the state-imposed collectivism.”2 Arguably, Nuțiu took this view
to heart and his commitment to the language of abstraction,
served a personal need to express himself and set his art free
from state-imposed collectivism. Bănățene represented the first
step in the achievement of this lifelong goal.
The rigid forms of his Bănățene paintings, however, were quickly
superseded by the looser shapes of the so-called Modular
Compositions. In this new body of work, geometrical shapes
were progressively disarticulated. Perspective, absent from
Banateance, was reintroduced into the Modular Compositions,
only to be skewed. And colour and form were united in an
abstract symphony, reminiscent of non-objective art’s early
connection to music, via Wassily Kandinsky. A sense of greater
freedom transpires from these free-flowing forms. The works
evince an optimistic view of the future, showing Nuțiu’s growing
confidence in the language of abstraction.
Of the works made at this time, Dance Rhythm - 1965 (p. 12) is
one of the most striking. A rich array of swirling forms lends to
this painting a sensuous quality, while the memory of a passionate
dance lingers on the vibrant surface. The plentiful and intricate
ornamentation of the Baroque ‘total art-work’ is also called to
mind here, as the multifaceted nature of Nuțiu’s abstract register
unfolds. Dance Rhythm draws a direct parallel between physical
movement and pictorial ground. The artist’s performative action
remains inscribed in the painted swirls and, we, as viewers, are
invited to join him on the dancefloor.

Piotr Piotrowski, In the shadow of Yalta: art and the avant-garde in Eastern
Europe, 1945-1989. trans. Anna Brzyski. London: Reaktion, 2009. p. 73.

2

Arta abstractă, poate într-o măsură mai mare decât arta figurativă,
pornește adesea de la convingerea utopică potrivit căreia limbajul
este un mediu transparent de comunicare. Această concepție
ne-ar putea face să credem că formele abstracte divergente au
o bază conceptuală comună. În mod evident, acest punct de
vedere ignoră diferitele nuanțe ale formelor abstracte și include
arta non-obiectivă într-o singură categorie. Asemenea tuturor
formelor artistice, arta abstractă este permeabilă, iar ordinea
geometrică pe care o dezvăluie adesea capătă sensuri complet
diferite în funcție de artist și de context. În cazul lui Nuțiu, aflat
în căutarea unui mod de expresie prin care se putea elibera
de constrângerile ideologice, limbajul abstract a jucat un rol
important: l-a ajutat să facă legătura între artă și spontaneitatea
emoțională. Cu alte cuvinte, reprezenta o formă personală
de expresie într-un context cultural care tolera doar limbajul
colectiv al artei figurative. Așa cum explica Piotr Piotrowski:
„Arta informală ar putea fi văzută ca o formă de apărare a
individualismului împotriva colectivismului impus de stat.”2 Fără
îndoială, Nuțiu era adeptul acestei idei, iar devotamentul său față
de limbajul abstract a slujit unei nevoi personale de a se exprima
și de a-și elibera arta de colectivismul impus de stat. Bănățenele
au reprezentat primul pas în realizarea acestui țel de o viață.
Totuși, formele rigide ale „Bănățenelor” au fost rapid înlocuite
cu formele mai libere din așa-numitele Compoziții modulare.
În această nouă serie de lucrări, formele geometrice au fost
dezarticulate în mod progresiv. Perspectiva, absentă în Bănățene,
a fost reintrodusă în Compoziții modulare, doar pentru a fi
distorsionată. Culoarea și forma au fost unite într-o simfonie
abstractă, amintind de legătura anterioară a artei non-obiective
cu muzica, via Wassily Kandinsky. Aceste forme extrem de fluide
creează impresia unei mai mari libertăți, ilustrând o viziune
optimistă asupra viitorului, precum și încrederea tot mai mare a
lui Nuțiu în limbajul abstract.
Una dintre cele mai impresionante lucrări din această perioadă
este Ritm de dans - 1965 (p. 12). O rețea bogată de forme
turbionare conferă senzualitate acestei picturi, în timp ce
memoria unui dans pasional se păstrează pe suprafața vibrantă. Pe
măsură ce se dezvăluie natura multifațetată a registrului abstract
al pictorului, ne ducem cu gândul la ornamentația luxuriantă și
complexă a „operei de artă totale” baroce. Ritm de dans face o
paralelă directă între mișcarea fizică și temelia picturii. Acțiunea
performativă a artistului rămâne înscrisă în vârtejurile pictate, iar
noi, ca privitori, suntem invitați să venim, alături de el, pe ringul
de dans.
Piotr Piotrowski, In the shadow of Yalta: art and the avant-garde in Eastern
Europe, 1945–1989, trans. Anna Brzyski, Londra, Reaktion, 2009, pag. 73.
2

Dance Rhythm, 1965, oil on canvas, 130 / 100 cm | Ritm de Dans, 1965, ulei pe pânză, 130 / 100 cm
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Constructing a Dynamic Universe

Construirea unui Univers Dinamic

The exuberance and musicality displayed by Dance Rhythm acts
as a catalyst for Nuțiu’s most programmatic body of paintings –
those classed under the hyperbolic title Dynamic Universe. The
so-called ‘aquatic experience’ takes centre stage here, inscribing
the artist’s physicality in the act of creation. Process is integral
to the meaning of these works and to fully appreciate their
conceptual import one must understand how they were made.

Exuberanța și muzicalitatea exprimate în Ritm de dans acționează
ca un catalizator pentru picturile cele mai programatice ale
lui Nuțiu – cele reunite sub titlul hiperbolic Univers Dinamic.
Aici se află în centrul atenției așa-numita „experiență acvatică”,
înscriind fizicalitatea artistului în actul creației. Procesul face
parte din semnificația acestor lucrări, iar pentru a înțelege pe
deplin semnificația lor conceptuală, trebuie să înțelegem cum au
fost ele create.

To kick off the action, Nuțiu installed long and narrow containers
filled with water outside of his studio. He went on to pour
industrial paints of various colours in the containers and allowed
the two liquid substances to mingle. Water, however, rejected
the interaction with the industrial paint, leaving the latter to
scrape its surface. Nuțiu would not have it. He enforced a
collaboration between the two by vigorously stirring the paint
into the water with a wooden stick. The effect was mesmerizing
and everchanging. Spirals, spots, notches and broken lines,
appeared on the reluctant aquatic surface. At the end of this
highly charged alchemical reaction, Nuțiu dipped a white canvas
into one of the containers, and waited for it to absorb the
paint in all its dramatic form. The final step of the process saw
the artist intervening on the laden surface and marking it with
energetic strokes.

Înainte de a începe lucrul, Nuțiu a instalat niște recipiente
lungi și înguste pline cu apă în fața atelierului său. A turnat în
recipiente vopsele industriale de diferite culori, iar apoi a lăsat
cele două substanțe lichide să se amestece. Însă apa a respins
interacțiunea cu vopseaua industrială, care s-a dispersat. Nuțiu nu
s-a lăsat descurajat. A obligat cele două elemente să colaboreze,
amestecând cu putere vopseaua în apă cu un băț de lemn. Efectul
a fost uimitor și într-o perpetuă schimbare. Pe suprafața apei
s-au ivit spirale, pete, crestături și linii frânte. La sfârșitul acestei
reacții profund alchimice, Nuțiu a scufundat o pânză albă întrunul dintre recipiente și a așteptat până când pânza a absorbit
vopseaua în toată forma ei spectaculoasă. Procesul s-a încheiat
prin intervenția energică a artistului care a trasat linii pe suprafața
încărcată de vopsea.

A parallel could be easily drawn here between Nuțiu’s aquatic
experience and Jackson Pollock’s famous dripping technique.
Both artists adopted a radical stance in relation to painting and
the placement of the canvas. No longer premised on a vertical
interaction, the act of painting was happening horizontally; on
the floor. As Hans Namuth’s photographic reportage of Pollock
at work showed, the artist was attacking the canvas from all
sides. Drips were cast across the entire surface, there was no
hierarchical organisation in place here, just a yearning to seize
the space of the canvas in his entirety. Everything fell under the
spell of Pollock’s drips.

S-ar putea face cu ușurință o paralelă între experiența acvatică
a lui Nuțiu și celebra tehnică a picurării inventată de Jackson
Pollock. Ambii artiști au adoptat o atitudine radicală în relație
cu pictura și cu așezarea pânzei. Pictura nu mai depindea de
o interacțiune verticală, ci se realiza orizontal, pe podea. Așa
cum reiese din reportajul fotografic al lui Hans Namuth care l-a
surprins pe Pollock în timp ce lucra, artistul ataca pânza din toate
părțile. Picăturile erau turnate pe toată suprafața, nu exista nicio
organizare ierarhică, ci doar o dorință arzătoare de a cuprinde
în întregime spațiul pânzei. Totul era cucerit de vraja picăturilor
lui Pollock.

The act of painting, in all its mysticism, was performed for
the benefit of Namuth’s camera, who cast Pollock as the
ultimate performative painter. Today, Namuth’s black and
white photographs, continue to fuel Pollock’s mythology, while
also giving us an insight into how automatism shaped Abstract
Expressionism. Arguably, Nuțiu’s aquatic experience was not too
dissimilar from Pollock’s. Nuțiu too was working on the floor

Actul de creație, în întreaga sa dimensiune mistică, a fost surprins
de aparatul de fotografiat al lui Namuth, care ni l-a dezvăluit pe
Pollock, pictorul performativ prin excelență. Astăzi, fotografiile
alb-negru ale lui Namuth continuă să alimenteze mitologia lui
Pollock, ajutându-ne să înțelegem mai bine felul cum automatismul
a modelat expresionismul abstract. Fără îndoială că experiența
acvatică a lui Nuțiu nu a fost foarte diferită de experiența lui

Dynamic Universe XXV, 1970, mixed media on canvas, 120 / 120 cm | Univers Dinamic XXV, 1970, tehnică mixtă pe pânză, 120 / 120 cm

14

15

and covering every inch of his Dynamic Universe paintings with
colour. However, the Romanian artist, was only ever performing
for himself. No one would ever catch a glimpse of a process that
was so out of kiln with state-sanctioned art in 1970s Romania.
As a result, there is no recorded trace of Nuțiu’s action. The
paintings alone hold the memory of a work that was performative
at the core, and pictorial in its expression.
Dynamic Universe marked the beginning of the expansion of
Nuțiu’s paintings into space. The works unfolded and multiplied
creating myriads of visual and emotional perspectives. They
transcended the space of the canvas to make new space, or to
borrow a term dear to Nuțiu, a whole new universe. This again
is particularly significant when considered against the backdrop
of contemporary Romanian art. Through the Dynamic Universe
paintings Nuțiu constructed a universe, that offered respite from
a hyper controlled system, which upheld collectivism to the
detriment of individualism. Nuțiu’s imagined space transcended
national confines and ideological constructs. It extended beyond
tangible reality to encompass the projection of freedom onto
outer space. At the height of the Space Race, planet earth no
longer sufficed, the ultimate frontier was the universe in its most
enveloping form. Nuțiu’s work aligned itself with this vision, as
Cosmos - 1975 (p. 85) and Character in space (1965-1975)
(pag. 29) make explicit. Non-objective in its formal outlook,
the latter painting is set in an otherworldly space populated
by a symbolical figure. The non-descript ‘personage in space’
channels the dreams and desires of those who saw in outer
space an aspirational future. Like the Futurists before him, Nuțiu
was also the architect of a radically reconfigured future, where
there is no stasis, only permanent change. As such, the works
made under the Dynamic Universe banner, can be understood
as agents of a reality meant to transcend Romanian confines to
lay claim to the cosmos at large.
Nuțiu’s Dynamic Universe is made up of a heterogeneous body
of work. Paintings, such as Dynamic Universe XXIV - 1970 (p.
25) and Dynamic Universe XXXVIII - 1975 (p. 94) showcase
the dynamism of the aquatic experience. The heightened fluidity
of the pictorial marks enhances the sense of perpetual change,
as the swirls are caught up in endless turmoil. By contrast,
Covered Dynamic Universe V - 1979 (p. 105) and Covered
Dynamic Universe III (1971) (pag. 104) are subject to a more
rigid structure. Trompe l’oeil is deployed here to ensconce the
abstract gesture within the folds of another universe fashioned

Pollock. Și Nuțiu a lucrat pe podea, acoperind cu culoare fiecare
centimetru din picturile incluse în seria Universul Dinamic.
Însă artistul român a creat aproape întotdeauna în singurătate.
Nimeni nu a fost vreodată martorul acestui proces de creație
atât de diferit față de arta oficială din România anilor 1970.
Prin urmare, nu există nicio mărturie cu privire la acest proces
de creație. Doar picturile sale păstrează amintirea unui act de
creație care era performativ în esență și pictorial ca expresie.
Universul Dinamic a marcat începutul expansiunii picturilor lui
Nuțiu în spațiu. Lucrările sale s-au înmulțit, creând nenumărate
perspective vizuale și emoționale. Ele au depășit spațiul pânzei
pentru a crea un spațiu nou sau, ca să împrumutăm un termen
drag lui Nuțiu, un nou univers. Iar acest lucru este extrem de
important în contextul artei contemporane românești. Prin
picturile incluse în Universul Dinamic, Nuțiu a construit un univers
care a oferit o alinare într-un sistem hipercontrolat care susținea
colectivismul în detrimentul individualismului. Spațiul imaginat
de Nuțiu a depășit granițele naționale și aspectele ideologice.
El s-a extins dincolo de realitatea tangibilă pentru a cuprinde
proiectarea libertății în spațiul cosmic. La apogeul Cursei Spațiale,
planeta Pământ nu mai era de ajuns, frontiera supremă fiind
universul în forma sa cea mai cuprinzătoare. Opera lui Nuțiu s-a
aflat în deplină concordanță cu această viziune, așa cum reiese
limpede din picturile Cosmos - 1975 (p. 85) și Personaj în spațiu
- 1972 (p. 29). Non-obiectivă ca expresie, cea din urmă lucrare
este plasată într-un spațiu nepământean populat de o figură
simbolică. „Personajul în spațiu” non-descriptiv întruchipează
visurile și dorințele celor care vedeau în spațiul cosmic un viitor
la care puteau să aspire. Asemenea futuriștilor de dinaintea lui,
Nuțiu a fost arhitectul unui viitor reconfigurat în mod radical,
unde nu există stază, ci doar o permanentă schimbare. Drept
urmare, lucrările incluse în ciclul Universul Dinamic pot fi
înțelese ca agenți ai unei realități menite să depășească granițele
României pentru a se avânta în spațiul cosmic.
Universul Dinamic este compus dintr-un ansamblu de lucrări
eterogene. Univers Dinamic XXIV - 1970 (p. 25) și Univers
Dinamic XXXVIII - 1975 (p. 94) ilustrează dinamismul
experienței acvatice. Fluiditatea elementelor pictoriale amplifică
ideea schimbării permanente, vârtejurile fiind prinse într-un
tumult perpetuu. În schimb, Univers Dinamic Acoperit V 1979 (p. 105) și Univers Dinamic Acoperit III - 1971 (p. 104)
au o structură mai rigidă. Aici este folosită tehnica trompe l’oeil
pentru a ascunde gestul abstract între faldurile unui alt univers

Assemblage III, 1967, mixed technique on canvas, 148 / 137,5 / 10 cm | Asamblaj III, 1967, tehnică mixtă pe pânză, 148 / 137,5 / 10 cm
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out of make-believe plain A4 paper. Through the hide and
seek effect, Nuțiu reminds us of the constant tension between
concealment and revelation. The act of lifting the paper is
particularly charged here. By showing us the truth behind the
plain surface, Nuțiu evokes his own experience as an artist,
working in an abstract mode, in a figurative climate.

creat dintr-o simplă foaie de hârtie A4 imaginară. Prin efectul
jocului de-a v-ați ascunselea, Nuțiu ne amintește de tensiunea
constantă dintre camuflare și revelare. Actul ridicării hârtiei are
aici o semnificație aparte. Dezvăluindu-ne adevărul din spatele
suprafeței banale, Nuțiu evocă propria sa experiență ca artist,
lucrând într-o manieră abstractă, într-un climat figurativ.

The range of themes addressed through the Dynamic Universe,
extended beyond the cosmos to encompass also legendary
stories, like that of Saint George slaying the dragon. In Saint
George Tuant le Dragon - 1975 (p. 75) the mythical scene is
rendered in abstract terms. No Saint George, nor the dragon
can be made out here, just the lively confrontation, conveyed
through the tumultuous swirls. Nuțiu’s vision for a universe that
transcended the mundanity of the everyday was powerfully
evinced through the colours that he variably attached to his
paintings. Universe Rouge - 1975 (p. 83) and Beige Green
Universe - 1975 (p. 84) invite us to step into a universe that is,
respectively red and beige-green. Colour, acts here as a stand-in
for a different way of living; one which is free from restraints.

Temele abordate în Universul Dinamic s-au extins dincolo de
cosmos și au inclus legende, precum cea a Sfântului Gheorghe
ucigând balaurul. În Sfântul Gheorghe ucigând balaurul - 1975
(p. 75), scena mitică este redată în termeni abstracți. Aici nu
pot fi recunoscuți nici Sfântul Gheorghe, nici balaurul, ci doar
confruntarea aprigă, redată prin vârtejurile tumultoase. Viziunea
lui Nuțiu asupra unui univers care transcende caracterul lumesc
al vieții cotidiene este ilustrată prin culorile pe care le folosește
în mod variabil în picturile sale. Univers Rouge - 1975 (p. 83) și
Univers Bej Verde - 1975 (p. 84) ne invită să pășim într-un univers
care este roșu, respectiv bej-verde. Culoarea funcționează aici ca
un substitut al unui mod de viață diferit: un mod de viață eliberat
de constrângeri.

With the Dynamic Universe, Nuțiu went beyond the medium of
painting alone. He turned his attention to sculpture too. Classed
as an ‘object’ Dynamic Universe -1973 (p. 99) rests on the floor
and opens up like Pandora’s box. An aperture at the centre of
the work gives us access to a hidden core. Covered in gestural
marks, not dissimilar from those found on the surface of the
Dynamic Universe works analysed above, this object hovers on
the edge between painting and sculpture. It is an object yearning
to overcome painting’s two-dimensionality, and yet, it shies away
from being a fully-fledged sculpture.

Prin Univers Dinamic, Nuțiu a trecut dincolo de granița
picturii, îndreptându-și atenția și înspre sculptură. Clasificat ca
„obiect”, Univers Dinamic - 1973 (p. 99) este așezat pe podea
și se deschide ca o cutie a Pandorei. O deschizătură în centrul
lucrării ne oferă acces la un nucleu ascuns. Acoperit cu elemente
gestuale, nu foarte diferite de cele de pe suprafața lucrărilor din
seria Univers Dinamic analizate mai sus, acest obiect se află la
granița dintre pictură și sculptură. Este un obiect care își dorește
cu ardoare să depășească bidimensionalitatea picturii, dar care
totuși evită să fie o sculptură în adevăratul sens al cuvântului.

Nuțiu had already tested the grounds of objecthood in a
series of assemblages made in the late 1960s. In these works,
he turned the canvas’ flat plane into a site of construction, by
layering it with found objects and additional wooden planes.
This technique resulted in Assemblage I - 1967 (p. 100), Red
Assemblage - 1969 (p. 97) and Assemblage III - 1967 (p. 17)
- each of these works invoked the projection of painting into
space, as a metaphor for the expansion of the pictorial ground.
In 1970, Nuțiu furthered his ambition to seize space by making a
series of sculptures, which, by that point, had broken free from
the wall. Titled Sign, and numbered from one to ten, these freestanding sculptures carried biomorphic signs of a Surrealist kind
(vaguely reminiscent of Joan Miró) on their wavy surfaces. They

Nuțiu experimentase deja obiectivismul într-o serie de asamblaje
realizate la sfârșitul anilor 1960. În aceste lucrări, el a transformat
planul orizontal al pânzei într-un șantier, folosind obiecte găsite
și panouri din lemn. Această tehnică a fost utilizată în Asamblaj
I - 1967 (p. 100), Asamblaj în Roșu - 1969 (p. 97) și Asamblaj III
- 1967 (p. 17), fiecare dintre aceste lucrări evocând proiectarea
picturii în spațiul cosmic, ca o metaforă a expansiunii picturii.
În 1970, Nuțiu a continuat în direcția cuceririi spațiului cosmic,
realizând o serie de sculpturi de sine stătătoare. Intitulate
Semn și numerotate de la unu la zece, aceste sculpturi aveau
elemente biomorfice de sorginte suprarealistă (amintind vag de
Joan Miró) pe suprafețele lor unduitoare. Ele invitau la o lectură
de jur-împrejur ca simboluri totemice ale spațiului. Pe soclul

Green Dynamic Universe, 1967, mixed technique on wood, 105 / 95 / 11,5 cm | Univers Dinamic Verde, 1967, tehnică mixtă pe lemn, 105 / 95 / 11,5 cm
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invited an in the round reading, while posing as totemic markers
of space. The base of each sculpture was also worked up with
marks and splodges, uniting top and bottom in a seamless cohort.
The Sign, which takes centre stage here, would return in a series
of calligraphic paintings made in the 1990s, where the idea of a
sign as a carrier of meaning was explored further. In the same
way that the Sign is a recurring subject in Nuțiu’s work, so are
a number of other themes, especially those attached to nature.
Earth and water, in its varying configurations, are amongst the
most prominent subjects to which Nuțiu returned over and
over again. From the mountainous landscapes evoked by the
abstract geometrical compositions of the Montana series, to the
hidden vegetable structures of Structura Vegetala Subterana,
the artist embedded the natural world into his universal vision.
Equally powerful, and on repeat over the years, were the works,
which tackled head on the formal tropes of abstraction. Beyond
Sign, Nuțiu also looked at: rhythm as a compositional marker in
Compositional Rhythm - 1996 (p. 210); colour as an unrivalled
conveyor of feeling in Invasion of Colours - 2010 (p. 202 203); and space as a prerogative of every pictorial surface – a
concept evinced by Energetic Space - 1998 (p. 160). Both the
rubric of abstraction and nature informed Nuțiu’s work, even
after the end of Ceausescu’s dictatorship and the liberalisation
of Romanian art that this brought about. Throughout the 1990s
and early 2000s Nuțiu painted relentlessly, pouring all of his
energy onto the canvas, as if he felt the pressure to reassert his
longstanding commitment to non-objective art.
While the Dynamic Universe label remained confined to works
made in the 1970s, Nuțiu’s entire oeuvre subscribed to its
principles. With the paintings and objects, associated with the
Dynamic Universe Nuțiu pushed his practice towards new
horizons. He charged the pictorial brushstroke with the ideal of
the simultaneity of physical and psychological movement. Action,
took centre-stage here, even though the creative performance
was for the artist alone. Only later in life, at the opening of
his exhibition The Pyramid of Memory (Elan Vital II) at Calina
Gallery, Timișoara in 2010 he surprised his audience with a
performative gesture, of the kind that had underpinned so many
of his early works.
Nuțiu’s work stemmed from a climate of crisis, one urging him
to confront the world in a clear and just manner. The works,
shaped his unique perception of space and life, shifting his

fiecărei sculpturi erau gravate semne de sus până jos într-un flux
continuu. Semnul, care ocupă un loc central aici, avea să revină
într-o serie de picturi caligrafice realizate în anii 1990, unde se
continua explorarea ideii de semn-purtător de sens. La fel cum
Semnul este un subiect recurent în opera lui Nuțiu, tot astfel
sunt și alte teme, mai ales cele legate de natură.
Pământul și apa, în diferite configurații, se numără printre cele
mai importante subiecte la care Nuțiu a revenit iarăși și iarăși.
De la peisajele montane evocate în compozițiile geometrice
abstracte din seria Montană, până la structurile vegetale ascunse
din Structură vegetală subterană, artistul a inclus lumea naturală
în viziunea sa universală. La fel de sugestive și recurente de-a
lungul anilor au fost și lucrările care pun accentul pe elementele
abstracte formale. Pe lângă Semn, Nuțiu a abordat și alte subiecte
precum: ritmul ca simbol compozițional în Ritm Compozițional 1996 (p. 210); culoarea ca mod de exprimare fără egal a trăirilor
sufletești în Invazia culorilor - 2010 (p. 202 - 203); și spațiul ca o
prerogativă a oricărei suprafețe picturale – un concept ilustrat
de Spațiu Energetic - 1998 (p. 160). Atât elementele abstracte,
cât și natura au fost prezente în lucrările lui Nuțiu, chiar și după
sfârșitul dictaturii lui Ceaușescu și liberalizarea artei românești.
De-a lungul anilor 1990 și la începutul anilor 2000, Nuțiu a pictat
fără încetare, punându-și toată energia în picturile sale, ca și când
ar fi simțit nevoia de a-și reafirma devotamentul de o viață față
de arta non-obiectivă.
Deși denumirea Univers Dinamic s-a limitat la lucrările realizate în
anii 1970, întreaga operă a lui Nuțiu a confirmat aceste principii.
Prin picturile și obiectele asociate Universului Dinamic, Nuțiu
s-a îndreptat înspre noi orizonturi pentru atingerea idealului
simultaneității mișcării fizice și psihologice. Acțiunea a ocupat
locul central, chiar dacă actul de creație s-a realizat în singurătatea
artistului. De-abia mai târziu în viață, la vernisajul expoziției sale
Piramida Memoriei (Elan Vital II) la Galeria Calina, Timișoara din
2010, Nuțiu și-a surprins audiența printr-un gest performativ de
tipul celor care s-au aflat la temelia multora dintre lucrările sale.
Opera lui Nuțiu s-a născut într-o epocă de criză, el fiind nevoit să
adopte o atitudine clară și justă față de această lume. Lucrările sale
i-au modelat percepția unică asupra spațiului și vieții, făcându-l
să-și îndrepte atenția către Univers, cu adevărurile sale simple
și vulnerabile. Maniera sa de lucru s-a bazat în mod constant
pe trasarea liniilor, picurare, pete, semne inefabile temporare și
tranzitorii; structuri care evocă forme naturale și imaginare. Deși
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attention to the Universe with its vulnerable and simple truths.
His artistic practice consistently relied on strokes, drips, splodges,
temporary and transitory ineffable marks; structures evoking
natural and imagined forms. Working and living in a constant state
of emotional and creative turmoil, he, however, never betrayed
the principle of the artwork’s autonomy. Even after Ceausescu
rescinded his promise to liberalize culture, Nuțiu resisted the

a lucrat și a trăit într-un permanent tumult emoțional și creator,
el nu a trădat niciodată principiul autonomiei artei. Chiar și după
ce Ceaușescu și-a încălcat promisiunea de a liberaliza cultura,
Nuțiu a respins logica vizuală a realismului socialist, aderând la
arta abstractă. Procedând astfel, el a afirmat dreptul artiștilor
la autonomie și la libertate creatoare. Și, în timp ce artiștii
occidentali considerau modernismul - în epoca postbelică - ca

visual logic of Socialist Realism, by adhering to abstraction. In
doing so, he asserted the artists’ right to autonomy and creative
freedom unencumbered by party control. And while Western
artists saw modernism - in the postwar moment – as a dwindling
symptom of the bourgeoisie, their East European counterparts
embraced it as a form of resistance against the regime.

un simptom al declinului burgheziei, confrații lor est-europeni
l-au îmbrățișat ca o formă de rezistență împotriva regimului.

Collapsed River Shore, 2011, oil on canvas, 50 / 168 cm | Mal Surpat, 2011, ulei pe pânză, 50 / 168 cm
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As the steward of the property where Jackson Pollock and Lee
Krasner, two of the foremost Abstract Expressionist painters,
lived and worked, I believe it’s important to interpret their
achievements in broad terms, especially in relation to global
developments. Krasner herself resisted being described as an
American artist; she felt that labeling her by her nationality was
parochial. She, Pollock, and other like-minded artists of their
generation were striving to create what their friend and colleague
Alfonso Ossorio called an “international language of the brush.”
He was among those who worked to forge the cross-cultural
exchanges, including exhibitions of American abstract art that
he organized in Paris and Osaka in the 1950s, which were vital
to that effort.

În calitate de intendent al proprietății unde Jackson Pollock
și Lee Krasner, doi dintre cei mai de seamă reprezentanți ai
expresionismului abstract, au locuit și au lucrat, cred că este
important să le interpretăm realizările în sens larg, mai ales în
relație cu evoluțiile globale. Lee Krasner însăși nu a dorit să fie
descrisă ca artistă americană, considerând că etichetarea ei în
funcție de naționalitate era un lucru provincial. Ea, Pollock și alți
artiști cu aceleași păreri din generația lor se străduiau să creeze
ceea ce prietenul și colegul lor Alfonso Ossorio numea un
„limbaj internațional al pensulei”. El s-a numărat printre cei care
au încercat să promoveze schimburile interculturale, ca de pildă
expozițiile de artă abstractă americană pe care le-a organizat la
Paris și la Osaka în anii 1950.

So when Joana Grevers first proposed an exhibition exploring
what she described as “the phenomenon of Abstract
Expressionism behind the Iron Curtain during Communism,” I
didn’t know what it would entail but I knew I wanted to do it.
In fact, with virtually no knowledge of the relevant artists or
where their work was to be found, I had no idea where to begin.
But Joana and her colleague Guy Williamson did know who and
where. Their preliminary planning made it clear that such a show
was feasible, though, as Guy remarked, it would present “a few
challenges.”

De aceea, atunci când Joana Grevers a propus organizarea unei
expoziții care să exploreze ceea ce ea descria ca fiind „fenomenul
expresionismului abstract din spatele Cortinei de Fier în timpul
comunismului”, nu știam ce avea să urmeze, dar știam că vreau
să fac acest lucru. De fapt, fără să știu practic nimic despre artiștii
relevanți și nici unde să-i găsesc, nu aveam nici cea mai vagă idee
unde să încep. Însă Joana și colegul ei Guy Williamson știau cine
sunt și unde pot fi găsiți acești artiști. Ele m-au asigurat că acest
proiect este realizabil, însă, așa cum a remar Ossorio cat Guy, el
avea să presupună „câteva provocări”.

Dynamic Universe XXIV, 1970, mixed media on canvas, 120 / 120 cm | Univers Dinamic XXIV, 1970, tehnică mixtă pe pânză, 120 / 120 cm
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Joana was already representing the Romanian painter Romul
Nuţiu’s work, which she had shown me on her initial visit to
the Pollock-Krasner House and Study Center in 2014. After she
and Guy surveyed collections in former Soviet Bloc countries
and discussed the concept with curators and scholars, a list of
five representative artists emerged: Andrej Jemec (Yugoslavia/
Slovenia), Tadeusz Kantor (Poland), Jan Kotík (Czechoslovakia),
Edo Murtić (Yugoslavia/Croatia) and Nuţiu (Romania). Unlike
some of their fellow abstractionists who had immigrated to
more receptive places, all five had lived and worked under
Communist regimes in their home countries. Securing the loan
of works from the 1950s and early 1960s, when those regimes
were hostile to abstract art, was crucial to the project’s success.
That was where its most challenging aspects lay, but in the end
each artist was represented by two major paintings.

Joana reprezenta deja lucrările pictorului român Romul Nuțiu,
pe care mi le arătase cu ocazia primei ei vizite la Casa PollockKrasner și la Centrul de Studii în 2014. După ce ea și Guy au
cercetat colecții din țări care au făcut parte din fostul Bloc Sovietic,
și au discutat conceptul cu curatori și experți, s-a conturat o listă
de cinci artiști reprezentativi: Andrej Jemec (Iugoslavia/Slovenia),
Tadeusz Kantor (Polonia), Jan Kotík (Cehoslovacia), Edo Murtić
(Iugoslavia/Croația) și Romul Nuțiu (România). Spre deosebire
de unii dintre colegii lor care au emigrat în locuri mai primitoare,
toți cei cinci au trăit și au lucrat sub regimurile comuniste în
țările lor de baștină. Împrumutarea lucrărilor din anii 1950 și de
la începutul anilor 1960, când acele regimuri erau ostile artei
abstracte, a fost crucială pentru succesul proiectului. Acestea au
fost cele mai problematice aspecte, însă, până la urmă fiecare
artist a fost reprezentat prin două picturi semnificative.

Through Joana’s connections, we were able not only to borrow
outstanding examples from museums in Croatia, Slovenia, and
Poland and two private collectors, but also to enlist several
experts to write essays that place the works in the context
of political and cultural developments during a time when
Abstract Expressionism had become the dominant international
movement. An essay by Philip Rylands, director emeritus of the
Peggy Guggenheim Collection in Venice, explained the concepts
behind it, establishing the milieu in which our five artists operated.

Prin legăturile Joanei am reușit nu doar să împrumutăm lucrări
remarcabile din muzee din Croația, Slovenia, Polonia și din două
colecții private, ci și să invităm câțiva experți să scrie eseuri care
să așeze lucrările în contextul evoluțiilor politice și culturale
dintr-o epocă în care expresionismul abstract devenise mișcarea
internațională dominantă. Un eseu scris de Philip Rylands,
director emerit al Colecției Peggy Guggenheim de la Veneția, a
explicat conceptele de la care s-a pornit, descriind mediul în care
au lucrat cei cinci artiști.

For me, the show’s most intriguing revelation was the extent
of the artists’ personal exposure to contemporary abstract art.
All five of them traveled and exhibited in Western Europe, and
two of them, Kantor and Murtić, visited the United States Murtić in 1951 and Kantor in 1965. Thus the catalog documents
how artists absorbed and adapted aspects of American and
European precedents to create their own approaches to gestural
abstraction. That they managed to persevere in spite of official
disapproval and even outright repression is a testament to their
commitment to a form of expression that’s both deeply personal
and universally resonant.

Pentru mine, descoperirea cea mai uimitoare a fost relația
personală a artiștilor cu arta abstractă contemporană. Toți cei
cinci au călătorit și au avut expoziții în Europa Occidentală, iar
doi dintre ei, Kantor și Murtić, au vizitat Statele Unite - Murtić în
1951, iar Kantor în 1965. Astfel, catalogul dezvăluie cum artiștii
au asimilat și au adaptat aspecte ale experimentelor americane și
europene și și-au creat propriile lor abordări în ceea ce privește
arta abstractă gestuală. Faptul că au reușit să persevereze,
în ciuda dezaprobării oficiale și chiar a represiunii fățișe, este
o dovadă a devotamentului lor față de o formă de expresie
profund personală și totodată universală.

The exhibition benefitted greatly from the contributions of
several experts with special knowledge of the artists in question.
The profiles and chronologies they wrote for the catalog offer
valuable insights into how Soviet Bloc artists gained access to
the wider art world and how they were able to shape their own
responses to modernism when such tendencies, and abstract art
in particular, were not sanctioned in their homelands. In Poland,

Expoziția a beneficiat de pe urma contribuțiilor mai multor
experți care cunosc în profunzime activitatea artiștilor în cauză.
Profilurile și cronologiile pe care le-au scris pentru catalog
oferă informații prețioase privind modul cum artiștii din fostul
Bloc Sovietic au dobândit acces în lumea artistică internațională
și felul cum au reușit să-și creeze propriile lor răspunsuri față
de modernism într-o perioadă când astfel de tendințe, și mai

Character in Space, 1972, mixed media on canvas, 107 / 90 cm | Personaj în Spațiu, 1972, tehnică mixtă pe pânză, 107 / 90 cm

28

29

where the climate was less restricted, the multi-talented Kantor,
better known for his performance work and poetry, established
an avant-garde bastion in Kraków. He traveled widely in Europe
and painted abstract canvases in the 1950s that he described as
“a secretion of my INSIDE.” But in repressive Czechoslovakia,
Kotík, a strong opponent of Socialist Realism, was prevented
from exhibiting his abstract paintings, and eventually immigrated
to Sweden in 1968. His daughter-in-law, the art historian and
curator Charlotta Kotík, contributed a perceptive catalog essay
that outlines the political and cultural climate of postwar Europe,
describes the tension between individual artistic expression and
officially sanctioned art under Socialist regimes, and discusses
some of the ways in which artists were able to circumvent the
restrictions.
Yugoslavia is an interesting case, since the ruler, Marshal Tito,
broke with Moscow in 1948, ushering in a more relaxed attitude
and allowing artists more freedom to work and study abroad.
Jemec - the only one of the five artists still living when the
exhibition took place - spent 1963-64 in London and Paris,
where he was strongly influenced by Tachisme and Art Informel.
Murtić visited Paris in 1948, and as mentioned, in 1951, a
watershed for Abstract Expressionism, he was able to spend a
year traveling in the United States, where his work was shown in
New York, Pittsburgh and Los Angeles. Romania also had a thaw,
which, although brief, enabled an exhibition of contemporary
American art to go to Bucharest in 1969. In the catalog, Joana
described it as “a turning point that triggered... the imagination
of many artists” and validated the direction in which Nuţiu
was already going. It was not until the 1970s, however, that his
abstract work was recognized and exhibited in his native land.

Abstract Expressionism Behind the Iron Curtain illustrated that
the interconnections along the United States, Europe, and Asia
did not exclude the Soviet satellites, and that the vital spirit of
dynamic creativity could not be extinguished by authoritarian
censorship.

ales arta abstractă, nu erau acceptate în țările lor de baștină. În
Polonia, unde climatul a fost mai puțin restrictiv, multitalentatul
Kantor, mai bine cunoscut pentru activitatea lui ca regizor de
teatru și poet, a creat un bastion avangardist la Cracovia. El a
călătorit foarte mult în Europa și a pictat lucrări abstracte în anii
1950, lucrări pe care le-a descris ca fiind „o secreție a universului
meu lăuntric.” Însă, în Cehoslovacia, unde s-a manifestat un
regim represiv, lui Kotík, un adversar înverșunat al realismului
socialist, i s-a interzis să-și expună picturile abstracte, ceea ce l-a
determinat până la urmă să emigreze în Suedia în 1968. Nora sa,
Charlotta Kotík, istoric de artă și curator, a contribuit la realizarea
acestui catalog cu un eseu care prezintă climatul politic și cultural
al Europei postbelice, descrie tensiunea dintre expresia artistică
individuală și arta oficială în regimurile socialiste și menționează
câteva dintre modalitățile în care artiștii au reușit să se sustragă
restricțiilor.
Iugoslavia este un caz interesant întrucât conducătorul ei,
mareșalul Tito, a rupt relațiile cu Moscova în 1948, adoptând o
atitudine mai relaxată și îngăduind artiștilor mai multă libertate
să lucreze și să studieze în străinătate. Jemec - singurul dintre cei
cinci artiști care încă mai trăia atunci când a avut loc expoziția a locuit între anii 1963 - 1964 la Londra și la Paris, unde a fost
puternic influențat de tașism și de curentul de artă informală.
Murtić a vizitat Parisul în 1948, iar în 1951, un an hotărâtor
pentru expresionismul abstract, a reușit să călătorească timp de
un an de zile în Statele Unite, unde i-au fost expuse lucrările
la New York, Pittsburgh și Los Angeles. România a avut și ea
un moment de dezgheț, care, deși de scurtă durată, a permis
organizarea unei expoziții de artă contemporană americană la
București în 1969. În catalog, Joana l-a descris ca pe „un moment
de cotitură care a stimulat... imaginația multor artiști” și a validat
direcția în care mergea deja Nuțiu. Totuși, de-abia în anii 1970,
i-au fost recunoscute și expuse picturile abstracte în țara sa
natală.
Expresionismul abstract din spatele Cortinei de Fier a ilustrat
faptul că interconexiunile în Statele Unite, Europa și Asia nu au
exclus sateliții sovietici, iar spiritul vital al creativității dinamice nu
a putut fi înăbușit de cenzura autoritaristă.

Aquatic Experience in Red and Beige, 1970s, mixed media on paper, 52 / 37 cm | Experiență Acvatică în Roșu și Bej, anii 1970,
tehnică mixtă pe hârtie, 52 / 37 cm
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In the twentieth century there was a widely accepted conviction,
at least among those who set out to look at, enjoy, and criticize
art, that art “was a language for the communication of feeling
and emotion.”1 In his 1878 study, Aesthetics, Eugène Véron
had codified this in the concept of the “emotive symbol,” the
embodiment, most frequently in a painting, of an emotion. It
is a short but resounding distance from this to René Huyghe’s
affirmation, in Art and the Spirit of Man (1962), that art is the
language of the human spirit. Huyghe referred to the art of all
ages, but an abstract art which, through the renunciation of a
language of geometry in favor of the freely brushed, the painterly
or indeed any other application of colored material which does
not rely on line, draftsmanship, or preconceived shapes, and
which offers itself as emotionally expressive, falls into this net.
Huyghe’s reference to “spirit” - a word all understand but none
define - evokes Wassily Kandinsky’s claims in ‘Concerning the
Spiritual in Art’ (1912). Indeed Kandinsky stands at the fount of
an expressionist art that is abstract rather than representational
(Die Brücke, Oskar Kokoschka, Chaim Soutine et al.). It was with
reference to Kandinsky that Alfred H. Barr, Jr. first used the term
“abstract expressionist,” in 1929.

În secolul XX, a existat o convingere foarte răspândită, cel puțin
printre cei care au încercat să privească arta, să se bucure de
ea și să o evalueze, că arta „era un limbaj pentru comunicarea
sentimentelor și a emoțiilor.”1 În studiul său din 1878, Estetica,
Eugène Véron sintetizase această idee prin conceptul de „simbol
emotiv”, întruchiparea, cel mai frecvent într-o pictură, a unei
emoții. Este o deosebire mică, dar semnificativă, față de afirmația
lui René Huyghe din Arta și spiritul omului (1962), potrivit
căreia arta este limbajul spiritului uman. Huyghe se referea la
arta din toate timpurile, însă o artă abstractă care renunță la
un limbaj al geometriei în favoarea aplicării culorilor într-un
mod cu totul liber, care nu mai pune accentul pe linie, desen
sau forme preconcepute și care este tot atât de expresivă din
punct de vedere emoțional se înscrie perfect în această viziune.
Huyghe folosește cuvântul „spirit” – un cuvânt pe care toată
lumea îl înțelege, dar nimeni nu îl definește – evocând afirmațiile
lui Wassily Kandinsky din „Despre dimensiunea spirituală în
artă” (1912). Într-adevăr Kandinsky se află la originea unei arte
expresioniste care este abstractă mai curând decât figurativă
(Die Brücke, Oskar Kokoschka, Chaim Soutine at al.). Făcând
referire la Kandinsky, Alfred H. Barr Jr. a folosit pentru prima
oară termenul „expresionist abstract” în 1929.

Abstract Expressionist art folds into itself therefore the
encapsulation of feeling and the language of the spirit—a spirit
specific to the time of the work’s production: the Zeitgeist. As
Kandinsky wrote: “Every work of art is the child of its age and, in
For this and what follows see Harold Osborne, ‘The Art of Appreciation’,
Oxford: Oxford University Press, 1970, pp. 93ff.

1

Prin urmare, arta expresionistă abstractă sintetizează universul
sentimentelor și limbajul spiritului – un spirit specific epocii
în care a fost creată opera de artă: Zeitgeist. Așa cum scria
În legătură cu acest subiect și cu ceea ce urmează, vezi Harold Osborne, „The
Art of Appreciation”, Oxford: Oxford University Press, 1970, pp. 93ff.

1

Blue Dynamic Universe ‘Object XII’, 1974, mixed technique and industrial paint on wood, 80 / 80 / 20 cm, National Museum of Art Timișoara | Univers Dinamic Albastru
“Obiect XII”, 1974, tehnică mixtă și vopsea industrială pe lemn, 80 / 80 / 20 cm, Muzeul Național de Artă Timișoara

32

33

many cases, the mother of our emotions.” The Scottish painter
Alan Davie thought of this impulse as “an organic life force, as
if he was somehow separate to it and as much in awe of the
finished article as the spectator.” He believed that “there was
‘some kind of primal spiritual, almost sexual force’ which urged
him to create. Davie stated, ‘when I am working well I work with
some sort of unconscious creativity.’ ”2
The implication is that the work of art is the nexus of two
different situations: it is first the outpouring of an emotion by
the artist - Kandinsky’s “inner necessity” - and it must then cause
the same emotion in the sympathetic or susceptible viewer. In
the process the work converts from its private, introspective
meaning, to a shared, externalized one. Tolstoy’s conception of
art, as expressed in ‘What is Art?’ (1898), was just this: “Art
is a human activity consisting in this, that one man consciously,
by means of external signs, hands on to others feelings he has
lived through, so that other people are infected by these feelings
and also experience them.” The differences between these two
accounts, Davie’s and Tolstoy’s, lies in the unconscious activity
of the former and the conscious activity of the latter; in the
abstract language of Davie and the realistic scenes intended by
Tolstoy.
Beginning with the Romantic view of art as the expression of
feeling, Surrealism from the 1920s introduced the notion that
such feeling should best reverberate from deep in the artist’s
unconscious. The process of reification enacted in the craft of art
ranges from the superficial re-creation of a mere sensation—the
sight of flying ducks for example, such as Kandinsky derided—
to the embodiment of an emotion (fear? anger? love?), to the
vibrations of the artist’s spirit (!), and even to supra-personal
archetypal patterns.
This notion of the artist as a vessel for the transmission of
emotion from the realm of the spirit or of Jungian archetypes
is not, however, shared by all. In ‘The Meaning of Art’ (1932),
Herbert Read is quite clear that the artist aims only to please,
and does so through “a unity or harmony of formal relations
among our sense-perceptions.” This is not as simple-minded
as it might seem. Like a good shaking, it brings us back to the
only material thing with which we have to deal: in the present
context, the oil, or mixed media, on canvas. As has often been
pointed out, it is not given to us to know what goes on in the
minds of artists,3 and when we attribute to the artist recourse to
the unconscious in the realm of private psychology or universal
See Sarah Mate, “Alan Davie, In the Making,” David Wade Gallery, Harrogate, UK:
http://www.davidwadefineart.com/news/alan-davie-in-the-making/
3
See, for example, John Carey, What Good Are The Arts? London: Faber & Faber,
2005.
2

Painted Cube, 1970, oil on wood, 30 / 30 / 30 cm | Cub Pictat, 1970, ulei pe lemn, 30 / 30 / 30 cm
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Kandinsky: „Orice operă de artă este copilul vremii sale și, în
multe cazuri, mama emoțiilor noastre.” Pictorul scoțian Alan
Davie considera acest impuls „o forță organică a vieții, ca și
când ar fi fost oarecum despărțit de el și tot atât de uimit de
opera încheiată ca și privitorul.” El credea că „există un fel de
forță primordială spirituală, aproape sexuală, care îl îndemna să
creeze. Davie mărturisea că, atunci când lucrează bine, lucrează
cu un fel de creativitate inconștientă.”2
În consecință, opera de artă este legătura dintre două situații
diferite: mai întâi, este revărsarea unei emoții de către artist „necesitatea interioară” a lui Kandinsky - iar apoi, ea trebuie să
provoace aceeași emoție privitorului empatic sau sensibil. Pe
parcursul acestui proces, opera de artă își schimbă semnificația
personală, introspectivă într-una exterioară, împărtășită
celorlalți. Concepția despre artă exprimată de Tolstoi în
lucrarea sa „Ce este arta?” (1898) era tocmai aceasta: „Arta
este o activitate umană care constă în faptul că un om, în mod
conștient, cu ajutorul semnelor exterioare, le împărtășește
celorlalți sentimente pe care le-a trăit, așa încât alți oameni să fie
mișcați de aceste sentimente și să le trăiască și ei.” Diferențele
dintre aceste două afirmații, a lui Davie și a lui Tolstoi, constau
în activitatea inconștientă a celui dintâi și activitatea conștientă
a celui de-al doilea; în limbajul abstract al lui Davie și scenele
realiste ale lui Tolstoi.
Pornind de la concepția romantică despre artă ca exprimare a
sentimentelor, suprarealismul a introdus în anii 1920 noțiunea
potrivit căreia aceste sentimente ar trebui să vină din străfundurile
inconștientului artistului. Procesul concretizării realizate prin
meșteșugul artei variază de la recrearea superficială a unei simple
senzații – ca de pildă, un stol de rațe în zbor, așa cum spunea
zeflemitor Kandinsky – la ilustrarea unei emoții (teamă? mânie?
iubire?), la vibrațiile spiritului artistului și chiar până la modelele
arhetipale supra-personale.
Totuși, această noțiune a artistului văzut ca un canal de transmisie
a emoției dinspre tărâmul spiritului sau al arhetipurilor lui Jung nu
este împărtășită de toți. În „Semnificația artei” (1932), Herbert
Read spune destul de limpede că artistul nu dorește altceva
decât să se facă plăcut, iar acest lucru îl face printr-o „unitate sau
armonie a relațiilor formale dintre percepțiile noastre senzoriale”,
ceea ce nu este chiar atât de simplu pe cât ar putea să pară. Ca o
scuturătură puternică, ne aduce înapoi la singurul aspect material
cu care trebuie să ne confruntăm: în contextul prezent, uleiul
sau tehnicile mixte pe pânză. Așa cum s-a remarcat adesea, nu
2
Vezi Sarah Mate, „Alan Davie, In the Making,” David Wade Gallery, Harrogate,
UK: http://www.davidwadefineart.com/news/alan-davie-in-the-making/
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archetypes, this is unknowable by definition, being unconscious.
Artists themselves, in such cases, like Davie’s, are ignorant. The
use of what André Breton defined as “pure psychic automatism,”
an undeliberated, unwitting way to get started, to initiate work
on the blank canvas, was a practice of American painters in the
1940s.
Our effort, therefore, must be—by the force of our own
intellects, or our aptitude for lyrical and intuitive thought—
to go beyond the “harmony [or not] of formal relations” and
make what we can of what we see. Might the glow of light from
behind Andrej Jemec’s charred barricades be metaphorical for a
message of hope, for example? His cosmic “chiaroscuro” drama
has something of conflict about it, but offers aesthetic pleasure,
too. There are intimations of frenetic, even automatist psychic
activity in Tadeusz Kantor’s 1958 ‘Composition’ - though we
know nothing of his state of mind— and of a Dadaist disregard
for art-making’s “formal relations,” even within the novel
conventions of the abstract. The standoff between the organic
and the mechanistic in Kantor’s later ‘Chelsea’ lends menace
to the figure on the right: is it predatory? If squeezed, would it
detonate? Or has it already done so, given the centrifugal pattern
on the left? Or is it a critical fallacy of the weak-minded to allow
narrative and time to creep into one’s perceptions?
Like Kandinsky, Jan KotÍk creates parallel worlds of marks that
signal, of forms that swirl, with the emphatic “matière” that so
honestly speaks of painting. The paintings of Edo Murtić, too,
have much of European Informel - pictorial effects of brushwork
and surface texture, with images that are proxies for landscape
or collage. The dizzying spatial effects of Romul Nuţiu equate to
mental landscapes that, like František Kupka’s before him, suspend
or enhance consciousness. Each work has its technical virtuosity
and induces the simple pleasure for us of seeing something never
seen before, conjured from the artist’s materials. And thus we
marvel at the “how” of their coming into being.
Each artist has his or her ineffable personal calligraphy, which
rewards the connoisseur as he or she comes to recognize it,
and with this recognition the capacity to assess the more or less
accomplished works in the oeuvre. We are not able to judge if
the artist’s practice is spontaneous or deliberated, or rather, to
what degree it is somewhere in between. The corollary of this is
that we are not even able to measure the degree of subjectivity
in the artist’s work, an element usually but incorrectly taken for
granted. New York School artists such as Adolph Gottlieb and

ne este dat să știm ce se întâmplă în mintea artiștilor3, iar atunci
când credem că artistul recurge la inconștient în sfera psihologiei
particulare sau a arhetipurilor universale, acest lucru nu poate
fi cunoscut prin definiție întrucât este inconștient. În astfel de
cazuri, artiștii înșiși, precum Davie, sunt neștiutori. Folosirea
noțiunii pe care André Breton o definea ca „pur automatism
psihic”, un mod nedeliberat, inocent de a începe lucrarea pe
pânza albă, a fost o practică a pictorilor americani în anii 1940.
Prin urmare, trebuie să facem efortul – prin puterea propriului
nostru intelect sau prin înclinația noastră către gândirea lirică și
intuitivă – de a merge dincolo de „armonia [sau nu] a relațiilor
formale” și să înțelegem atât cât se poate din ceea ce vedem.
De pildă, strălucirea luminii din spatele baricadelor carbonizate
ale lui Andrej Jemec ar putea să fie o metaforă pentru un mesaj
de speranță? Încleștarea cosmică redată prin „chiaroscuro”
creează tensiune, dar oferă și plăcere estetică. Există aluzii ale
unei activități psihice frenetice, chiar automatiste în lucrarea
„Compoziție realizată” de Tadeusz Kantor în 1958 - deși nu
știm nimic despre starea lui de spirit - și ale unei desconsiderări
dadaiste față de „relațiile formale” ale procesului de creație
artistică, chiar și în cadrul noilor convenții ale artei abstracte.
Opoziția dintre dimensiunea organică și cea mecanicistă dintr-o
lucrare ulterioară a lui Kantor, „Chelsea”, face ca forma din partea
dreaptă să pară amenințătoare: oare este prădalnică? Dacă este
apăsată, oare va exploda? Sau poate că deja a explodat, dat
fiind modelul centrifug din partea stângă? Ori poate că este un
raționament greșit să lăsăm narațiunea și timpul să se furișeze în
percepțiile noastre?
Asemenea lui Kandinsky, Jan Kotík creează lumi paralele de
semne care îndrumă, de forme care se rotesc, cu o „matière”
emfatică ce vorbește atât de onest despre pictură. Și picturile
lui Edo Murtić conțin multe elemente caracteristice curentului
european de artă informală - efecte picturale realizate prin
tușe și textura suprafeței, cu imagini apropiate de peisaj sau
de colaj. Efectele spațiale amețitoare ale lui Romul Nuțiu sunt
asemenea unor peisaje mentale care, ca și în cazul lui František
Kupka, suspendă sau amplifică conștiința. Fiecare lucrare are
virtuozitatea ei tehnică și ne induce simpla plăcere de a vedea
ceva ce nu am mai văzut până atunci, realizat prin materialele
artistului. Și astfel suntem uimiți de felul „cum” au luat naștere
aceste lucrări.
Fiecare artist își are caligrafia sa personală, care îl răsplătește
pe connoisseur atunci când reușește să o recunoască, iar prin

Richard Pousette-Dart would certainly deny any subjectivity
whatsoever. If ever we think we perceive visible evidence of the
artist’s “emotion” - if the transmission from the private to the
public thought may have been fulfilled - it remains impalpable,
beyond our imaginative reach, indescribable in words, and at the
very least as subjective for the viewer as it had been (more or
less, or if at all) for the artist at the time of his or her intuition
and of the painting’s execution.
Even the notion of an Ariadne thread that connects the “action”
of the arm, retrieved in the apparent movement of the paint,
with some vestige of the mental “emotion” with which the
image was instigated, is insufficient to pull the viewer through
the nexus, the painting, to a symbiotic understanding of the
artist’s impulse. We the viewers are, as it were, on our own.
This essay was first published in the Catalog ‘Abstract Expressionism behind the
Iron Curtain’ on the occasion of the exhibition at Pollock-Krasner House and
Study Center, 2017, Stony Brook Foundation Inc.

această recunoaștere, capacitatea de a aprecia lucrările mai
mult sau mai puțin reușite din cadrul întregii opere artistice. Nu
suntem capabili să judecăm dacă lucrarea artistului este spontană
ori deliberată ori undeva între acestea. De fapt, nu suntem
capabili nici măcar să măsurăm gradul de subiectivitate din opera
artistului, un element considerat de obicei, dar în mod eronat,
ca fiind de la sine înțeles. Cu siguranță că artiștii din cadrul New
York School, precum Adolph Gottlieb și Richard PousetteDart, ar nega orice subiectivitate. Dacă credem că percepem
dovezi vizibile ale „emoției” artistului – dacă s-ar putea realiza
transmiterea dinspre gândirea particulară către cea publică –
rămâne greu de aflat, dincolo de imaginația noastră, imposibil de
descris în cuvinte și cel puțin la fel de subiectiv pentru privitor
precum a fost (mai mult sau mai puțin, ori poate deloc) pentru
artist în momentul intuiției acestuia și în momentul realizării
picturii.
Chiar și ideea unui fir al Ariadnei, care conectează „acțiunea”
brațului, regăsită în aparenta mișcare a culorii de pe pânză,
cu câteva urme ale „emoției” mentale insuflate imaginii, este
insuficientă pentru a-l face pe privitor să ajungă la o înțelegere
simbiotică a impulsului artistului. Noi, privitorii, suntem, ca să
spunem așa, pe cont propriu.
Acest eseu a fost publicat pentru prima dată în Catalogul “Abstract Expressionism
behind the Iron Curtain” cu ocazia expoziției de la Pollock-Krasner House and
Study Center, 2017, Stony Brook Foundation Inc.

Vezi, de pildă, John Carey, What Good Are the Arts? Londra, Faber & Faber,
2005.

3

Vegetal Rhythm, 1987, oil on canvas, 80 / 200 cm | Ritm Vegetal, 1987, ulei pe pânză, 80 / 200 cm
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Brushstroke,
Abstraction, and
Context in the
Art of Romul
Nuțiu, 19651975

Tușă,
abstracțiune și
context în
creația lui Romul
Nuțiu din
deceniile 1965 1975

Andreea Foanene

Andreea Foanene

In this text dedicated to Romul Nuțiu, we will enter the social,
political and stylistic world of Romania in the decade from 1965
to 1975, via three works typical of the artist during that period.

În textul dedicat artistului Romul Nuțiu, urmează să pătrundem
în universul social, politic și stilistic al României anilor ‘65- ‘75 prin
intermediul a trei lucrări reprezentative ale artistului din acea
perioadă.

The works that we propose to place in context are the three
large paintings that established a significant donation to the
Timișoara National Museum of Art in 2021, from the part of
Romul Nuțiu’s daughter, artist Simona Nuțiu Gradoux. The
heritage value of the donation cannot be understated since, given
their stylistic, thematic, technical and material value, the paintings
together function as an apparatus that allows us to analyse the
history of art in Romania during the decade in question. They
help us to understand the way of life, the stylistic orientations,
and the materials and techniques employed by artists from the

Operele pe care le propunem contextualizării sunt 3 lucrări
de mari dimensiuni care au constituit obiectul unei donații
semnificative realizate de către fiica artistului Romul Nuțiu,
artista Simona Nuțiu Gradoux, către Muzeul Național de Artă
Timișoara în anul 2021. Valoarea patrimonială a donației este una
extraordinară, întrucât, prin valoarea stilistică, tematică, tehnică
și materială concretă care le caracterizează, ele funcționează
ca un „aparat de analiză” a unei perioade artistice din istoria
României deceniului ‘65-‘75. Ele ne ajută să înțelegem modul de

up and next page - Seven Painted Shapes, 1969, wood, iron and industrial paint, 250 / 204 / 40 cm, National Museum of Art Timișoara | sus și pagina următoare - Șapte
Forme Pictate, 1969, lemn, fier și vopsea industrială, 250 / 204 / 40 cm, Muzeul Național de Artă Timișoara
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viață, axele stilistice, materialele și tehnicile folosite de artiștii din
blocul comunist în această perioadă, dar totodată ne dezvăluie și
povestea unui artist care și-a conturat stilul și axele profesionale
dincolo de doctrinele impuse de politica timpului în care a trăit.

Communist Bloc in that period, but at the same time, they also
reveal the story of an artist who developed his own style and
career beyond the doctrines imposed by the political regime
under which he lived.

Cele trei lucrări, „Șapte Forme Pictate” - (p. 39), „Univers
Dinamic Acoperit IV” (p. 47) și Univers Dinamic Acoperit VI
“Spațiu Energetic” (p. 43) provin din colecția personală a familiei
artistului. Menționăm că lucrarile s-au aflat în custodia Muzeului
Național de Artă Timișoara, în expuneri temporare în muzeu,
începând din 2018.

The three works, Seven Painted Shapes (p. 39), Covered
Dynamic Universe IV (p. 47), and Covered Dynamic Universe
VI ‘Energetic Space’ (p. 43), are from the private collection of
the artist’s family and since 2018 they have been kept at the
Timișoara National Museum of Art, where they are shown in
temporary exhibitions.

Aspecte sociale, politice, stilistice
și culturale în care au fost create
lucrările

The Social, Political, Stylistic and
Cultural Contexts in which the
Works were Created

Lucrarea „Șapte Forme Pictate” este un volum impozant
atât ca dimensiune și aspect cromatic, cât și din perspectiva
semnificației acesteia în cadrul operei artistului. Obiectul pictat
studiat a fost datat 1969 (dar este posibil să fi fost realizat cu
2-3 ani înainte, cunoscută fiind decizia de datare mai târzie pe
care o folosea artistul1, din cauza unor proprii convingeri). În
acea perioadă România era sub regimul comunist iar realismul
socialist reprezenta stilul oficial de stat, recomandat, recunoscut
și remunerat de către formele puterii dictaturii politice și
culturale. În perioada în care a fost creată lucrarea, comunismul
românesc s-a caracterizat printr-o anume relaxare2 și anume în
anul 1968.

Seven Painted Shapes is a work impressive in its magnitude,
not only thanks to its size and chromatics, but also in terms of
its significance within the artist’s work as a whole. It has been
dated to 1969, but it may have been painted two or three
years earlier, as the artist is known to have post-dated works
for reasons of personal conviction.1 At the time, Romania was
under a communist regime and Socialist Realism was the official
state style, recommended, recognised and remunerated by
the power structures of the political and cultural dictatorship.
Within the period when the work was painted, which began in
1968, Romanian communism underwent a relative thaw.2

Picturile „Univers Dinamic Acoperit IV” și Univers Dinamic
Acoperit VI “Spațiu Energetic” fac parte dintr-o serie tematică
explorată și produsă de artistul Romul Nuțiu în prima parte a
anilor ’70, ciclu tematic care s-a materializat în expoziția Univers
Dinamic, la Galeria de artă Helios din Timișoara, curator Coriolan
Babeți. Ambele picturi au fost datate 1975 și, asemănător
cazului volumului „Șapte Forme Pictate” este foarte probabil că
ele au fost realizate mai devreme decât data înscrisă alături de
semnătură.
În acele timpuri „protecția artiștilor” de către Statul Comunist
era asigurată prin Uniunea Artiștilor Plastici din România și
Fondul Plastic3, iar „tutelarea” stilistică și tematică a creatorilor
era o realitate de netăgăduit. În 1957, în fruntea Uniunii Artiștilor
Detalii asupra procedurii de datare a propriei opere cu câțiva ani mai mult decât
realitatea se cunosc din dialogurile avute cu fiica artistului, precum și din experiență
directă cu acesta.
2
Nicolae Ceaușescu a fost ales noul Secretar General al PCR în 1965 și șef al
statului în 1967, după decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, survenit în martie
1965. În urma denunțării invaziei sovietice în Cehoslovacia (1968) România
a cunoscut o scurtă perioadă de relaxare a presiunilor și represiunilor interne
(1968), perioadă folosită de Ceaușescu pentru a consolida în Occident imaginea
1
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Covered Dynamic Universe IV and Covered Dynamic Universe
VI ‘Energetic Space’ are part of a thematic series that Romul
Nuțiu explored and produced in the early 1970s, a cycle that
culminated in the Dynamic Universe exhibition at the Helios
Gallery in Timișoara, curated by Coriolan Babeți. Both paintings
were dated 1975 and, as in the case of Seven Painted Shapes, it
is highly likely that they were painted earlier than the dates found
alongside the signatures.
At the time, artists were ‘protected’ by the Communist State
via the Union of Romanian Fine Artists and the Art Fund3, and
stylistic and thematic ‘tutelage’ was an undeniable reality. In 1957,
established artists who were trained in the pre-communist interwar period could still be found among the leadership of the Union
of Fine Artists. In 1956, artist Ștefan Szönyi, knowing the reality
Details of Nuțiu’s procedure of dating his works a few years later than in actual
fact were provided by his daughter and are also drawn from our own direct
experience.
2
Nicolae Ceaușescu was elected Secretary General of the Romanian Communist
Party in 1965 and head of state in 1967, after the death of Gheorghe GheorghiuDej in March 1965. Romania experienced a brief thaw in domestic oppression
after Ceaușescu denounced the Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968.
Ceaușescu used this interval to build the image of a positive, open and free
1

Plastici se aflau și artiști formați în perioada interbelică, creatori
consacrați.
Artistul Ştefan Szönyi, cunoscând realitatea realismului socialist,
sublinia, în 1956: „Comisiile de îndrumare, juriile (din care
am făcut și eu parte) își înțelegeau menirea în sensul tutelării
artistice, repartizând didacticist teme, calificând drept anarhie
în creație căutările sincere, entuziaste, ale acelor artiști ce se
străduiau să găsească mijloace cu maximum de forță expresivă
pentru transmiterea noului conținut”.4
Artistul Romul Nuțiu a studiat pictura la Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu” din Cluj (1951-1957,) cu profesorii
Petru Feier și Teodor Harsia și din 1957 s-a stabilit în Timișoara.
Printre colegii pictorului din perioada de formare îi amintim pe:
Leon Vreme, Sonia Eraclide Vreme, Paul Sima, Mircea Balau,
Vasile Pop Szilagy, Alexandru Cristea, Edwin Solomon și Sofia
Kryzanowska.
Proaspăt venit în orașul de pe Bega ca bursier al Uniunii Artiștilor
Plastici, Romul Nuțiu a locuit împreună cu soția sa la atelier din
1957 până în 1965, când a primit apartament pe Str. Tipografilor
și a avut ocazia să separe viața personală de activitatea de creație.
În 1957, cu ocazia deschiderii Salonului Anual de Arte Plastice de
la Timișoara, unde a expus permanent din acel an, Romul Nuțiu
i-a cunoscut pe Catul Bogdan, Alexandru Ciucurencu, Petru
Comarnescu și Romul Ladea.
În 1958, Nuțiu a beneficiat de o perioadă de documentare și
specializare la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
în Bucureşti, coordonată de profesorul Alexandru Ciucurencu,
apoi, în 1960, a început să predea la Liceul de Arte Plastice din
Timișoara, unde a lucrat alături de profesorul Julius Podlipny. În
1961, Nuțiu a devenit lector al Universității de Vest din Timișoara,
unde a predat până în 1979.
Condițiile de la prima adresă de locare a artistului erau primitive,
imobilul fiind lipsit de geamuri, căldură și mobilier în momentul
în care artistul a venit în spațiu. În acea perioadă Romul Nuțiu
avea atelierul la adresa Str. Dobrogeanu Gherea Nr.1. În această
atmosferă de provocări existențiale au fost create operele donate
muzeului din Timișoara. Ținem să subliniem cu această ocazie
natura psihică și emoțională robustă, hotărâtă și orientatată spre
creație cu orice preț pe care a manifestat-o artistul.
unei Românii comuniste pozitive, deschise și libere.
3
Decretul 294/1954 pentru organizarea și funcționarea Fondului Plastic.
4
Maxim Cosma, „O pictură a temelor mari. Interviu cu pictorul Ștefan Szönyi”,
Contemporanul, nr. 18 (500), 4 mai 1956, p. 2.
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of Socialist Realism , pointed out: ‘The guidance committees
and juries on which I have sat understood that their purpose
was artistic tutelage, didactically allocating subjects, describing as
artistic anarchy the honest, enthusiastic experiments of those
artists who strived to find means with the greatest expressive
power to convey the new content.’4

Pictorul a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
și președinte UAPT în perioada 1976 -1983, comunitate în
cadrul căreia a activat toată viața. În 1979 institutul de 3 ani al
UVT a fost desființat și artistului i-a fost propus un loc de muncă
la „Școala de Slab Văzători”, variantă profesională căreia Romul
Nuțiu nu i-a dat curs.

Romul Nuțiu studied painting at the Ion Andreescu Institute of
Fine Arts, Cluj, from 1951 to 1957, in the classes of Petru Feier
and Teodor Harsia. His fellow students included Leon Vreme,
Sonia Eraclide Vreme, Paul Sima, Mircea Balau, Vasile Pop Szilagy,
Alexandru Cristea, Edwin Solomon and Sofia Kryzanowska.

În perioada 1968 - 1977, artistul s-a implicat, pe lângă munca
de atelier, în realizarea unor picturi murale și lucrări decorative
de dimensiuni monumentale, precum: Sala Gării din Baile
Herculane (mozaic ceramic, denumit „Tradiție, un proiect
de artă monumentală - 1968); „Știință, literatură și artă” la
Universitatea de Vest Timișoara (cimenturi colorate, împreună
cu Gabriel Kazynczy - 1970 - 1973), un ansamblu de două lucrări
monumentale la Hotelul Orizont din Predeal (1977), cu tema
„Orizont” și „Copac”, „Mapamond” la Aeroportul Internațional
Traian Vuia din Timișoara (al secco, împreună cu Lidia Ciolac 1986) etc.

He settled in Timișoara in 1957, having received a scholarship
from the Union of Fine Artists. He and his wife lived in his studio
until 1965, when they received a flat on Tipografilor Street,
which allowed the artist to separate his work from his home life.
In 1957, while taking part in the Timișoara Annual Fine Arts Salon,
where he was to exhibit every year thereafter, Romul Nuțiu met
Catul Bogdan, Alexandru Ciucurencu, Petru Comarnescu, and
Romul Ladea.
In 1958, Nuțiu engaged in a period of research and specialisation
at the Nicolae Grigorescu Institute of Fine Arts, Bucharest,
conducted by Professor Alexandru Ciucurencu, and in 1960,
he started teaching at the Fine Arts Lycée in Timișoara, where
he worked alongside Julius Podlipny. From 1961 to 1979, Nuțiu
lectured in art at the Western University, Timișoara.
Conditions at Romul Nuțiu’s first studio, at No. 1, Strada
Dobrogeanu Gherea, were rudimentary, as the building lacked,
windows, heating, and furniture when the artist first arrived.
It was in such an atmosphere of existential challenges that he
created the works donated to the museum in Timișoara. Here
we should emphasise the mental and emotional resilience, the
determination to create his art whatever the cost, which the
artist displayed.
Romul Nuțiu was a member of the Union of Romanian Fine
Artists and its chairman from 1976 to 1983, a community of
which he was part all his life. In 1979, the art department of the
Timișoara Western University was closed down and Nuțiu was
offered a job at the School for the Partially Sighted, which he
declined.

communist Romania in the West.
3
Decree No. 294 for the Establishment and Running of the Arts Fund, passed in
1954.
4
Maxim Cosma, ‘O pictură a temelor mari. Interviu cu pictorul Ștefan Szönyi’ [A
Painting of Major Themes. Interview with Painter Ștefan Szönyi’], Contemporanul,
No. 18 (500), 4 May 1956, p. 2
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Având în vedere datele personale și profesionale enunțate mai
sus, putem ușor deduce că toate cele trei lucrări donate Muzeului
Național de Artă din Timișoara sunt create într-o perioadă
plină de energie, forță, dorință de afirmare, de experiment,
de inovare. Artistul era tânăr, în deplinătatea puterilor, avea
studiile terminate, era acceptat în cercurile profesionale, avea o
familie, avea spațiu de lucru, un statut social și profesional bine
fundamentat și avea posibilitatea să susțină din rezultatele muncii
sale o carieră. Prezența lucrărilor monumentale din perioada
proximă era, pe de-o parte, semnul unui sistem care investea
în artiști cu anumite condiții, dar accepta și teme mai libere. Pe
de altă parte merită subliniată realitatea unei dezvoltări tehnice,
imobiliare și culturale agresiv ascendente, construcție filosofică
ce s-a dovedit a fi, de fapt, o utopie.
Experiența monumentală nu l-a epuizat pe artist. Curios, plin de
curaj, de avânt, de dorința de afirmare și inovație, el a continuat
să experimenteze în câmpul picturii abstracte, pe care și-a
asumat-o stilistic în ani în care pictura românească era supusă
unor mari teste ale cenzurii realismului-socialist.
Sunt cunoscute compozițiile sale modulare de la începutul anilor
‘60 și obiectele-asamblaje, obținute prin succesiuni de aglutinare
a unor pânze cu scopul de a crea tridimensionalitate, precum și
scaunele-obiect („Design inconfortabil”-1993). Deși tentația lui
Nuțiu de a extinde câmpul picturii dincolo de structura clasică,
bidimenisonală a pânzei, îi sunt caracteristice, menționăm că

Covered Dynamic Universe VI ‘Energetic Space’, 1975, mixed technique on canvas, 120 / 120 cm, National Museum of Art Timișoara | Univers Dinamic Acoperit “Spațiu
Energetic”, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 120 / 120 cm, Muzeul Național de Artă Timișoara
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From 1968 to 1977, in addition to his studio work, Nuțiu also
created murals and large-scale decorative works, including
Tradition, A Monumental Art Project, ceramic mosaic at Băile
Herculane railway station (1968); Science, Literature and Art
at University of West Timișoara, coloured cement pieces, in
collaboration with Gabriel Kazynczy (1970 - 1973); Horizon
and Tree, a pair of monumental pieces for the Orizont Hotel,
Predeal (1977); and World Map, at the Traian Vuia International
Airport Timișoara, al secco, in collaboration with Lidia Ciolac
(1986).
In the light of the above personal and professional information,
we may easily deduce that all three of the works donated to the
Timișoara National Museum of Art were created during a period
brimming with energy, strength, experimentation, innovation,
and a desire to make a name for himself on the part of the artist.
Nuțiu was young, at the height of his powers, he had completed
his studies and been welcomed into the profession, he had a
family, a studio, a well-established professional position and place
in society, and he had the opportunity to make a career out of
the fruits of his labour. His commissions for monumental works
at this time were evidence of a system that invested in artists,
albeit laying down certain conditions, but which also accepted
a freer choice of subjects. On the other hand, we should not
forget the aggressive technical, architectural and cultural turn
that society was taking at the time, a philosophical construct that
was ultimately to prove to be utopian.
Work on monumental pieces did not exhaust Nuțiu’s resources.
Inquisitive, courageous, energetic, eager to stand out and to
innovate, he continued to experiment in the area of abstract
painting, a stylistic choice that he made in the years when
Romanian painting was subject to great pressure from socialistrealist censorship.
Nuțiu’s modular compositions from the early 1960s are
well known: assemblages of ‘painted objects’ produced by
agglutination of canvases to obtain three-dimensionality, chair
objects (Uncomfortable Design, 1993). Although Nuțiu’s urge to
extend the surface area of the painting beyond the classic twodimensionality of the canvas was characteristic of his work, it
should be noted that a definite intention to relate to architecture
and design supervenes subsequent to the production of Seven
Painted Shapes.
In this context, we would like to emphasise the innovative,

certitudinea dorinței de raportare la arhitectură și design survin
în urma realizării lucrării „Șapte Forme Pictate”.
În acest context dorim să subliniem rolul inovator, experimental
și unic în cadrul operei al obiectului pictat menționat. Lucrarea
„Șapte Forme Pictate” este un veritabil borderline în opera
lui Romul Nuțiu, o operă care inaugurează relația picturii
cu arhitectura și cu obiectul, sinteza unui temei teoretic și
conceptual concretizat într-un obiect pictat ce va marca evoluția
pictorului prin inițierea și producerea ulterioară a seriei „Univers
Dinamic” (pictură și obiect, anii 1970 - 1975). Pe de altă parte,
picturile Univers Dinamic Acoperit VI “Spațiu Energetic” - 1975
și „Univers Dinamic acoperit IV” - 1975, parte componentă din
donația mai sus enunțată, sunt create la jumătatea deceniului ‘70.
În acea perioadă România era sub regimul comunist iar Realismul
Socialist reprezenta stilul oficial de stat, recomandat, recunoscut
și remunerat de către formele puterii dictaturii politice și
culturale. Țara era condusă atunci de Nicolae Ceaușescu,
în calitate de secretar general al partidului unic, Partidul
Comunist Român. Începând cu anul 1974, lui Ceaușescu i s-a
adăugat funcția de președinte al Republicii Socialiste România.
Consultarea „Raportului la cel de-al XI-lea Congres al Partidului
Comunist Român”5 oferă o descriere clară a priorităților și
direcțiilor social-economice strategice urmărite de șeful statului,
care conducea țara unanim și dictatorial. „Rezultatele positive”
ale comunismului pe toate planurile (industrie, cultură, educație,
relații externe, cercetare, sport, etc.) erau subiectul principal, iar
consolidarea cultului personalității lui Ceaușescu se contura acut.
În urma unei vizite în Coreea de Nord în 1971 conducătorul
PCR a pus bazele unei politici megalomane de schimbare a țării
prin activități de reorganizare și „sistematizare a teritoriului”
(1974), Acest lucru a presupus dărâmarea a mii de imobile din
marile orașe ale României și construirea de blocuri pe locurile
unde a fost distrus patrimoniul istoric. Este perioada cunoscută
ca „era demolărilor”, și a construirii structurilor de locuit din
panouri prefabricate. Cartierele de blocuri devin definitorii
pentru peisajul urban românesc și densitatea populației urbane
crește exponential.6
În acest context, o parte din artiștii profesioniști aleg
neobizantinismul și întoarcerea la impresionim ca mijloc de
exprimare și de rezistență stilistică.
Din ambianța politico - socială, putem concluziona apetența
artistului Romul Nuțiu pentru tema „Universului Dinamic”, idee
inspirată, poate, din peisajul urban într-o mișcare continua, pe
Nicolae Ceaușescu, Raportul la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist
Român, ed. Politica, București, 1974
6
Date obținute prin intermediul documentației evenimentului „SIMPOZIONUL
ȘTINȚIFIC - INSPIRE”, Timișoara, 20 Noiembrie 2012, care tratează pe larg
subiectul arhitecturii blocurilor comuniste.
5
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Studio view, 2020, Signs in wood 1970s, Signs in bronze 2011 | Vedere din atelier, 2020, Semne din anii 1970, Semne din bronz 2011
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experimental part that the aforementioned painted object
played within Nuțiu’s work. Seven Painted Shapes is a borderline
piece within Nuțiu’s work as a whole, a piece that inaugurates a
relationship between painting on the one hand and architecture
and the object on the other, the synthesis of a theoretical
and conceptual groundwork that found concrete shape in the
painted object that was to mark Nuțiu’s evolution through the
subsequent initiation and production of the Dynamic Universe
series (painting and objects, 1970 - 75). On the other hand, the
Covered Dynamic Universe VI ‘Energetic Space’ and Covered
Socialist Realism paintings, both part of the abovementioned
donation, were created in the mid - 1970s.
At the time Nicolae Ceaușescu, was the country’s ruler, as
Secretary General of the Romanian Communist Party, to which
he added the position of President of the Romanian Socialist
Republic in 1974. The Report of the Eleventh Congress of
the Romanian Communist Party5 provides a clear description
of the strategic socio-economic priorities and directions that
Ceaușescu pursued as dictatorial head of state. ‘Positive results’
for communism at every level - industry, culture, education,
foreign relations, research, sport - were at the forefront, but the
cult of personality was also coming into sharper focus. Following
a state visit to North Korea in 1971, Ceaușescu had laid the
foundations of a megalomaniacal policy to transform Romania
through ‘local systematisation’, which entailed demolishing
thousands of buildings in the big cities and building blocks of
flats on the sites where historical heritage had been destroyed.
The period came to be known as the ‘demolition era’. Districts
of housing blocks made of prefabricated concrete panels now
defined the Romanian urban landscape and the population
density in the cities grew exponentially.6

care pictorul îl observa ca și realitate ce se desfășura sub privirea
sa, dar și ca și contrapondere a lumii naturale, a ordinii vegetale
silvice, un antipod al unui peisaj natural pe care l-a cunoscut în
copilărie. În acest sens, prima lucrare din seria „Univers Dinamic”
și anume „Univers Dinamic I” surprinde, într-un context
experimental dirijat, această tectonică a modernității surprinse
de artist.
Această „lume nouă” trăită, simțită și redată de artist în pictură,
este caracterizată de forță, energie distructivă și putere de
reconfigurare. Ea înglobează coflictul dintre clasic și modern,
dintre trecut, prezent și viitor, așa cum pictorul a putut să
perceapă schimbarea realității din interiorul Cortinei de Fier.
Teoreticianul de artă Constantin Prut îl caracterizează astfel:
„Romul Nuțiu este unul dintre membrii proeminenţi ai
neoavangardei timişorene în anii ‘60 ai secolului trecut. Pictor
expresionist, evoluând între un informal cu aluzii vag figurative şi
un figurativ tensionat de im-perativul gestului, de un cromatism
violent. Este primul dintre artiştii români care extind pictura
în spaţiu, creând obiecte tridimensionale şi instalaţii (prin
1965 - 1967). Tratează pictura ca pe un medium deschis între
bidimensionalitate strictă, cu specificul metaforizării sale spaţiale,
şi tridimensional, ca o expansiune a discursului cromatic în spaţiul
ambiental.7
Din punct de vedere stilistic și din perspectiva mesajului transmis,
lucrările artistului erau manifestări puternice de expresionism
abstract, tachism și informal recognoscibile în spațiul vest
European și American. În România creațiile lui se conturau ca
niște insule de artă abstract expresionistă într-un spațiu bruscat
de raportarea la doctinele comunismului.

In this context, a number of professional artists opted for a
neo-Byzantine style and a return to impressionism as a means
of resistance through expression and style. Given this social political environment, we might conclude that Romul Nuțiu’s
attraction to the idea of the ‘dynamic universe’ was perhaps
inspired by the constantly changing urban landscape that he
could observe as a reality unfolding before his very eyes, but also
as a counterweight to the natural world, to the silvic and vegetal
order, the polar opposite of the natural landscape he knew as
a child. In this respect, the first work in the Dynamic Universe
series, titled Dynamic Universe 1, captures, within a controlled
experimental context, the shifting tectonics of this modernity.

În acest context este important să precizăm că proximitatea
geografică și culturală a Timișoarei față de Europa de Vest, precum
și multitudinea de grupuri etnice care se aflau în componența
orașului cosmopolit Timișoara alcătuiau dezideratele sociale
care au stat la baza nașterii unui mediu cultural mai liber, specific
vestului României. Acest mediu a contribuit la concretizarea
coexistenței a unor artiști precum: Romul Nuțiu, Grupul
Sigma (Stefan Bertalan, Elisei Rusu, Lucan Codreanu, Ion Gaita,
Doru Tulcan, Constantin Flondor, 1969/1976- 1976), Grupul
111 (1966-1969), precum și personalități artistice distincte și
atrase de experiment și inovație, precum Leon Vreme, Ciprian
Radovan, Viorel Toma, etc.

Nicolae Ceaușescu, Raportul la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist
Român (Report to the 11th Congress of the Romanian Communist Party),
Bucharest: Editura Politica, 1974.
6
Data obtained through the documentation of the event „SIMPOZIONUL
ȘTINȚIFIC - INSPIRE”, Timișoara, 20 November 2012, which deals extensively
with the subject of the architecture of communist blocks.
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Constantin Prut, Dicționar de artă modernă și contemporană, Editura Univers
enciclopedic, București, 2002.

Covered Dynamic Universe IV, 1975, mixed technique on canvas, 120 / 120 cm, National Museum of Art Timișoara | Univers Dinamic Acoperit IV, 1975, tehnică mixtă pe
pânză, 120 / 120 cm, Muzeul Național de Artă Timișoara

47

The ‘new world’ experienced, felt, and conveyed in Nuțiu’s
painting is characterised by force, destructive energy, the power
to reshape. It incorporates the conflict between the classical and
the modern, between past, present and future, as the painter
perceived the changing reality from inside the Iron Curtain.
Art theorist Constantin Prut describes the artist as follows:
‘Romul Nuțiu was one of the leading members of the Timișoara
neo-avant-garde in the 1960s. An expressionist painter, evolving
between an informal style with vague hints of the figurative and
a figurative style shot through with the tensions of imperative
gesture and violent chromatics. He was the first Romanian
artist to extend painting into the surrounding space, to create
three-dimensional objects and installations (around 1965-67).
He treats painting as a medium lying open between strict twodimensionality, with his specific transformation of space into
a metaphor, and three-dimensionality, as an expansion of the
chromatic discourse into the ambient space.’7
From the standpoint of style and the message conveyed, Nuțiu’s
works were strong displays of abstract expressionism, tachism,
and the informal, recognisable as such in Western Europe
and America. In Romania, his work took shape as islands of
abstract expressionism within a space intimidated by communist
doctrines.
In this context, it is important to note that Timișoara’s geographical
and cultural proximity to Western Europe, as well as the large
number of ethnic groups living in that cosmopolitan city were
the social desiderata on which was founded the more liberal
cultural environment specific to western Romania. It was that
cultural environment that gave rise to the coexistence of artists
such as Romul Nuțiu, the Sigma Group (1969/1976-79), whose
members were Stefan Bertalan, Elisei Rusu, Lucan Codreanu,
Ion Găiță, Doru Tulcan, and Constantin Flondor, the 111 Group
(1966-69), and artistic figures with their own distinct styles,
but drawn to experiment and innovation, such as Leon Vreme,
Cipiran Radovan, and Viorel Toma.

Conclusion
Romul Nuțiu (28 July 1932 – 5 April 2012) was born into a family
from Bilbor, Harghita County, where his father was a forester
and his mother a housewife. He attended primary school in
the village of Cașva, Mureș Country. In 1940, after northern

Concluzii
Romul Nuțiu (28 iulie 1932 – 5 aprilie 2012) s-a născut într-o
familie din Bilbor, Harghita, unde tatăl său a fost pădurar și mama
s-a dedicat treburilor casei și creșterii copiilor. În copilărie artistul
a urmat școala primară din satul Cașva, județul Mureș. În 1940, în
urma alipirii Transilvaniei de Nord la Ungaria, familia s-a refugiat
la Blaj, apoi s-a stabilit la Reghin, în 1941, unde Romul a absolvit
Liceul Pedagogic „Petru Maior” la sfârșitul anilor 1940.
Traiectoria lui educațională și profesională a fost una marcată de
muncă, dedicare, asumare a statutului de artist al timpului său,
artistul fiind caracterizat de o energie neobosită, concretizată
într-o dorință tenace de a crea, de a expune, de a genera conținut
și evenimente legate de opera sa.
Romul Nuțiu a devenit, grație creației sale, structurii prodigioase
și contactelor profesionale solide (printre care relația cu Galeria
418 și cu Ioana Grevers ocupă un loc central) unul din artiștii
est-europeni foarte apreciați la nivel international. În perioada
postdecembristă a expus la Viena, Bruxelles și în Brazilia iar lucrări
ale sale fac acum parte din importante colecții din Germania,
Franța, Italia, SUA și Canada.
Operele artistului sunt considerate și incluse în selecția celor mai
mari case de licitație din lume. În ultimii ani de viață, Romul Nuțiu
s-a ocupat de galeria de artă Calina din Timișoara, specializată
pe expoziții de artă contemporană, coordonând expoziții și
elaborând strategii culturale dedicate atât artiștilor moderni, cât
și tinerei generații de artiști emergenți, cu accent pe absolvenții
Facultății de Artă și Design din Timișoara.
Artistul s-a stins din viață pe 5 aprilie 2012, la vârsta de 80 de
ani, și a rămas un reper în memoria vieții culturale a orașului
Timișoara, atât prin opera extraordinară pe care a lăsat-o în
urmă, prin convingerile sale stilistice pentru o artă lipsită de
orice constrângeri, cât și printr-o generație de artiști emergenți
care i-au fost studenți, discipoli sau l-au avut ca exemplu.
Donația „Romul Nuțiu 2021” reprezintă un moment istoric în
povestea Palatului Baroc din Timișoara, un gest de diplomație
culturală demn, asumat și generos, care a deschis drumul unor
alte donații de anvergură, precum și al consolidării relației dintre
un artist marcant și muzeul de artă al locului unde acesta a trăit
și a creat.

Transylvania was annexed by Hungary, the Nuțiu family fled to
Blaj Country before settling in Reghin the following year, where
Romul attended the Petru Maior Pedagogical Lycée in the late
1940s.
Nuțiu’s educational and professional life was marked by hard
work, dedication, and a sense of responsibility as an artist of his
time. As an artist he was characterised by his tireless energy,
which manifested itself in a tenacious desire to create, to exhibit,
to generate content and events connected with his work.
Thanks to his work, to its prodigious structure, and to his solid
professional relations, among which his association with Galeria
418 and Ioana Grevers occupies a central place, Romul Nuțiu
has become one of Eastern Europe’s most highly rated artists
internationally. After the 1989 Revolution, he exhibited in
Vienna, Brussels and Brazil, and his works can now be found
in major collections held in Germany, France, Italy, the United
States, and Canada.
Nuțiu’s works can also be found in the sales catalogues of some
of the world’s biggest auction houses. In his final years, Romul
Nuțiu ran the Calina Art Gallery in Timișoara, which specialised
in exhibitions of contemporary art, organising exhibitions and
developing cultural strategies aimed as both modern artists and
emerging young artists, with an emphasis on graduates of the
Timișoara Faculty of Art and Design.
Romul Nuțiu passed away on 5 April 2012, aged eighty, but
he remains a landmark in the memory of Timișoara’s cultural
life, thanks to the extraordinary work he left behind, to his
stylistic belief in an art unshackled from any constraint, and to
the generation of emerging artists who were his students and
followers or who took him as an example.
‘The Romul Nuțiu 2021 Donation’ represents a historic moment
in the story of Timișoara’s Baroque Palace, a dignified, responsible,
and generous act of cultural diplomacy, which has opened the
way to other major donations, as well as to a consolidation of
the relationship between a leading artist and the art museum of
the city where he lived and worked.

Constantin Prut, Dicționar de artă modernă și contemporană (Dictionary of
Modern and Contemporary Art), Bucharest, Editura Univers Enciclopedic, 2002.

7

Elan Vital (13 painted shapes), 1969/2008, acrylic on wood, metal, variable
dimensions, h 200 cm | Elan Vital (13 forme pictate), 1969/2008, acrilic pe lemn,
metal, dimensiuni variabile, h 200 cm
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Lucrări

51

Modular
Compositions

Compoziții
Modulare

The Modular Compositions marked Nuțiu’s earliest foray into
abstraction. The starting point for these works were the folk
elements found in traditional Bănățene rugs. In the Banat region,
woven carpets representing geometrical forms and vegetal
motifs alike, were customarily hung on the wall, thus acting as
wall decorations of a kind. Inspired by the forms found on these
traditional rugs, Nuțiu went on to create his Modular Compositions,
in which geometrical shapes are progressively disarticulated. The
viewer is invited to explore the multiple perspectives envisioned by
the artist in these abstract symphonies.

Compozițiile Modulare au marcat primele incursiuni ale lui Nuțiu în
sfera abstractă. Elementele populare de pe covoarele tradiționale
bănățene au fost punctul de pornire pentru aceste lucrări. În
regiunea Banatului, covoarele țesute ilustrând forme geometrice
și motive vegetale erau agățate pe pereți, cu funcție decorativă.
Inspirându-se din formele de pe aceste covoare tradiționale, Nuțiu
a creat Compozițiile Modulare, în care formele geometrice sunt
dezarticulate progresiv. Privitorul este invitat să exploreze multiplele
perspective concepute de artist în aceste simfonii abstracte.

Bănățene II, 1960/66, oil on canvas, 108,5 / 82,5 cm | Banățene II, 1960/66, ulei pe pânză, 108,5 / 82,5 cm
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Bănățene III, 1960/66, oil on canvas, 99.5 / 80 cm | Banățene III, 1960/66, ulei pe pânză, 99.5 / 80 cm
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Compoziție modulară II, 1966, oil on canvas, 86 / 75 cm | Compoziție modulară II, 1966, ulei pe pânză, 86 / 75 cm
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Bănățene IV, 1960/66, oil on canvas, 70 / 100 cm | Banățene IV, 1960/66, ulei pe pânză, 70 / 100 cm

56

Bănățene I, 1959, oil on canvas, 100 / 81 cm | Banățene I, 1959, ulei pe pânză, 100 / 81 cm
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Modular Composition I, 1965, oil on canvas, 135 / 164 cm | Compoziție Modulară I, 1965, ulei pe pânză, 135 / 164 cm
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Modular Composition III, 1966, oil on canvas, 132 / 132 cm | Compoziție Modulară III, 1966, ulei pe pânză, 132 / 132 cm
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Modular Composition IV, 1966, oil on canvas, 130 / 130 cm | Compoziție Modulară IV, 1966, ulei pe pânză, 130 / 130 cm
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Hour Glass I, 1965, oil on canvas, 130 / 130 cm | Clepsidră I, 1965, ulei pe pânză, 130 / 130 cm
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Dynamic
Universe

Univers
Dinamic

The Dynamic Universe represented for Nuțiu an all-embracing
vision. Both paintings and sculptures are associated with these
works, which are performative at heart. The starting point is,
in fact, the artist’s own body, which acted as a conduit in the
creation of the Dynamic Universe. Process took centre stage
here as Nuțiu poured industrial colours into containers filled
with water outside of his studio. At the end of this imposed
alchemical reaction, he leaned the primed canvas into the water
and allowed it to absorb the mesmerizing effect engendered
by the coming together of water and paint. A process, with a
futuristic prerogative, the Dynamic Universe remains Nuțiu’s
most well-known body of work.

Universul Dinamic a reprezentat pentru Nuțiu o viziune
atotcuprinzătoare. Atât picturile, cât și sculpturile sunt asociate
acestor cuvinte, care sunt performative în esență. Punctul de
plecare este, de fapt, propriul trup al artistului, care a funcționat
ca un canal de transmisie în crearea Universului Dinamic. Procesul
a pornit în momentul când Nuțiu a turnat vopsele industriale
în recipiente pline cu apă. La sfârșitul acestei reacții alchimice
impuse, el a scufundat pânza amorsată în apă și a lăsat-o să
absoarbă efectul uimitor produs de îmbinarea apei cu vopseaua.
Un proces cu valențe futuriste, Universul Dinamic rămâne cea
mai cunoscută parte a operei lui Nuțiu.

Dynamic Universe I, 1970, mixed media on canvas, 120 / 120 cm | Univers Dinamic I, 1970, tehnică mixtă pe pânză, 120 / 120 cm
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Dynamic Universe VIII, 1970, mixed media on canvas, 120 / 120 cm | Univers Dinamic VIII, 1970, tehnică mixtă pe pânză, 120 / 120 cm
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Dynamic Universe XXXXI, 1975, mixed media on canvas, 80 / 100 cm | Univers Dinamic XXXXI, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 80 / 100 cm
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Aquatic Experiences, 1970s, mixed media on paper, various dimensions | Experiențe Acvatice, anii 1970, tehnică mixtă pe hârtie, dimensiuni variabile
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Dynamic Universe XXXIII, 1975, mixed technique on canvas, 15/30 cm | Univers Dinamic XXXIII, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 15 / 30 cm
Dynamic Universe XXXVI, 1975, mixed technique on canvas, 16 / 22 cm | Univers Dinamic XXXVI, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 16 / 22 cm
Dynamic Universe XXXII, 1975, mixed technique on canvas, 16 / 22 cm | Univers Dinamic XXXII, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 16 / 22 cm
74

Dynamic Universe XXX “Saint George tuant le dragon”, 1975, mixed technique on canvas, 16 / 22 cm | Univers Dinamic XXX
“Saint George tuant le dragon”, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 16 / 22 cm
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Dynamic Universe XXXI, 1975, mixed media on canvas, 14 / 14 cm | Univers Dinamic XXXI, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 14 / 14 cm
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Aquatic Experience in Pink, 1970s, mixed media on paper, 37 / 52 cm | Experiență Acvatică în Roz, anii 1970, tehnică mixtă pe hârtie, 37 / 52 cm
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Dynamic Universe XXXXIV ‘Blue Torrent’, 1975, mixed media on canvas, 20 / 20 cm | Univers Dinamic XXXXIV “Torent Blue”, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 20 / 20 cm
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Dynamic Universe ‘Blue Tornado’, 1975, mixed media on canvas, 50 / 50 cm | Univers Dinamic “Tornadă Blue”, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 50 / 50 cm
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Object VIII, 1968, wood, iron and industrial paint, 157 / 53 / 39 cm | Obiect VIII, 1968, lemn, fier și vopsea industrială, 157 / 53 / 39 cm

80

Object VIII, 1968, wood, iron and industrial paint, 157 / 53 / 39 cm, detail | Obiect VIII, 1968, lemn, fier și vopsea industrială, 157 / 53 /
39 cm, detaliu
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Dynamic Universe IV, 1970, mixed media on canvas, 80 / 70 cm | Univers Dinamic IV, 1970, tehnică mixtă pe pânză, 80 / 70 cm
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Dynamic Universe XXXV ‘Universe Rouge’, 1975, industrial paint on canvas, 49 / 35 cm | Univers Dinamic XXXV “Univers
Rouge”, 1975, vopsele industriale pe pânză, 49 / 35 cm
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Beige Green Universe, 1975, mixed media on canvas, 50 / 50 cm | Univers Bej Verde, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 50 / 50 cm
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Cosmos, 1975, mixed media on canvas, 50 / 50 cm | Cosmos, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 50 / 50 cm
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Dynamic Universe ‘Autumn Storm’, 1975, oil on canvas, 50 / 50 cm | Univers Dinamic “Furtună de Toamnă”, 1975, ulei pe pânză, 50 / 50 cm

86

Dynamic I, 1967, mixed media on canvas, 130 / 130 cm, National Museum of Art Timișoara | Dinamică I, 1967, tehnică mixtă pe pânză, 130 / 130 cm, Muzeul Național de
Artă Timișoara
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Photo montage made in collaboration with Coriolan Babeți and published in the catalogue ‘Romul Nuțiu - Atelier’, 1975 | Montaj foto realizat în colaborare cu Coriolan
Babeți și publicat în catalogul “Romul Nuțiu - Atelier”, 1975
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Untitled II, 1980, industrial paint on wax paper, 55 / 36 cm | Fără titlu II, 1980, vopsele industriale pe hârtie cerată, 55 / 36 cm
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Untitled III, 1980, industrial paint on wax paper, 50 / 34 cm | Fără titlu III, 1980, vopsele industriale pe hârtie cerată, 50 / 34 cm
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Untitled IV, 1980, industrial paint on wax paper, 55 / 36 cm | Fără titlu IV, 1980, vopsele industriale pe hârtie cerată, 55 / 36 cm

92

Untitled V, 1980, industrial paint on wax paper, 58 / 37 cm | Fără titlu V, 1980, vopsele industriale pe hârtie cerată, 58 / 37 cm
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Dynamic Universe XXXVIII, 1975, mixed media on canvas, 100 / 120 cm | Univers Dinamic XXXVIII, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 100 / 120 cm
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Dynamic Universe XXXIX, 1975, mixed media on canvas, 35 / 50 cm | Univers Dinamic XXXIX, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 35 / 50 cm
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Dynamic Universe XXVII, 1970, mixed technique on canvas, 162 / 200 cm | Univers Dinamic XXVII, 1970, tehnică mixtă pe pânză, 162 / 200 cm
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Red Assemblage, 1969, mixed technique on wood, 95 / 95 / 11 cm | Asamblaj în Roșu, 1969, tehnică mixtă pe lemn, 95 / 95 / 11 cm
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Dynamic Universe ‘Object’, 1973, oil and industrial colours on wood, 80 / 80 / 14 cm | Univers Dinamic “Obiect”, 1973, ulei și culori industriale pe lemn, 80 / 80 / 14 cm
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Assemblage I, 1967, mixed technique on canvas, 108 / 88 / 7,5 cm | Asamblaj I, 1967, tehnică mixtă pe pânză, 108 / 88 / 7,5 cm
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Assemblage with Fabrics, 1967, mixed technique on canvas, 139 / 88 / 8 cm | Asamblaj cu Țesături, 1967, tehnică
mixtă pe lemn, 139 / 88 / 8 cm
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Untitled I ‘The hat’, 1979, industrial paint on wax paper, 56 / 32 cm | Fără titlu I “Pălăria”, 1979, vopsele industriale pe hârtie cerată, 56 / 32 cm
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Dynamic Universe XXXVII ‘Landscape’, 1975, mixed technique on canvas, 17 / 20 cm | Univers Dinamic XXXVII “Peisaj”, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 17 / 20 cm
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Covered Dynamic Universe III, 1971, mixed technique on canvas, 91 / 91 cm | Univers Dinamic Acoperit III, 1971, tehnică mixtă pe pânză, 91 / 91 cm
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Covered Dynamic Universe V, 1975, mixed technique on canvas, 100 / 120 cm | Univers Dinamic Acoperit V, 1975, tehnică mixtă pe pânză, 100 / 120 cm
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Earth

Pământ

Nuțiu’s vision for a universe expanded beyond the imaginary
realm into the natural one. The Earth as a planet with nurturing
properties is at stake here. Designed to convey the impactful
essence of Mother Earth, Nuțiu’s paintings draw us into the Earth’s
underbelly through the representation of roots. Maintaining an
abstract approach, he conveys the feeling of perpetual flux that
underpins all earthly beings and substances. Vegetable structures
of an unspecified nature, are also part and parcel of Nuțiu’s
earthly equation. As are the mountainous landscapes invoked by
the geometrical layout of his pictorial renderings.

Viziunea lui Nuțiu se extinde dincolo de tărâmul imaginației în
lumea naturală, Pământul fiind privit ca o planetă cu proprietăți
rodnice. Concepute să redea esența rodnică a Mamei Pământ,
picturile lui Nuțiu ne conduc înspre adâncurile Pământului prin
reprezentarea rădăcinilor. Păstrând o abordare abstractă, artistul
creează impresia unui flux perpetuu care se află la temelia
tuturor ființelor și a substanțelor pământești. Structurile vegetale
misterioase sunt parte integrantă din ecuația pământească a lui
Nuțiu, la fel ca și peisajele montane invocate de configurația
geometrică a picturilor sale.

Rhythmical Composition, 1996, oil on canvas, 61 / 46 cm | Compoziție Ritmică, 1996, ulei pe pânză, 61 / 46 cm
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Mountain View, 1990, oil on canvas, 60 / 92 cm | Montană, 1990, ulei pe pânză, 60 / 92 cm

108

Mountain View IV, 1990, oil on canvas, 46 / 61 cm | Montană IV, 1990, ulei pe pânză, 46 / 61 cm

109

Sunset, 1980, oil on canvas, 39 / 48 cm | Asfințit, 1980, ulei pe pânză, 39 / 48 cm

110

Tillage, 1970, oil on canvas, 45 / 55 cm | Arături, 1970, ulei pe pânză, 45 / 55 cm

111

Rhythms, 1983, oil on canvas, 92 / 110 cm | Ritmuri, 1983, ulei pe pânză, 92 / 110 cm

112

Thistle, 1988, oil on canvas, 90 / 110 cm | Mărăciniș, 1988, ulei pe pânză, 90 / 110 cm

113

Section A, 1987, oil on canvas, 14 / 14 cm | Secțiune A, 1987, ulei pe pânză, 14 / 14 cm

114

Section B, 1987, oil on canvas, 14 / 14 cm | Secțiune B, 1987, ulei pe pânză, 14 / 14 cm

115

Perenniality, 1983, oil on canvas, 130 / 130 cm | Perenitate, 1983, ulei pe pânză, 130 / 130 cm

116

Object X, 1970, oil on wood, 135 / 110 / 60 cm | Obiect X, 1970, ulei pe pânză, 135 / 110 / 60 cm

117

Roots II, 1988, oil on canvas, 70 / 53 cm | Rădăcini II, 1988, ulei pe pânză, 70 / 53 cm

118

Turquoise Roots, 1988, oil on canvas, 43 / 31 cm | Rădăcini în Turquoise, 1988, ulei pe pânză, 43 / 31 cm

119

Underground Vegetal Structure VII, 1981, oil on canvas, 50 / 70 cm | Structură Vegetală Subterană VII, 1981, ulei pe pânză, 50 / 70 cm

120

Roots I, 1993, oil on canvas, 64 / 53 cm, private collection | Rădăcini I, 1993, ulei pe pânză, 64 / 53 cm, colecție privată

121

Vegetal Section, 1983, oil on canvas, 92 / 110 cm | Secțiune Vegetală, 1983, ulei pe pânză, 92 / 110 cm

122

Underground Vegetal Structure XVII, 1987, oil on canvas, 100 / 120 cm | Secțiune vegetală subterană XVII, 1987, ulei pe pânză, 100 / 120 cm

123

124

125

Collapsed Shore, 1986, oil on canvas, 80 / 80 cm | Mal Surpat, 1986, ulei pe pânză, 80 / 80 cm

126

Candles, 2011, oil on canvas, 114 / 146 cm | Lumânări, 2011, ulei pe pânză, 114 / 146 cm

127

Permutable Objects (9 pieces), 1993, oil on wood, 106 /190 cm | Obiecte Permutabile (9 piese), 1993, ulei pe lemn, 106 /190 cm

128

Underground Vegetal Structure XIV, 1985, oil on canvas, 99 / 110 cm | Structură Vegetală Subterană XIV, 1985, ulei pe pânză, 99 / 110 cm

129

Diptych III, 1986, oil on canvas, 40 / 80 cm | Diptic III, 1986, ulei pe pânză, 40 / 80 cm

130

Diptych IV, 1986, oil on canvas, 40 / 80 cm | Diptic IV, 1986, ulei pe pânză, 40 / 80 cm

131

Diptych I, 1986, oil on canvas, 40 / 80 cm | Diptic I, 1986, ulei pe pânză, 40 / 80 cm

132

133

Windows I, 2002, mixed technique on canvas, 73 / 91 cm | Ferestre I, 2002, tehnică mixtă pe pânză, 73 / 91 cm

134

Object XIII, 1993, industrial paint on wood, 61 / 143 / 18 cm | Obiect XIII, 1993, culori industriale pe lemn, 61 / 143 / 18 cm
Underground Vegetal Structure XXII, 1988, oil on canvas, 51 / 94 cm | Structură Vegetală Subterană XXII, 1988, ulei pe pânză, 51 / 94 cm

135

Windows III, 2002, mixed technique on canvas, 73 / 91 cm | Ferestre III, 2002, tehnică mixtă pe pânză, 73 / 91 cm

136

Intimate Immensity II, 2003, acrylic on canvas,146 / 89 cm, Museum of Contemporary Art, Bucharest
(MNAC) | Imensitate Intimă II, 2003, acrilic pe pânză, 146 / 89 cm, Muzeul Național de Artă
Contemporană, București (MNAC)
137

Underground Vegetal Structure XXV, 1988, oil on canvas, 110 / 120 cm | Structură Vegetală Subterană XXV, 1988, ulei pe pânză, 110 / 120 cm

138

Underground Vegetal Structure XXII, 1988, oil on canvas, 120 / 120 cm | Structură Vegetală Subterană XXII, 1988, ulei pe pânză, 120 / 120 cm

139

Structure, 2011, oil on canvas, 130 / 130 cm | Structură, 2011, ulei pe pânză, 130 / 130 cm

140

Vegetal Section A, 1981, oil on canvas, 70 / 80 cm | Secțiune Vegetală A, 1981, ulei pe pânză, 70 / 80 cm

141

Green Landscape, 2000, oil on canvas, 92 / 101 cm | Peisaj Verde, 2000, ulei pe pânză, 92 / 101 cm

142

Forest in Flames, 1990, mixed media on canvas, 65 / 80 cm | Pădure Arsă, 1990, tehnică mixtă pe pânză, 65 / 80 cm

143

Underground Vegetal Structure II, 1980, oil on canvas, 200 / 160 cm | Structură Vegetală Subterană II, 1980, ulei pe pânză, 200 / 160 cm

144

Section in Red and Yellow, 1987, oil on canvas, 54 / 65 cm | Secțiune în Roșu și Galben, 1987, ulei pe pânză, 54 / 65 cm

145

Carpathian Landscape, 2002, oil on canvas, 50 / 106,5 cm | Peisaj Carpatin, 2002, ulei pe pânză, 50 / 106,5 cm

146

147

Underground Vegetal Structure V, 1980, oil on canvas, 92 / 110 cm | Structură Vegetală Subterană V, 1980, ulei pe pânză, 92 / 110 cm

148

Underground Vegetal Structure XXIII, 1988, oil on canvas, 46 / 55 cm, private collection | Structură vegetală subterană XXIII, 1988, ulei pe pânză, 46 / 55 cm, colecție privată

149

Underground Vegetal Structure I, 1980, oil on canvas, 44 / 59 cm | Structură vegetală subterană I, 1980, ulei pe pânză, 44 / 59 cm

150

Underground Vegetal Structure VI, 1980, oil on canvas, 51 / 57 cm | Structură Vegetală Subterană VI, 1980, ulei pe pânză, 51 / 57 cm

151

Water

Apă

Like the Earth, also Water plays an important part in Nuțiu’s
pictorial lexicon. In this instance, he makes reference to specific
sources of inspiration, such as the Danube. The second-longest
river in Europe fills the surface of Nuțiu’s painting in its entirety.
Far from a literal representation of the river, Nuțiu’s works evoke
the feeling of an unerring stream of water. The glistening effect
of light reflecting on the water’s clear surface is also conveyed by
the speckled pictorial surface. Not only the Danube is called to
mind here, also waterfalls and marine creatures, such as dolphins
and mermaids. The aquatic realm as a whole is invoked in this
layered body of work.

Asemenea Pământului, Apa joacă un rol important în vocabularul
pictural al lui Nuțiu. În acest sens, el face referire la anumite surse
de inspirație, ca de pildă Dunărea. Al doilea ca lungime între
fluviile Europei, Dunărea acoperă în întregime suprafața picturii
lui Nuțiu. Departe de o reprezentare literală a fluviului, lucrările
lui Nuțiu creează senzația unui curs de apă infailibil. Efectul
scânteietor al luminii care se reflectă pe suprafața limpede a apei
este redat și prin suprafața pânzei cu aspect granular, trimițândune cu gândul nu doar la Dunăre, ci și la cascade și la creaturi
marine, ca de pildă delfini și sirene. Întregul univers acvatic este
sugerat în aceste lucrări stratificate.

Mermaid, 2011, oil on canvas, 114 / 161 cm | Sirenă, 2011, ulei pe pânză, 114 / 161 cm
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153

Cascade I, 2002, oil on canvas, 100 / 120 cm | Cascadă I, 2002, ulei pe pânză, 100 / 120 cm

154

The Big Cascade, 2002, oil on canvas, 197 / 293 cm | Marea Cascadă, 2002, ulei pe pânză, 197 / 293 cm

155

156

157

Danube II, 2011, oil on canvas, 100 / 100 cm | Dunăre II, 2011, ulei pe pânză, 100 / 100 cm

158

Danube I, 2011, oil on canvas, 100 / 100 cm | Danube I, 2011, ulei pe pânză, 100 / 100 cm

159

Energetic Space, 1998, oil on canvas, 130 / 130 cm | Spațiu Energetic, 1998, ulei pe pânză, 130 / 130 cm

160

Traces, 2011, oil on canvas, 114 / 161 cm | Urme, 2011, ulei pe pânză, 114 / 161 cm

161

Flowing II, 2007, oil on canvas, 114 / 162 cm | Curgere II, 2007, ulei pe pânză, 114 / 162 cm

162

Waterfall II, 2002, oil on canvas, 130 / 130 cm | Cascadă II, 2002, ulei pe pânză, 130 / 130 cm

163

Whirlpool, 2011, oil on canvas, 122 / 122 cm | Vârtej, 2011, ulei pe pânză, 122 / 122 cm

164

Danube at Cazane, 1978, oil on canvas, 50 / 60 cm | Dunărea la Cazane, 1978, ulei pe pânză, 50 / 60 cm

165

Iguazu, 2011, acrylic on canvas, 114 / 190 cm | Iguazu, 2011, acrilic pe pânză, 114 / 190 cm

166

Permanence, 2007, mixed media on canvas, 150 / 120 cm | Permanență, 2007, tehnică mixtă pe pânză, 150 / 120 cm
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Signs

Semne

The graphic sign, is a fundamental tenet of both Informel and
Abstract Expressionism. For Nuțiu, the Sign manifests itself across
multiple media. The subject of both paintings and sculptures,
Nuțiu’s signs express a basic human need, that is, to communicate.
Like most graphic signs of an abstract nature, also Nuțiu’s marks
are illegible. But that does not prevent the artist from suggesting
a myriad of readings for his expressive marks. Integral to this body
of work are a series of sculptures, which parade biomorphic signs
on both sides of their painted planes. The Sign, is endowed here
with a three-dimensional presence, exuding the power that Nuțiu
ascribes to the painted mark.

Semnul grafic este un element fundamental atât în expresionismul
abstract, cât și în curentul de artă informală. Pentru Nuțiu, Semnul
se manifestă prin intermediul mai multor medii. Subiect atât al
picturilor, cât și al sculpturilor, semnele lui Nuțiu exprimă o nevoie
umană esențială, aceea de a comunica. Asemenea majorității
semnelor grafice de natură abstractă, semnele lui Nuțiu sunt ilizibile.
Însă acest lucru nu îl împiedică pe artist să sugereze o mulțime de
interpretări ale semnelor sale expresive. Aici se evidențiază o serie
de sculpturi care prezintă semne biomorfice pe ambele laturi
ale suprafețelor pictate. Semnul este înzestrat aici cu o prezență
tridimensională, ilustrând puterea pe care Nuțiu o atribuie semnului
pictat.

Symbol Structure III, 1988, oil on canvas, 80 / 65 cm | Structură Simbol III, 1988, ulei pe pânză, 80 / 65 cm
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Symbol Structure I, 1988, oil on canvas, 65 / 80 cm | Structură simbol I, 1988, ulei pe pânză, 65 / 80 cm

170

Symbol Structure II, 1988, oil on canvas, 80 / 70 cm | Structură simbol II, 1988, ulei pe pânză, 80 / 70 cm

171

Sign VII, 1970, acrylic on wood, 84 / 29 / 29 cm | Semn VII, 1970, acrilic pe lemn, 84 / 29 / 29 cm

172

Sign V, 1970, acrylic on wood, 84 / 29 / 29 cm | Semn V, 1970, acrilic pe lemn, 84 / 29 / 29 cm

173

Sign VI, 1970, acrylic on wood, 84 / 29 / 29 cm | Semn VI,
1970, acrilic pe lemn, 84 / 29 / 29 cm

174

Sign I, 1970, acrylic on wood, 84 / 29 / 29 cm | Semn I, 1970, acrilic pe lemn,
84 / 29 / 29 cm

175

Sign VIII, 1970, acrylic on wood, 77 / 33 / 33 cm | Semn VIII, 1970, acrilic pe lemn, 77 / 33 / 33 cm

176

Sign IX, 1970, acrylic on wood, 67 / 30 / 30 cm | Semn IX, 1970, acrilic pe lemn, 67 / 30 / 30 cm

177

Sign II, 1970, acrylic on wood, 69 / 23 / 23 cm | Semn II, 1970,
acrilic pe lemn, 69 / 23 / 23 cm

178

Sign III, 1970, acrylic on wood, 32 / 29 / 10 cm | Semn III, 1970, acrilic pe lemn, 32 / 29 / 10 cm
Sign X, 1970, acrylic on wood, 32 / 29 / 10 cm | Semn X, 1970, acrilic pe lemn, 32 / 29 / 10 cm
Sign X, 1970, acrylic on wood, 32 / 29 / 10 cm | Semn X, 1970, acrilic pe lemn, 32 / 29 / 10 cm
179

Sign IX, 1996, acrylic on canvas, 64 / 44 cm | Semn IX, 1996, acrilic pe pânză, 64 / 44 cm

180

Sign VIII, 1996, acrylic on canvas, 64 / 44 cm | Semn VIII, 1996, acrilic pe pânză, 64 / 44 cm

181

Sign IV, 1996, acrylic on canvas, 80 / 80 cm | Semn IV, 1996, acrylic pe pânză, 80 / 80 cm

182

Signs, Meanings IX, 1996, oil on canvas, 73 / 92 cm | Semne, Sensuri IX, 1996, ulei pe pânză, 73 / 92 cm

183

Sign V, 1996, oil on canvas, 80 / 80 cm | Semn V, 1996, ulei pe pânză, 80 / 80 cm

184

Sign VI, 1996, oil on canvas, 80 / 80 cm | Semn VI, 1996, ulei pe pânză, 80 / 80 cm

185

Composition V, 1996, oil on canvas, 55 / 55 cm | Compoziție V, 1996, ulei pe pânză, 55 / 55 cm

186

Composition XIX, 2002, mixed media on canvas, 40 / 40 cm | Compoziție XIX, 2002, tehnică mixtă pe pânză, 40 / 40 cm

187

Composition VI, 1996, oil on canvas, 50 / 61 cm | Compoziție VI, 1996, ulei pe pânză, 50 / 61 cm

188

Composition IV, 1996, oil on canvas, 46 / 55 cm | Compoziție IV, 1996, ulei pe pânză, 46 / 55 cm
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Energy

Energie

Energy, is a concept that applies to virtually all of Nuțiu’s paintings.
Regardless of their subject matter, all of his works are filled to
the brim with exuberant energy. The very energy that went
into their making also remains palpable. However, this energy
reaches a hyperbolic status in the works reproduced in this
section. Motion, in the form of an energetic dance, underpins
the making of many of these paintings. For Nuțiu, painting and
performance went hand in hand and this is expressed by the
rhythmic outlines present in many of his painted surfaces. The
dream of outer space, as an alternative to Nuțiu’s contemporary
political reality is expressed by the cosmological vision presented
here. A place other than planet Earth, is conceptualised through
the laden gestural marks, which carry the vision for a different
lifestyle.

Energia este un concept care se aplică practic tuturor picturilor lui
Nuțiu. Indiferent de subiectul lor, toate lucrările sale debordează
de o energie exuberantă. Însăși energia care a contribuit la crearea
lor rămâne palpabilă. Totuși, această energie capătă un caracter
hiperbolic în lucrările reproduse în această secțiune. Mișcarea,
sub forma unui dans energic, se află la baza multora dintre aceste
picturi. În viziunea lui Nuțiu, pictura și mișcarea mergeau mână
în mână, iar acest lucru este exprimat prin elementele ritmice
prezente în multe dintre suprafețele sale pictate. Visul spațiului
cosmic, ca o alternativă la realitatea politică contemporană a
lui Nuțiu, este exprimat prin viziunea cosmologică prezentată
aici. Un loc, altul decât planeta Pământ, este conceptualizat prin
semnele gestuale încărcate care exprimă năzuința spre un stil de
viață diferit.

Carnet de Bal II, 2008, oil on canvas, 200 / 160 cm | Carnet de Bal II, 2008, ulei pe pânză, 200 / 160 cm
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Route II, 2002, mixed media on canvas, 73 / 92 cm | Traseu II, 2002, tehnică mixtă pe pânză, 73 / 92 cm

194

Ascension, 1986, oil on canvas, 75 / 84 cm | Ascensiune, 1986, ulei pe pânză, 75 / 84 cm

195

Incandescent Rain II, 2010, oil on canvas, 85 / 100 cm | Ploaie Incandescentă II, 2010, ulei pe pânză, 85 / 100 cm

196

Untitled, 2011, acrylic on canvas, 290,5 / 191 cm | Fără titlu, 2011, acrilic pe pânză, 290,5 / 191 cm

197

Composition XV, 2002, oil on canvas, 147 / 296 cm | Compoziție XV, 2002, ulei pe pânză, 147 / 296 cm

198

199

The Sacred Mountain, 2011, acrylic on canvas, 290,5 / 191 cm | Muntele Sacru, 2011, acrilic pe pânză, 290,5 / 191 cm

200

Composition Totem, the Throne, 2010, oil on canvas, 164 / 114 cm | Compoziție Totem, Tronul, 2010, ulei pe pânză, 164 / 114 cm
next pages - The Invasion of Colors, 2010, oil on canvas, 125 / 191 cm / paginile următoare - Invazia Culorilor, 2010, ulei pe pânză, 125 / 191 cm
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203

Genesis, 1993, oil on canvas, 250 / 190 cm | Geneza, 1993, ulei pe pânză, 250 / 190 cm

204

Carnet de Bal, 1995, acrylic on canvas, 149 / 115 cm, private collection | Carnet de Bal, 1995, acrilic pe pânză, 149 / 115 cm, colecție privată

205

Dionysos Feast, 1993, oil on canvas, 196 / 160 cm, Art in Embassies Collection, U.S. Department of State | Ospățul lui Dionisos, 1993, ulei
pe pânză, 196 / 160 cm, Art in Embassies Collection, U.S. Department of State

206

Party, 2011, oil on canvas, 145 / 165 cm, private collection | Petrecere, 2011, ulei pe pânză, 145 / 165 cm, colecție privată

207

Signs, Meanings in Red, 2010, mixed media on canvas, 150,5 / 120,5 cm | Semne, Sensuri în Roșu, 2010, tehnică mixtă pe pânză, 150,5 / 120,5 cm

208

Signs, Meanings, 2010, mixed media on canvas, 150,5 / 120,5 cm | Semne, Sensuri, 2010, tehnică mixtă pe pânză, 150,5 / 120,5 cm

209

Compositional Rhythm, 1996, oil on canvas, 50 / 50 cm | Ritm Compozițional, 1996, ulei pe pânză, 50 / 50 cm

210

Transcending, 2011, oil on canvas, 90 / 110 cm | Transcedere, 2011, ulei pe pânză, 90 / 110 cm

211

Motion II, 2010, oil on canvas, 85 / 100 cm | Mișcare II, 2010, ulei pe pânză, 85 / 100 cm

212

Transfiguration I, 2000, oil on canvas, 80 / 65 cm | Transfigurare I, 2000, ulei pe pânză, 80 / 65 cm

213

Dynamic Composition II, 1995, oil on canvas, 150 / 120 cm | Compoziție Dinamică II, 1995, ulei pe pânză, 150 / 120 cm

214

Dynamic Composition I, 1995, oil on canvas, 150 / 120 cm | Compoziție Dinamică I, 1995, ulei pe pânză, 150 / 120 cm

215

Falling II, 1993, mixed media on canvas, 165 / 290 cm | Cădere II, 1993, tehnică mixtă pe pânză, 165 / 290 cm

216

Lances of Cetate, 2009, oil on canvas, 200 / 160 cm, The Society of the Four Arts, Palm Beach, US | Lăncile Cetății, 2009, ulei pe pânză, 200 / 160 cm,
The Society of the Four Arts, Palm Beach, SUA

217

Cosmogony, 2000, oil on canvas, 93 / 110 cm | Cosmogonie, 2000, ulei pe pânză, 93 / 110 cm

218

Nocturne, 2002, oil on canvas, 50 / 61,5 cm | Nocturnă, 2002, ulei pe pânză, 50 / 61,5 cm

219

Mural

Murală

Nuțiu’s murals at the West University of Timișoara complete
the eclectic and experimental work of the artist. The murals
are placed opposite each other, one dedicated to Science and
the other to Art and Literature, and have an abstract-figurative
content that successfully captures the Zeitgeist of the time. The
generous size, each measuring 3.30 metres by 9.60 metres, as
well as their location in the impressive foyer of the building with
the entrance to the Aula Magna, give the works a gravity rare in
the mural art of the time.

Operele murale ale lui Nuțiu prezente la Universitatea de
Vest din Timișoara întregesc opera eclectică și experimentală
a artistului. Lucrările murale sunt amplasate vis-a-vis una de
cealaltă, sunt dedicate una Științei și una Artei și Literaturii și au
un conținut abstract-figurativ ce captează cu succes Zeitgeistul
epocii. Dimensiunea generoasă, fiecare are 3,30 metri pe 9,60
metri, precum și amplasarea acestora în impresionantul foaier al
clădirii cu intrare spre Aula Magna, le oferă operelor o gravitate
rarisimă în arta murală a acelor timpuri.

Project University I, 1970, collage, 34,5 / 99 cm | Proiect Universitate I, 1970, colaj, 34,5 / 99 cm
Project University II, 1970, collage, 34,5 / 99 cm | Proiect Universitate II, 1970, colaj, 34,5 / 99 cm
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Art and Literature, 1970 - 1973, mural, 330 cm x 960 cm | Arta și Literatura, murală, 1970 - 1973, 330 cm x 960 cm
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Science, 1970 - 1973, mural, 330 cm x 960 cm | Știința, 1970 - 1973, murală, 330 cm x 960 cm
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Object IX ‘Start for a mural’, 1970, cement, wire, various objects, 8 / 95 / 84,5 cm | Obiect IX “Început pentru o murală”, 1970, ciment, sârmă, diverse objects,
8 / 95 / 84,5 cm

226

Window towards Future, 1975, oil on canvas, 80 / 70 cm | Fereastră spre Viitor, 1975, ulei pe pânză, 80 / 70 cm

227

The Message of Past Civilizations, 1973, aquaforte, 37 / 34 cm | Mesajul Civilizațiilor Apuse, 1973, aquaforte, 37 / 34 cm
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Cosmic Impressions, 1973, aquaforte, 38 / 36 cm | Impresii Cosmice, 1973, aquaforte, 38 / 36 cm
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Going POP

Going POP

The early 2000s saw Nuțiu take a keen interest in the language of
Pop art. The artist reprised the tenets of this movement, which
had its heyday in the 1960s. For Nuțiu, Pop represented an
opportunity to expand his pictorial and sculptural lexicon beyond
abstraction. Combining found objects, gestural brushstrokes
and bold colours, Nuțiu exploited the conceptual and material
nature of assemblage in these works. Driven by a constant
desire to experiment, Nuțiu located in Pop an opportunity for
the renewal of his artistic language.

La începutul anilor 2000, Nuțiu a manifestat un viu interes față
de limbajul Pop art. El a reluat trăsăturile acestei mișcări, a cărei
perioadă de glorie a fost în anii 1960. Pentru Nuțiu, Pop art a
reprezentat o oportunitate de a-și extinde vocabularul pictural
și sculptural dincolo de sfera abstractă. Îmbinând obiecte găsite,
tușe gestuale și culori îndrăznețe, Nuțiu a exploatat natura
conceptuală și materială a asamblajului în aceste lucrări. Animat
de dorința constantă de a experimenta, Nuțiu a descoperit în
Pop art o oportunitate de înnoire a limbajului său artistic.

Journal II, 2004, mixed media on canvas, 109 / 93 cm | Jurnal II, 2004, tehnică mixtă pe pânză, 109 / 93 cm
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Journal III, 2004, mixed media on canvas, 130 / 130 / 7 cm | Jurnal III, 2004, tehnică mixtă pe pânză, 130 / 130 / 7 cm

232

Hidden Universe, 2003, mixed media on canvas, 70 / 100 / 11 cm | Univers Ascuns, 2003, tehnică mixtă pe pânză, 70 / 100 / 11 cm

233

Journal VI, 2004, mixed media on canvas, 80 / 80 / 7 cm | Jurnal VI, 2004, tehnică mixtă pe pânză, 80 / 80 / 7 cm

234

Woman in Thoughts, 2004, mixed media on canvas, 164 / 146 / 11,5 cm | Femeie cu Scaun la Cap, 2004, tehnică mixtă pe pânză, 164 /
146 / 11,5 cm
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Transfiguration, 2000, oil on canvas, 65 / 81,5 | Transfigurare, 2000, ulei pe pânză, 65 / 81,5 cm

236

Uncomfortable Design, 1993, 5 pieces, wood, oil, iron, mirroir, variable dimensions | Design inconfortabil, 1993, 5 piese, lemn,
ulei, fier, oglindă, dimensiuni variabile
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Uncomfortable Design, 1993, 5 pieces, wood, oil, iron, mirroir, variable dimensions | Design inconfortabil, 1993, 5 piese, lemn, ulei, fier, oglindă, dimensiuni variabile

238

Uncomfortable Design, 1993, 5 pieces, wood, oil, iron, mirroir, variable dimensions | Design inconfortabil, 1993, 5 piese, lemn, ulei, fier, oglindă, dimensiuni variabile
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Beyond
Abstraction

Dincolo de arta
abstractă

Primarily an abstract artist, Nuțiu also toyed with figuration on
an intermittent basis. His figurative roster, included self-portraits,
portraits of women, as well as abstract renderings of human
subjects, with a brutalist slant. The latter are particularly striking
in their combination of charged gestures inscribed in a materially
laden surface. Figures are made to emerge out of a tumultuous
backdrop, which roots them within the abstract realm, while also
giving them a figurative presence. The full-length portraits of
women, are instead the product of a much clearer figurative
calling. These delicate renderings are imbued with muted hues,
which lend to the paintings a sober tone. Nuțiu’s lure to portray
figurative subjects should be understood in connection with
his penchant for abstraction. By trying his hand at figuration, he
reinforces his commitment to abstraction.

Deși a fost în primul rând un artist abstract, Nuțiu a cochetat
din când în când și cu arta figurativă, printre lucrările create
numărându-se autoportrete, portrete de femei, precum și
portretizări abstracte ale unor modele umane, cu o tendință
spre brutalism. Acestea din urmă surprind prin redarea unor
gesturi electrizante înscrise pe o suprafață încărcată. Siluetele
umane se ivesc dintr-un fundal tumultuos, care le plasează în
sfera abstractă, conferindu-le totodată o prezență figurativă.
Portretele de femei în mărime naturală reflectă totuși o tendință
mai clară spre pictura figurativă. Aceste reprezentări delicate
sunt impregnate cu nuanțe atenuate, care conferă picturilor un
ton sobru. Această atracție a lui Nuțiu pentru reprezentările
figurative trebuie să fie înțeleasă în legătură cu aplecarea sa
către arta abstractă. Încercându-și mâna în arta figurativă, el își
întărește devotamentul față de arta abstractă.

Nude, 1960, oil on canvas, 109,5 / 61 cm | Nud, 1960, ulei pe pânză, 109,5 / 61 cm
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Girl with Guitar, 1965, oil on canvas, 100 / 70 cm | Fată cu Chitară, 1965, ulei pe pânză, 100 / 70 cm
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Totem, 1977, oil on canvas, 100 / 70 cm | Totem, 1977, ulei pe pânză, 100 / 70 cm
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Uncomfortable Design II, 1993, mixed media on canvas, 70 / 53 cm | Design Inconfortabil II, 1993, tehnică mixtă pe pânză, 70 / 53 cm
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Uncomfortable Design III, 1993, mixed media on canvas, 70 / 53 cm | Design Inconfortabil III, 1993, tehnică mixtă pe pânză, 70 / 53 cm
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Totem VI, 2000, mixed media on canvas, 41 / 33 cm | Totem VI, 2000, tehnică mixtă pe pânză, 41 / 33 cm
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Totem, 1980, mixed media on canvas, 56,5 / 47 cm | Totem, 1980, tehnică mixtă pe pânză, 56,5 / 47 cm
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Uncomfortable Design I, 1993, mixed media on canvas, 70 / 53 cm | Design Inconfortabil I, 1993, tehnică mixtă pe pânză, 70 / 53 cm
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Vertical route I, 1973, oil on canvas, 70 / 53 cm | Traseu vertical I, 1973, ulei pe pânză, 70 / 53 cm
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Totem II, 1976, mixed media on wood, 46 / 36 cm | Totem II, 1976, tehnică mixtă pe lemn, 46 / 36 cm
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Totem I, 1976, mixed media on canvas, 46 / 36 cm | Totem I, 1976, tehnică mixtă pe pânză, 46 / 36 cm
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Silhouettes on the Beach, 2009, acrylic on canvas, 73 / 93 cm | Siluete pe Plajă, 2009, acrilic pe pânză, 73 / 93 cm
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Caryatids, 1976, oil on canvas, 50 / 60 cm | Cariatide, 1976, ulei pe pânză, 50 / 60 cm
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Interview with the artist, Elan Vital catalogue, 2008
Interview conducted by the curator Joana Grevers

Interviu cu artistul, catalogul Elan Vital, 2008
Interviu realizat de Joana Grevers

Joana Grevers: Mr. Nuțiu, I would like to know if you think you are somehow
more connected to American abstract expressionism or to the European informal
one or to none of them?
Romul Nuţiu: To this question I’d answer with some explanations: many years
ago, in 1957, when I graduated, my belief was strictly connected to the idea
that the perception of things is rather important for the creation act, but being
limited, one has to appeal to the subconscious through experiment, challenge
and transcendence. My informal was born from hard work and devotion. At
that moment, I knew few things about contemporary art, and what I learned in
school was just some academic knowledge that was only partially useful. Later on,
when I started to travel, I came in contact with the European Informel. In the big
museums I found out that my way was somehow synchronised, having a polarity
to what I was seeing. Abstract expressionism and the European informal made me
understand that I have to keep my own authenticity and sensitivity.
J.G.: But this year an important exhibit at the Beyeler Foundation tried to create
a dialogue between the two competitive movements, although the biggest impact
obviously comes from the United States.
R.N.: Personally I rather believe in reciprocal appreciation than in absolute
reconciliation …
J.G.: What is your philosophy of life, of creation?
R.N.: One must know that it is not difficult to paint, but it is difficult to put yourself
in the state of doing it; and challenging your personal ego can help. Creativity
depends on many things. It is important not to philosophise too much and lose
sight of the art and the practical aspect of the process of creation … Information,
knowledge, culture are integral components for the artist; as is concentration,
genuine individuality …
J.G.: It is therefore appropriate to associate you with “Elan Vital” and Henri
Bergson; but hidden spirituality is also a characteristic of your oeuvre. Would you
allow me to call you “a sensitive rebel”?
R.N.: The questions are well put, you have the freedom to call me as you please, I
don’t wish to “direct the press”. The association with Bergson is an honour.
J.G.: Have you ever been a member of a movement or artistic group?
R.N.: I could not say I’ve ever been a member of a group with a doctrine or
a specific programme. Between 1965 and 1970, I organised together with my
colleagues in the guild - Jecza, Kazinsczy, Popa - the exhibition “Painting – Object
– Sculpture – Environment” which elaborated a special interaction between the
works on display. It was at that point in time that I conceived the painted objects in
my gestural mode of expression as an amplification of the act of painting. I always
wished to be someone who stays true to his moods and feelings, with a visual
articulation of my own.
J.G.: Maybe the real creativity is born from singularity – said Jackson Pollock - , “to
paint is a state of the soul … painting is self-awareness. The good artist paints his
inner self.” What was the key moment in your evolving process, when did you find
your own precise style?
R.N.: There were many key moments which manifested themselves on the
occasion of some personal exhibitions. I could mention “Dynamic Universe” at
Helios Gallery in Timișoara. Here, I proposed a flux between the principles of
pure painting, of the established informal, on the one hand and the investigation of
reality on the other. The relation with the cultural models of the European informal
or of abstract expressionism is the premise for validating my own solutions. Of
special importance is my monumental artwork at the West University, which was
realised after researching into the informal. When I came to the conclusion that
my studies is this domain were completed, I opened a new exhibition “Sections
through Fertile Earth”, in which I intended to reaffirm the need to create based
on the experience of reality, of the unforeseeable, ephemeral, sensorial … More
recently, my exhibition in 2004, “Utopia”, is a polemical debate concerning the

Joana Grevers: Domnule Nuțiu, aș vrea să știu un lucru: în artă, vă simțiți pe
undeva mai legat de expresionismul abstract, născut în America, sau de informalul
european? Sau de nici unul din ele?
Romul Nuțiu: La această întrebare aș răspunde cu niște explicații: cu mulți ani în
urmă (1957), când am terminat facultatea, crezul meu era legat de ideea că percepția
lucrurilor e destul de importantă pentru actul de creație, dar fiind limitată, trebuie
apelat la subconștient prin experiment, provocare și transcendență. Informalul
meu s-a născut printr-o muncă asiduă și dăruire. La timpul acela, informațiile despre
arta contemporană erau foarte puține, iar școala mi-a dat doar niște cunoștințe
academice parțial folositoare. Mai târziu, reușind să călătoresc, am intrat în contact
cu arta informală europeană. În marile muzee, am identificat ideea că drumul meu
era într-un sincronism, ca o polaritate la ceea ce vedeam. Expresionismul abstract
și informalul european m-au pus în situația de a înțelege că trebuie să-mi mențin
propriul suflu de autenticitate și sensibilitate.
J.G.: Dar anul acesta, la Fundația Beyeler, o expoziție importantă a căutat să
împace aceste mișcări concurente, deși impactul mai mare al mișcării vine, evident,
din Statele Unite.
R.N.: Personal, nu prea cred în împăcare, ci mai mult în aprecieri reciproce...
J.G.: Care este filozofia dumneavoastră de viață, de creație?
R.N.: Trebuie știut că nu este greu să pictezi, este greu a te pune în starea de a
picta, provocarea eului personal te poate ajuta. Creativitatea depinde de multe.
Este important să nu facem prea multă filozofie și să nu uităm de artă, de realizări
prin activitatea practică… informația, cunoașterea, cultura sunt componente
necesare unui artist, dar și concentrarea, unicitatea…
J.G.: Deci, a vă asocia cu „Elan Vital” și Henri Bergson vă caracterizează bine; dar
și spiritualitatea ascunsă este o caracteristică a operei dumneavoastră. Sunteți de
acord să vă numesc „un rebel sensibil”?
R.N.: Întrebările sunt bine puse, aveți toată libertatea să mă numiți, nu vreau să fiu
„Direcția presei”. În privința caracterizării lui Bergson, mă înclin.
J.G.: Ați făcut vreodată parte dintr-un grup sau dintr-o mișcare?
R.N.: Nu se poate spune că am făcut parte dintr-un grup cu o doctrină și un
program bine definit. În perioada anilor 1965-1970, împreună cu colegii de breaslă
– Jecza, Kazinsczy, Popa – am organizat expoziția „Pictură – Obiect – Sculptură –
Ambianță” care enunța niște relații între lucrările propuse. Atunci am conceput
obiecte pictate pe toate suprafețele, în maniera mea gestuală, amplificând sugestia
picturii. Întotdeauna mi-am dorit să fiu unul ce își respectă stările și trăirile
personale, să am un mod de exprimare propriu.
J.G.: Probabil că adevărata creativitate se naște din singularizare – cum spunea
Jackson Pollock, a picta este o stare de spirit (suflet)... pictura este self-awreness
(autoexperiență). Fiecare artist bun pictează ceea ce este el însuși. Care a fost
momentul cheie al evoluției, când v-ați găsit stilul?
R.N.: În evoluția mea, am avut mai multe momente cheie care s-au materializat cu
ocazia unor expoziții personale. Aș putea vorbi despre expoziția „Univers Dinamic”
de la Galeria Helios, din Timișoara. Aici, am propus o mișcare liberă între principiile
picturalității pure, a informalului ce s-a instaurat ca stil, și investigarea realului. O
raportare la modelele culturale ale informalului european sau expresionismul
abstract constituie premisa validării unor soluții proprii. Importantă este lucrarea
de artă monumentală de la Universitatea de Vest, care s-a realizat în urma
cercetărilor în domeniului informalului. Considerând că studiile în acest domeniu
s-au epuizat parțial, am deschis o nouă expoziție, numită „Secțiuni prin pământ
fertil”, în care am propus reafirmarea nevoii de întemeieri în experiența realului,
imprevizibilului, efemerului, senzorialului... Pentru a mă apropia de timpul actual,
expoziția din 2004 „Utopia” este o angajare polemică privind situația imaginii
artistului și artei. Cred că arta trebuie să-și modifice în permanență sistemul de
referință, răspunzând unor probleme actuale.
J.G.: Când începeți un tablou, vă gândiți vreodată la efectul asupra publicului?
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image of the artist and of art in general. I believe that art must continually change
its system of reference and answer to current issues.
J.G.: When you start a painting, do you think of its impact on the beholder?
R.N.: When I start a painting, my concern is to transmit something through the
specific means of visual art: colour, shape, space, rhythm, composition. Sometimes
I find myself looking at a painting from a viewer’s perspective. I think that once a
painting is finished, it has to embark on its own history: to be displayed in museums,
at different exhibitions, sold, appreciated, given as a gift and - why not - stored in
a deposit or behind a closet.
J.G.: Mr. Nuțiu, you once said: “If you are aware of your own limits, you may
someday be able to go beyond them”.
R.N.: Yes, it is very important to know something about yourself. The artist has
to be an intellectual: to learn, to inform himself, to meditate, and to engage in
permanent introspection …

Romul Nuțiu - Atelier catalogue, 1975, Coriolan Babeți
I have adjoined sixteen images*; cellular structures, agate undulations, the volutes
of a root, conceptions of the living and the inert in order to point to their analogy
with the formal world of the artist’s work; in order to encourage more broadly
meditation on the morphological destiny of a particular direction in contemporary
art, generically categorisable as the informal; rather than a possible demonstration
of the partial truth that art cannot conceive of the non-existent. ‘Form is a vast,
closed universe, which encompasses all that we can perceive beyond ourselves
or imagine in ourselves and past which we cannot go’ (R. Huyghe). The seeming
rupture of art from reality is in fact sometimes our promethean ambidirectional
inertia in space, outside and inside our immediate visual field, and ultimately spaces
of our knowledge. The contract with nature ‘was never closer. But it is no longer
an anthropomorphic art, it is no longer a humanised nature. The tree beneath
which Tityrus pipes has given way to the bark and the shepherds are now no
more than moving lines’ (J. Grenier). To see in nature now means not to grasp à
la Cézanne the character of the model, but its vitally unifying flux. The anatomy of
large and small worlds . . .
“Le plus rude travail, la peine tout entière / Est à parfaitement préparer la matière”
(Augurelli, Chrysopée). Engaged for many years in an alchemical investigation of
a technique that served him as an ancilla, Romul Nuțiu settled on ‘emulsion’ and
‘dripping’. By means of impressing the canvas against the surface of the emulsion or
guided dripping from a distance he first fixed the drops of fluid colour. By means
of handling the canvas - a tempestuous choreography à la Hephaestus - he forges
the configurations that interest and express him. Brushwork then adjusts the final
details. An action painting (a term born twenty-six years ago during a discussion
between Pollock and Rosenberg) that bears witness to ancient traditions: the sand
painting ritually practised by the Navaho Indians with which Pollock was familiar, or
late Byzantine ceramics, the aleatory decoration of Romanian Oboga enamelled
ceramics . . . slowly rotating the vessel, the potter drips paint from a horn and it
dribbles in a spiral or unpredictably ...
If a ‘priority of action over image’ (Dan Hăulică) might qualify the type of creative
approach, then this prevalence is defining for the work of Romul Nuțiu. He restores
to the creative act a genuine semblance and to himself the image of a smith. The
surprise of revelation - a revelation that comes swiftly - accompanies the birth
of a world. The artist is the author of and witness to a genesis - a vast, visionary
mineralogy - a humble repetition of an exemplary demiurgic act. A proud attempt
to encompass within a single artistic verdict a metaphorical synthesis of taxonomic
kingdoms, of elements, organised along the descending axis of the telluric. An
organic coupling of the technical genesis of the work and the formal world that
results therefrom, a subjective projection of the genesis of form. From the floating
of pigments in the emulsion, from their ‘sympathy’ and ‘antipathy’, emerges the

R.N.: Când încep un tablou, problema este de a transmite ceva, prin mijlocele
specifice artelor plastice: culoare, formă, spațiu, ritm, compoziție. Uneori, mi se
întâmplă să privesc un tablou gata de spectator. Cred că odată terminat, tabloul
trebuie să-și urmeze o istorie proprie: expus în muzee sau la diverse expoziții,
vândut, apreciat, dat cadou sau, de ce nu, pus într-un depozit sau după dulap.
J.G.: Domnule Nuțiu, ați spus cândva: „dacă îți cunoști limitele, poate vei reuși
odată să le depăsești”?
R.N.: Da, este important să știi câte ceva despre tine. Artistul trebuie să fie un
intelectual: învață, se informează, meditează și e într-o permanentă introspecție...

catalogul Romul Nuțiu - Atelier, 1975, Coriolan Babeți
Am paginat alături 16 imagini*; structuri de celulă, unduiri de agată, volutele unei
rădăcini, zămisliri ale viului și neviului spre a trimite la analogia lor cu universul
formal al operei artistului ; spre a incita – mai larg – la meditația despre destinul
morfologic al unei direcții din arta contemporană, subsumabile – generic –
informalului ; în locul unei posibile demonstrații despre adevărul parțial că arta nu
poate concepe inexistentul. “Forma este un vast univers închis, care înglobează
tot ceea ce putem percepe dincolo de noi sau imagina în noi și de care nu putem
trece.” (R. Huyghe). Aparenta ruptură a artei de realitate este de fapt uneori
prometeica noastră inerție în dublu sens în spațiu, dincolo de și înlăuntrul câmpului
nostru vizual imediat, spații ale cunoașterii noastre, în ultima instanță. Contractul
cu natura... “n-a fost niciodată mai strâns. Dar nu mai este o artă antropomorfică,
nu mai este o natură umanizată. Copacul sub care Tityr cântă din fluier a cedat
locul scoarței și păstorii nu mai sunt decât niște linii mișcătoare.” (J. Grenier). A
vedea în natură nu mai înseamnă a sesiza cezannean caracterul modelului, ci fluxul
lui vital unificator. Anatomia lumii mari și mici...
Le plus rude travail, la peine tout entiere / Est a parfaitement preparer la matiere
(Augurelli, Chrysopee). Antrenat de mai mulți ani într-o alchimică investigare a
unei tehnici care să-i servească – ancillă – Romul Nuțiu s-a oprit asupra “emulsiei”
și “drippingului”. Prin impresiunea pânzei pe suprafața emulsiei sau prin stropirea
dirijată de la distanță el fixează întâi petele de culoare fluidă. Prin mânuirea pânzei
– intempensivă coregrafie de Hefaist – el făurește configurațiile care-l interesează
și îl exprimă. Intervențiile de pensulă rectifică apoi ultimele detalii. Pictură – acțiune
(termen născut acum 26 de ani într-o discuție Pollock Rosemberg) mărturisind
străvechi tradiții : Pollock cunoscuse pictura cu nisip practicată ritualic de indienii
Navaho ; faze târzii de ceramică bizantină, decorul aleator al ceramicii smălțuite
românești, Oboga, de exemplu... În rotirea calmă a vasului, olarul picură din “corn”
vopseaua care se prelinge spiralic sau imprevizibil...
Dacă “o prioritate a acțiunii asupra imaginii” (D. Hăulică) poate califica tipul
demersului creator, atunci această prevalență este definitorie pentru opera lui
Romul Nuțiu. El restituie actului creator o genuină înfățișare și sieși chipul unui
făurar. Surpriza revelării – o revelare rapidă – însoțește nașterea unei lumi. Artistul
este autor și martor alunei geneze – amplă mineralogie vizionară – umilă reluare
a unui act demiurgic exemplar. Orgolioasă încercare de a cuprinde într-un unic
verdict artistic o sinteză metaforică a regnurilor, a elementelor, organizate pe axul
descendent al teluricului. Organică îngemănare între geneza tehnică a operei și
universul formal rezultat, proiecție subiectivă despre geneza formei. Din plutirea
culorilor în emulsie, din “simpatia” și “antipatia” lor se desprinde plutirea formelor
pe pânză, acordul armonic ori disonant. Zămislire a unei lumi în inima pământului,
marmoreene fumozități, entrelac-uri muscular vegetale, balet subacvatic de algă,
“peisaje ale continentelor”, irumperi de foc de sub crusta de bazalt al Terei, furtuni
magnetice, evocări ale
Maelstromului primordial. “Materia de demult este o oarecare umiditate foarte
bogată în fluid universal ; această materie nu trebuie să fie specificată, ci numai
indicată într-un mod incoativ, printr-un spirit metalic pe care îl primește de la matca
terestră” (S. Richter). V.I.T.R.I.O.L. - antă (Visita Interiora Terrae Rectificando
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floating of the forms on canvas, tuned either harmonically or dissonantly. The
engendering of a world in the heart of the earth, marmoreal beauties, muscularly
vegetal entrelacs, a subaqueous algal ballet, ‘landscapes of continents’, eruptions
of flame from the basaltic crust of the Earth, magnetic storms, evocations of the
primordial maelstrom. ‘The material of long ago is a certain humidity highly rich
in universal fluid; this matter should not be specified, but only pointed to in an
inchoative way, via a metallic spirit that it receives from the terrestrial matrix (S.
Richter). V.I.T.R.I.O.L.ic (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum
Lapidem) and violent movement of forms, a landscape of vitrified lava, huge
sections in mineral concretions, flamboyant arborescences, estuary openings, fluid
emergences and reabsorptions, talismanic transformation of pantomorphic flame.
‘Images fuyantes’, unpredictable trajectories of Brownian motion, a continual
transmutation of elements, a perpetual drift of plane surfaces. ‘If matter naturally
tends towards consistency, it is due to its encountering the forces that it receives in
order to take on form’ (R. Huyghe). The sinuous line appears prior to the obstacle
of an external force opposed to the internal impetus. The forms whose sign is the
torrent are organised along the axes of heroic diagonals in centripetal, centrifugal
or plasmatic arrangements. Undifferentiated form/colour, space/matter develop
from the interior of the painting, they aggressively greet the spectator, absorbing
him in the relay of the forcefield in its decipherment; a decipherment that gives
way to doubt and choice. The composition here becomes ‘choice’ (Bouleau) and in
the name of choice the spectator will probably seek legible images and meanings,
just as in ‘the sound of the bells he will find all the words that he wishes to imagine’
(Da Vinci), and just as not long ago an artist, Vasarely, discovered in a Metro station
the joys of form in the craquelure of the marble. ‘Oriental marble’ is an eddy of
shells and sea waves, which ‘no painter’s hand could imitate’ (Jurgis Baltrušaitis).
Or just as in the Florentine stones of the collections held in Ambras, Strasbourg
and Bologna, in jasper, agate or jade a natura depicti the spectator can read the fall
of Troy or the ‘mists of the earth, the vortices of profound exhalations, petrified
in the warmth and in the cold of the interior of the earth’, an enigmatic nisus
formativus, a sport of nature. Just as in the play of rough forms, in the robustness
of the movement of Romul Nuțiu’s canvases, his objects, his monumental works,
the viewer can discern the dense expression of the Romanian mask.

The Last Color Reformulates Interpretation, Entropy of the experiment catalogue,
2011, Liviana Dan
In the ’70s, in Timişoara, a few artists acknowledge and try to change the
moral hazard of political strategies. Even more, the ideological dislike towards
Socialist Realism determines Cotoşman, Bertalan and Flondor to refer to neoconstructivism, and Nuţiu to abstract expressionism. If in the first case, the group
identity is seen as an opportunity, in the case of Nuţiu one detects from the
beginning an uncertainty in finding an aesthetic and conceptual context. For Nuţiu,
the personal input is abstract. The relationship history/present, the studio poetics,
the new approach of the artistic medium, image as material are syntagms for what
painting and object painting represent. In order to understand the concept in
regard to the ’70s slang, one must admit the decisive personal approach of painting.
Romantic as mood, expressive in matters of individual freedom, painting and object
painting become event. The artistic process becomes the real subject of painting.
Pretentious in spirit, this ability to paint prophetically is extremely energetic.
Emotions are profound, and most of the time, the scale remains monumental.
Personal ransom leads to a reductive style. The question is more about the artist,
and less about the subject and the viewer. The rethoric of abstract expressionism
takes place behind the painting and along the line that borders object painting.
Even if he combines the abstract form with the expressionistic emotional values,
he involuntarily influences the groups where performance plays a role.Beyond
painting, even Jackson Pollock’s authority was actually carried towards Viennese
Actionism and the Gutai group (Japan).
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Invenies Occultum Lapidem) și violentă mișcare a formelor, peisaj de lavă vitrificată,
uriașe secțiuni în concrețiuni minerale, flamboaiante arborescențe, deschideri de
estuar, emergențe și resorbții fluide, telesmatică prefacere de foc pantomorf.
“Images-fuyantes”, imprevizibile traiecte de mișcare browniană, o transmutație
continuă a elementelor, derivă perpetuă a planurilor. “Dacă materia tinde în mod
natural spre consistență, aceasta se datorează întâlnirii sale cu forțele pe care
le primește spre a dobândi formă”. (R. Huyghe). Linia sinuoasă apare înaintea
obstacolului unei forțe exterioare opuse impulsului interior. Formele al căror semn
este torentul se organizează pe axele unor diagonale eroice în dispuneri centripete,
centrifuge sau plasmatice moliciuni. Forma-culoare, spațiul-materie, nediferențiate
se dezvoltă dinspre interiorul tabloului, întâmpină agresiv privitorul, absorbindu-l
în releul câmpului de forțe în descifrarea lui; o descifrare care lasă loc îndoielii și
opțiunii. Compoziția devine aici “alegere” (Bouleau) și în numele ei privitorul va
căuta probabil imagini lizibile și sensuri, cum în “sunetul clopotelor va găsi toate
cuvintele pe care vrea să și le imagineze” (Da Vinci), cum nu demult un artist
- Vasarely, într-o stație de metro descoperise în crachelura marmorei bucuriile
formei. “Marmora orientală” este o învolburare de scoici și valuri marine, pe care
“nicio mână de pictor n-ar putea s-o imite”. (J. Baltrusaitis). Sau cum, în pietrele
florentine ale colecțiilor din Ambras, Strasbourg sau Bologna, în jasp, agată sau
jad a natura depicti privitorul poate citi căderea Troiei sau “negurile pământului,
vârtejurile exalărilor profunde, încremenite în căldura și în frigul din interiorul
pământului”, enigmatic nisus formativus, joc al naturii. Așa cum, cel ce privește
poate desprinde în jocul formelor fruste, în robustețea mișcării din pânzele lui
Romul Nuțiu, din obiectele lui, din opera sa monumentală, expresia densă a măștii
românești.

Ultima culoare reformulează interpretarea, catalogul Entropy of the experiment,
2011, Liviana Dan
În anii ’70 la Timişoara, câţiva artişti recunosc şi încearcă să schimbe hazardul moral
al strategiilor politice. Mai mult, aversiunea ideologică faţă de realismul socialist îi
determină pe Cotoşman, Bertalan şi Flondor să se raporteze la neo-constructivism,
iar pe Nuţiu la expresionismul abstract. Dacă în primul caz, identitatea de grup este
văzută ca oportunitate, în cazul lui Nuţiu există la început o nesiguranţă în găsirea
unui context estetic şi conceptual. Pentru Nuţiu, acontul personal este abstract.
Relaţia istorie / prezent, poetica de studio, noua abordare a mediului, imaginea ca
material sunt sintagme pentru ce înseamnă pictura şi extensia ei – pictura obiect.
Pentru a înţelege conceptul în argoul anilor ’70 trebuie să admitem abordarea
decisiv personală a picturii.
Romantice în dispoziţie, expresive în libertatea individuală, pictura şi picturaobiect devin eveniment. Procesul artistic devine chiar subiectul picturii. Emfatică în
spirit, această aplicabilitate de a picta profetic este extrem de energetică. Emoţiile
sunt profunde, şi cel mai adesea, scara rămâne monumentală. Răscumpărarea
personală duce la un stil reductiv. Este mereu vorba mai mult despre artist decât
despre subiect şi despre privitor. Retorica expresionismului abstract se întâmplă
în spatele picturii şi de-a lungul liniei care mărgineşte pictura-obiect. Chiar dacă
combină forma abstractă cu valorile emoţionale expresioniste, involuntar, sunt
influenţate cercurile unde performanţa are un rol. Dincolo de pictură, chiar şi
autoritatea lui Jackson Pollock s-a dus de fapt înspre acţionismul vienez şi gruparea
Gutai (Japonia).
Nuţiu a fost mereu urmărit de acţiune şi performanţă. Structura optică a picturii
îi oferea informaţie cristalină. Dar pentru experienţa estetică, atitudinea rămânea
importantă. Pentru Nuţiu, sfârşitul narativismului nu înseamnă o despărţire de
coerenţă. Cu aparate noi, ori ciudat adaptate, încearcă ordonarea între mediu şi
mesaj, între adevărurile aspre şi frumuseţea generică. Între impactul abstract şi
începutul unei emoţii.
Încercând să ajungă în mijlocul unui act de judecată, o parte a sensibilităţii îmbracă

Nuţiu has been obsessed by action and performance. The optical structure of
painting offered him crystalline information. But for the aesthetical experience,
attitude remained important. For Nuţiu, the end of narrativism doesn’t represent
a separation from coherence. With a new apparatus, or strangely adapted, he
keeps on trying to find a balance between medium and message, between rough
truths and generic beauty. Between the abstract impact, and the beginning of a
new emotion.
Trying to arrive in the middle of an act of reason, a part of the sensibility always
embraces analysis. For each sign, canvas, object, action, the logic of expression
exists in the context of a private self. The content and the emotion have been kept
secret for a long time by the critics of modernity. At the level of today’s rethorics,
past can be considered an agent of the present; perfectly intuitive, with possible
reflexive qualities, content and emotion have a historic logic only in appearance
and in introspection.
Eloquent in power, line, fragility, painting, object painting, action remain profoundly
interconnected in Nuţiu’s art. Departing from the restrictive data of Abstract
Expressionism, Nuţiu has constantly examined how painting reacts in an expanded
context and space. Affected by theory, he has discovered different methods to
look at painting. The pictorial investigations lead him slowly, but undoubtedly to
comprehensive installation. An illusion ever reformulated by color. A rule that has
helped him exist.

The visual adventures of Romul Nuţiu, Entropy of the experiment catalogue,
2011, Ruxandra Demetrescu
The artistic biography of Romul Nuţiu lays under the sign of a happy exception. In
the 7th decade of the last century he was one of the first Romanian artists that
had professed the abstract expressionism and/or european informal. He remained
faithful to abstraction in general and then he converted painting into object. From
mimesis to poesis; from bi- to tridimensional; from transparency to opacity; from
installation to performance: this is how it can be drastically summarized – an
impressive path, uncoiled into a remarkable visual adventure.
The innovative character corresponds naturally in his case with that of an
avantgardist (even in the literal sense of the word). In a recent interview he
confessed that the option for abstract was born from “experiment, challenge
and transcendence”. Without a doubt there was a provocative dimension in his
formal intercession: consciously or not he was almost always “in opposition”.
He acknowledges this in the same interview, when he describes the “Utopia”
exhibition as “a polemic statement concerning the image of the art and the artist”.
There was, in equal measure, a catalyst, which I identify in that genius loci from
Timișoara, where formal (neo)constructivist research has harmoniously coexisted
with the informal one. The art critique has long time ago deciphered, through
the voice of Alexandra Titu and Constantin Prut, the specific dimension of the
creativity of Romul Nuţiu. Recently, Joana Grevers has presented, through the 418
Art Gallery, a new reading of the artist under the sign of “élan vital”.
I believe that the new exhibition from the Brukenthal National Museum will fortify
the image of the maestro by integrating him into a curatorial strategy that tries,
like Liviana Dan has confessed, to identify the path that leads from the abstract
expressionism to installation. In this project Romul Nuţiu is presented as “the top
seed” and is established again as the founding moment in Romanian contemporary
art. Read in this key the “informal” paintings will lead us on the safest route to
the painted objects and to the constructive effort from “Hidden universe”, “The
Pyramid” and “The Memory Tower”. Seen from this perspective, the artworks of
Romul Nuţiu can also be deciphered in the key proposed half of century ago by
Jaques Maritian in his “Creative intuition”; the neotomist philosopher was speaking

mereu analiza. Pentru fiecare semn, pânză, obiect, acţiune, logica expresiei
este în contextul unui sine privat. Conţinutul şi emoţia au fost mult timp ţinute
secret de criticii modernismului. Un sublim toxic le-a trecut la simple metode de
argumentare. La nivelul retoricii de acum, trecutul poate fi considerat un agent al
prezentului, perfect intuitive, cu posibile clarităţi reflexive, conţinutul şi emoţia nu
au o logică istorică decât în aparenţă şi în introspectiv.
Elocvente în putere, linie, fragilitate, pictura, pictura-obiect, acţiunea rămân la
Nuţiu profund interconectate. Plecând de la datele restrictive ale expresionismului
abstract, Nuţiu a examinat mereu cum funcţionează pictura într-un context şi un
spaţiu expandat. Contaminat de teorie, a găsit modalităţi diferite de a privi pictura.
Investigaţiile picturale l-au dus apoi, lent dar sigur, spre instalaţii comprehensive.
Iluzie reformulată mereu de culoare. O regulă care l-a ajutat să existe.

Aventurile vizuale ale lui Romul Nuţiu, catalogul Entropy of the experiment, 2011,
Ruxandra Demetrescu
Biografia artistică a lui Romul Nuţiu stă sub semnul unei fericite excepţii. În deceniul
șapte al veacului trecut a fost unul dintre primii pictori români care au practicat
expresionismul abstract și/sau informalul (european). A rămas fidel abstractului
în general și a transformat apoi pictura în obiect. De la mimesis la poesis; de la
bi- la tridimensional; de la transparenţă la opacitate; de la instalaţie la performance:
iată cum poate fi rezumat - drastic - un parcurs impresionant, desfășurat într-o
remarcabilă aventură vizuală.
Calitatea de înnoitor se conjugă firesc, în cazul său, cu cea de avangardist (chiar în
sensul literal al cuvântului). Într-un interviu recent mărturisea că opţiunea pentru
abstract s-a născut prin “experiment, provocare și transcendenţă”. A existat, fără
îndoială, o dimensiune de provocare în tot demersul său formal: conștient sau nu, a
fost aproape tot timpul “în opoziţie”. O recunoștea în același interviu, atunci când
afirma că expoziţia “Utopia” a constituit o “angajare polemică privind imaginea
artistului și artei”. A existat, în egală măsură, și un catalizator, pe care îl identific
în acel genius loci timișorean, în care cercetările formale (neo)constructiviste au
coexistat armonios cu cele informale. Critica de artă a descifrat demult, prin vocea
Alexandrei Titu și a lui Constantin Prut, dimensiunea specifică a creativităţii lui
Romul Nuţiu. Recent, Joana Grevers a prezentat, prin Galeria 418, o nouă lectură
a artistului sub semnul “elanului vital”.
Cred că noua expoziţie de la Muzeul Naţional Brukenthal va consolida imaginea
maestrului prin integrarea sa într-o strategie curatorială ce încearcă, așa cum
mărturisea Liviana Dan, să identifice calea ce duce de la expresionismul abstract
la instalaţie. În acest proiect, Romul Nuţiu este prezentat drept “cap de serie” și
consacrat din nou ca moment fondator în arta contemporană românească. Citite
în această cheie, tablourile “informale” ne vor (con)duce pe calea cea mai sigură la
obiectele pictate și la efortul constructiv din Universul ascuns, Piramida și Turnul
Memoriei. Văzute din această perspectivă, operele lui Romul Nuţiu pot fi decifrate
și în cheia oferită cu o jumătate de secol în urmă de Jaques Maritian în “Intuiţia
creatoare”; filosoful neotomist vorbea de “aventura” vizuală totalizantă în care se
angajează artistul modern pe calea abstracţiei, în care nu face altceva decât să
descifreze o altă realitate, mai ascunsă și mai profundă. în același timp, dar în alt
spaţiu, Romul Nuţiu își descoperea propria sensibilitate și autenticitate în fascinanta
lume a formelor…

extras din Romul Nuțiu, catalogul Brumar, Alexandra Titu
Romul Nuțiu aparține generației afirmate la mijlocul deceniului șapte al secolului
XX, într-o controversată și fecundă perioadă a culturi românești dominate (ca
întreg spațiul est european) de ideologia estetica omogenizantă a realismului
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about the totalizing visual “adventure” in which the modern artist engages in his
way to abstraction, in which he does nothing but decipher a new, more hidden
and profound reality. At the same time, but in a different space Romul Nuţiu
was discovering his own sensibility and his authenticity in the fascinating world of
shapes…

excerpt from Romul Nuțiu, Brumar catalogue, Alexandra Titu
Romul Nuțiu belongs to the generation developed at the middle of the seventh
decade of the 20th century, in a controversial and prolific period of the Romanian
culture dominated (like the whole East European space) by the aesthetic
homogenizing ideology of Socialist Realism. In the Romanian art of the seventh
decade there are elaborated opposition strategies against this aesthetics, with a
triple motivation - the reintegration into the universal culture of an occidental
type, the relationship with the latest ante-war tradition of the original participation
into the genesis of the European avant-garde and the more complex pattern of
recovering the identifying traditions and especially the affirmation of an innovating
tendency, prospectively actual....
.....The development of the painter from Timișoara offers, from this point of view,
a complex area of investigation. Romul Nuțiu was considered (rightly speaking),
the painter who inaugurated the topic of the informal in the Romanian art. It is
important for us to follow the way he succeeded in practising such a type of art,
which is based on form’s destruction. Romul Nuțiu is an artist with a firm aesthetic
option, which assures coherence to his evolution, which is essentially related to
the topic of innovation in painting, but also open to the development of those
paths of tridimensional expansion and to the object’s integration into the plan of
the painting. He starts from a traditional acceptance of painting as representation
increasing the contribution of the subject considered in all its complexity, engaging
perception as an information supplier and as centre of a certain rigour, and, on
the other side, the liberty of improvisation or of the expressive gesture of a transformal and a-constructive dynamic....

excerpt from ‘Abstract Expressionism Behind the Iron Curtain’ | Pollock – Krasner
House and Study Center, Helen Harrison, Charlotta Kotik, Philip Rylands, August
2017, Charlotta Kotik
The exhibition Abstract Expressionism Behind the Iron Curtain, a brainchild of
Dr. Joana Grevers of the Joana Grevers Foundation in Munich and Bucharest,
introduces works created in Central and Eastern Europe in the 1950s and ’60s
that greatly diverge from the doctrine of Socialist Realism, then the reigning art
style in that part of the world. The artists’ efforts to pursue individual rather than
collective vision, and not to be silenced by the cacophony of dictatorial voices,
were brave attempts to assert creative and personal freedom...
...Devoted primarily to abstraction, Romul Nuţiu, born in 1932 in Romania, began
to experiment with a new technique in the late 1960s. Calling it an “aquatic
experience,” he poured water and industrial car paint into shallow vats. Those
substances cannot really mix, but they created a residue of paint on the canvases
suspended into the liquid containers. The artist then used a large wooden bar to
direct the shapes of the paint’s imprints. This physical interaction and its influence
on the results of the imprints on canvas was the artist’s individual expansion of
the idea of Action Painting. He later collaged the canvas segments onto large
relief-like compositions such as Dynamic (1967), which hover between the twodimensionality of painting and the objectness of sculpture. In this way Nuţiu
created a unique style very much his own...
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socialist. În deceniul șapte în arta românească se elaborează strategii de opoziție
împotriva acestei estetici, cu triplă motivație - reintegrarea în cultura universală
de tip occidental, relaționarea cu tradiția recent antebelica a participării originale
la geneza avangardei europene, pe fondul mai amplu al recuperării tradițiilor
identificatoare si mai ales afirmarea unui filon inovator, prospectiv actual...
...Demersul pictorului timișorean ne oferă din această perspectiva un teren de
investigare complex. Romul Nuțiu a fost considerat (pe bună dreptate), drept
pictorul care a inaugurat in arta românească problematica informalului. Este
important însă să urmărim modul in care el a ajuns să practice acest gen de artă
ce are la bază distrugerea formei. Romul Nuțiu este un artist cu o opțiune estetica
fermă, care asigură coerența evoluției sale esențial legate de problematica inovației
în pictură, dar deschise și dezvoltării pistelor de expansiune tridimensională și
a integrării obiectului în planul picturii. El pleacă de la o accepțiune tradițională
a picturii-reprezentare crescând aportul subiectului considerat în toată
complexitatea sa, angajând percepția ca furnizor de informație și ca sediu al unei
anumite rigori, iar pe de altă parte libertatea improvizației sau a gestului expresiv
al unei dinamici trans-formale, constructive...

extras din “Abstract Expressionism Behind the Iron Curtain” | Pollock – Krasner
House and Study Center, Helen Harrison, Charlotta Kotik, Philip Rylands, August
2017, Charlotta Kotik
Expoziția Expresionismul abstract din spatele Cortinei de Fier, concepută de Dr.
Joana Grevers de la Fundația Joana Grevers din München și București, prezintă
lucrări create în Europa Centrală și Răsăriteană în anii 1950 și 1960, care se abat
foarte mult de la doctrina realismului socialist, pe atunci stilul artistic dominant
în acea parte a lumii. Eforturile artiștilor de a-și exprima viziunea individuală
mai curând decât viziunea colectivă, și de a nu fi reduși la tăcere de cacofonia
vocilor dictatoriale, au fost încercări curajoase de afirmare a libertății personale
și creatoare...
... Dedicat cu precădere abstracționismului, Romul Nuțiu, născut în 1932 în
România, a început să experimenteze o nouă tehnică la sfârșitul anilor 1960.
Numind-o o „experiență acvatică”, el a turnat în recipiente apă și vopsea
industrială, substanțe care nu s-au amestecat, dar au creat un reziduu de vopsea
pe pânzele scufundate în lichidul din recipiente. Apoi, artistul a folosit un băț mare
din lemn pentru a modela formele de pe suprafața pânzelor. Această interacțiune
fizică și influența ei asupra rezultatelor de pe suprafața pânzelor au reprezentat
interpretarea personală a artistului asupra ideii de pictură gestuală. Mai târziu, el
a adunat aceste fragmente în compoziții ample precum Univers dinamic (1967),
care oscilează între bidimensionalitatea picturii și obiectitatea sculpturii. Astfel,
Nuțiu a creat un stil unic, extrem de personal...
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1970 - „Expoziția de artă românească”, Torino
1978 - „Bienala Internațională de Artă”, Kosice
1978 - „Concursul internațional Juan Miro”, Barcelona
1979 - „Aeugensterthal bei Türlesee”, Elveția
1985 - „Târgul Internațional de Cultură, Artă, Jurnalism”, ediția XI,
Beogradski
1986 - „Expoziția de artă românească”, ICA, Londra
1987 - „Expoziția de artă românească”, City-Hall, Glasgow
1988 - Bienala Internațională de artă, Brusque, Brazilia

1991 - ‘Creation and European Synchronism’, Art Museum of Banat,
Timişoara 1996 - “The Experiment in Romania”, The National Theatre
Galleries, Bucharest 1998 - Romanian Cultural Centre, Vienna, Austria
Key Gallery, Springfield, USA
2000 - ‘National Art Museum’, Szeged, Hungary
2005 - ‘Yehudi Menuhin Hall’, European Parliament, Brussels
2006 - ‘Art Exhibition’, European Openings, Timişoara
2007 - Biennial of Painting, Sculpture and Graphics, Arad
2008 - ‘XII Tabtakepfesteszeti Biennial’, Szeged, Hungary
2009 - ‘Cetate - Workshop at the Danube I’, 418 Gallery, Bucharest
Musicality in Art, 418 Gallery, Bucharest
2010 - ‘Cetate - Workshop at the Danube II’, 418 Gallery, Bucharest
2010 - ‘Soleil de l’Est’, Deux Clochers Gallery, St.Genis des Fontaines,
France
2010 - ‘Totem’, Romanian Artists Union Gallery, Târgu Mureş
2011 - ‘Cetate - Workshop at the Danube II’, 418 Gallery, Bucharest
2013 - ‘Multiverse. Romul Nuţiu’, with Cristian Sida, 418 Gallery, Bucharest
2013 - ‘Structure and Energy. The Need for Abstraction’, 418 Gallery,
Bucharest
2014 – ‘Structure and Energy II. The Power of Abstraction’, 418 Gallery,
Bucharest
2015 – ‘Appearance and Essence’, Art Encounters Biennial, Timișoara
2017 – ‘9 Years of Art/ 9 Romanian Artists’, 418 Gallery, Bucharest
2017 – ‘Abstract Expressionism behind the Iron Curtain’, Pollock-Krasner
House, East Hampton, USA
2018 - ‘Abstract Expressionism behind the Iron Curtain’, Steinberg
Museum of Art, Long Island University, New York
2018 - ‘Eastern European Abstractionism’, 418 Gallery, Munich
2021 - 2022 - ‘Worlds on Paper’, 418 Gallery, Munich
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Romul Nuțiu and his mother | Romul Nuțiu și mama sa

Romul Nuțiu pupil | Romul Nuțiu elev

The painter’s father among the members of the
Association of Forestry Brigadiers | Tatăl pictorului
printre membrii Asociației Brigadierilor Silvici

Romul Nuțiu student | Romul Nuțiu student

Romul Nuțiu with colleagues during his studies in
Cluj, 1954 | Romul Nuțiu cu colege în perioada
studenției la Cluj, 1954
Romul Nuțiu in the painting studio of the Faculty
of Art in Cluj, 1954 | Romul Nuțiu în atelierul de
pictură al Facultatea de Artă din Cluj, 1954

Romul Nuțiu with his colleagues and his professor
from the Faculty of Art in Cluj, 1951-56, from left:
Solomon Edwin, Krzyzanowska Sofia, Vreme Leon,
Professor Feher Petru, Sima Paul, Romul Nuțiu |
Romul Nuțiu cu colegii și profesorul de la Facultatea
de Artă din Cluj, 1951-56, de la stânga: Solomon
Edwin, Krzyzanowska Sofia, Vreme Leon, profesor
Feher Petru, Sima Paul, Romul Nuțiu

Romul Nuțiu and his wife Felicia in 1960 | Romul
Nuțiu și soția Felicia în 1960

Romul Nuțiu in his studio, 1965 | Romul Nuțiu în
atelier, 1965

Romul Nuțiu and his wife Felicia on their wedding
day, 1962 | Romul Nuțiu și soția lui Felicia în ziua
nunții, 1962

Romul Nuțiu in studio from the park, 1968 | Romul
Nuțiu în atelierul din parc, 1968

Romul Nuțiu,1960s | Romul Nuțiu, anii 1960
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Romul Nuțiu in the studio from the park, 1967 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, 1967

Romul Nuțiu in the studio from the park, ca. 1968 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, ca.1968

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1968 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, 1968

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1969 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, anul 1969

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1968 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, 1968

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1968 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, 1968

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1968 |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, 1968

At the Faculty of Arts with colleagues and
professors-artists among them: Leon Vreme, Aurel
Breileanu, Eugenia Dumitrașcu, 1970 | La facultatea
de Arte cu colegi și profesori-artiști, printre ei: Leon
Vreme, Aurel Breileanu, Eugenia Dumitrașcu, 1970
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Romul Nuțiu at the Faculty of Art, in studio with
students, 1970 | Romul Nuțiu la Facultatea de Artă,
în atelier cu studenții, 1970
In the lobby of the West University of Timișoara,
the mural in progress, with Gabriel Kazinsky, 1972 |
În holul Universității de Vest din Timișoara, murala în
curs de realizare, cu Gabriel Kazinsky, 1972

Murals in the hall of the West University of
Timișoara, ‘Literature and Art’, ‘Science’, pigmented
cement, 1973 | Murale în holul Universității de
Vest din Timișoara, “Literatura si Arta”, “Știinta”,
cimenturi pigmentate, 1973
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Aspect from the opening of the solo show entitled ‘Dynamic Universe’, 1975, from right to left: art critic
Coriolan Babeți, art critic Titus Mocanu and Romul Nuțiu | Aspect de la deschiderea expoziției personale
intitulată “Univers Dinamic”, 1975, de la dreapta la stânga: criticul de artă Coriolan Babeți, criticul de artă Titus
Mocanu și Romul Nuțiu
Opening of the solo show Univers Dinamic, 1976, Cluj, from right to left: the graphic artist Pop Szilagy Va, the
graphic artist Cristi Alexandru, the rector of the Art Institute of Cluj Balău Mircea, Romul Nuțiu and the art critic
Deliu Petroiu | Vernisajul expoziției personale “Univers Dinamic”, 1976, Cluj, de la dreapta la stânga: graficianul
Pop Szilagy Va, graficianul Cristi Alexandru, rectorul Institutului de Artă din Cluj Balău Mircea, Romul Nuțiu și
criticul de artă Deliu Petroiu
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Aspect from the opening of the solo show entitled
‘Dynamic Universe’, 1975, the art critic Titus
Mocanu is presenting | Aspect de la deschiderea
expoziției personale intitulată “Univers Dinamic”,
1975, prezintă criticul de artă Titus Mocanu
Romul Nuțiu in the studio from the Rozelor park |
Romul Nuțiu în atelierul parcul Rozelor

Exhibition View, Assemblages, 70s - 80s | Vedere
din expoziție, Asamblaje, anii 1970 - 1980
Romul Nuțiu with the staff of the Timișoara Fine
Arts Fund at the anniversary of the painter Julius
Podlipny, ca. 1980 | Romul Nuțiu cu personalul
Fondului Plastic din Timișoara la aniversarea
pictorului Julius Podlipny, ca. 1980

Romul Nuțiu in the courtyard of the Union of
Artists with colleagues Constantin Flondor and
Victor Gaga, 1980s | Romul Nuțiu în curtea Uniunii
Artiștilor cu colegii Constantin Flondor și Victor
Gaga, anii 1980

From right to left, : Romul Nuțiu, sculptor Victor
Gaga, painter Julius Podlipny, art critic Coriolan
Babeți, 1980s | De la dreapta la stânga: Romul Nuțiu,
sculptorul Victor Gaga, pictorul Julius Podlipny,
criticul de artă Coriolan Babeți, anii 1980

Romul Nuțiu in a creative camp in the 1980s |
Romul Nuțiu într-o tabără de creație în anii 1980

Romul Nuțiu with colleagues Constantin Flondor
and Victor Gaga, 1980s | Romul Nuțiu cu colegii
Constantin Flondor și Victor Gaga, anii 1980
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Romul Nuțiu, 1980s | Romul Nuțiu, 1980

Romul Nuțiu, 1980s | Romul Nuțiu, anii 1980

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1980s |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, anii 1980

Romul Nuțiu in the studio from the park, 1980s |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, anii 1980
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Romul Nuțiu in front of a mural project, 1980s |
Romul Nuțiu în fața unui proiect de murală, anii
1980

Romul Nuțiu in front of a mural project, 1980s |
Romul Nuțiu în fața unui proiect de murală, anii
1980

Romul Nuțiu in front of a mural project, 1980s |
Romul Nuțiu în fața unui proiect de murală, anii
1980

Romul Nuțiu in front of a mural project, 1980s |
Romul Nuțiu în fața unui proiect de murală, anii
1980

Romul Nuțiu, 1981 | Romul Nuțiu, 1981

Romul Nuțiu, 1984 | Romul Nuțiu, 1984

Romul Nuțiu with his family at an anniversary, 1986 |
Romul Nuțiu cu familia la o aniversare, 1986

Romul Nuțiu and the sculptor Victor Gaga, 1980s |
Romul Nuțiu și sculptorul Victor Gaga, anii 1980

273

Views from the solo show ‘Sections through fertile
soil’, 1984 | Vederi de la expoziția personală
“Secțiuni prin pământ fertil”, 1984

Romul Nuțiu, first from the right, at the Mraconia
creative camp with fellow artists, 1985 | Romul
Nuțiu, primul din dreapta, în tabăra de creație de la
Mraconia cu colegi artiști, 1985
Romul Nuțiu, first from the left, at the Mraconia
creative camp with fellow artists, 1985 | Romul
Nuțiu, primul din stânga, în tabăra de creație de la
Mraconia cu colegi artiști, 1985
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solo show, Helios Gallery, 1986 | expoziție personală,
Galeria Helios, 1986

Romul Nuțiu at Helios Gallery, in the 1980s | Romul
Nuțiu la Galeria Helios, în anii 1980

At the inauguration of the mural at Timișoara
Airport in the foreground: Romul Nuțiu, in the back:
art critics Călin Dan, Deliu Petroiu, airport director,
graphic designer Lidia Ciolac, 1986 | La inaugurarea
muralei de la Aeroportul Timișoara in prim plan:
Romul Nuțiu, în spate: criticii de artă Călin Dan,
Deliu Petroiu, directorul aeroportului, graficiana
Lidia Ciolac, 1986

At the inauguration of the mural at Timișoara
Airport, from left to right: art critics Deliu Petroiu,
Coriolan Babeți, sculptor Victor Gaga, Romul Nuțiu,
Lidia Ciolac and art critic Călin Dan, 1986 | La
inaugurarea muralei de la Aeroportul Timișoara, de
la stânga spre dreapta: criticii de artă Deliu Petroiu,
Coriolan Babeți, sculptorul Victor Gaga, Romul
Nuțiu, Lidia Ciolac și criticul de artă Călin Dan, 1986

Romul Nuțiu, in the 1980s | Romul Nuțiu, anii 1980
At the inauguration of the mural at Timișoara
Airport from right to left: airport director, art critic
Călin Dan, Romul Nuțiu, sculptor Victor Gaga,
critics Coriolan Babeți and Deliu Petroiu, 1986 | La
inaugurarea muralei de la Aeroportul Timișoara de
la dreapta la stânga: directorul aeroportului, criticul
de artă Călin Dan, Romul Nuțiu, sculptorul Victor
Gaga, criticii Coriolan Babeți și Deliu Petroiu, 1986

Romul Nuțiu and his wife Felicia in 1986 | Romul
Nuțiu și soția Felicia în 1986
At the inauguration of the mural at Timișoara
Airport with graphic artist Lidia Ciolac and art
critic Călin Dan, 1986 | La inaugurarea muralei de
la Aeroportul Timișoara cu graficiana Lidia Ciolac și
criticul de artă Călin Dan, 1986
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Romul Nuțiu in a creative camp, 1990s | Romul
Nuțiu într-o tabară de creație, anii 1990
Romul Nuțiu in the studio from the park, 1990s |
Romul Nuțiu în atelierul din parc, anii 1990
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Romul Nuțiu in the studio from the Rozelor park,
1990 | Romul Nuțiu în atelierul din parcul Rozelor,
1990
Romul Nuțiu in the studio from the Rozelor park,
1991 | Romul Nuțiu în atelierul parcul Rozelor, 1991

Romul Nuțiu’s studio, 1980-85s | studioul lui Romul
Nuțiu, anii 1980-85
Opening of the solo show ‘Beyond Appearances’,
1993, from left: art critic Prut Constantin, painter
Romul Nuțiu, art critic Alexandra Titu, artist’s wife
Felicia, artist’s daughter Simona and Petru Jecza |
Vernisajul expoziției solo “Dincolo de aparențe”,
1993, de la stânga: criticul de artă Prut Constantin,
pictorul Romul Nuțiu, criticul de artă Alexandra
Titu, soția Felicia, fiica Simona și Petru Jecza

With fellow artists, from right to left Iosif Tasi, Romul
Nuțiu, Cristian Sida, Ștefan Călărășanu, Gheorghe
Fikl, 1990s - 2000s | Cu colegii artiști, de la dreapta
la stânga Iosif Tasi, Romul Nuțiu, Cristian Sida, Ștefan
Călărășanu, Gheorghe Fikl, anii 1990 - 2000
Romul Nuțiu in the studio from the Rozelor park,
1991 | Romul Nuțiu în atelierul parcul Rozelor, 1991

Romul Nuțiu in the studio from the Rozelor park,
1992 | Romul Nuțiu în atelierul parcul Rozelor, 1992
Romul Nuțiu in the studio from the Rozelor park
with his daughter Simona, 1993 | Romul Nuțiu în
atelierul parcul Rozelor cu fiica Simona, 1993

Solo show ‘Beyond Appearances’, Helios Gallery,
1993 | Expoziția personală “Dincolo de aparențe”,
Galeria Helios, 1993
Solo show ‘Beyond Appearances’, Helios Gallery,
1993 | Expoziția personală “Dincolo de aparențe”,
Galeria Helios, 1993
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Opening of the Solo show ‘Beyond Appearances’
at Helios Gallery, from left to right sculptor Petru
Jecza, critics Constantin Prut and Alexandra Titu,
Romul Nuțiu, Simona Nuțiu and Felicia Nuțiu, 1993
| Vernisajul Expoziției solo “Dincolo de aparențe”
la Galeria Helios, de la stânga la dreapta sculptorul
Petru Jecza, criticii Constantin Prut si Alexandra Titu,
Romul Nuțiu, Simona Nuțiu si Felicia Nuțiu, 1993

Solo show ‘Beyond Appearances’, Helios Gallery,
1993 | Expoziția personală “Dincolo de aparențe”,
Galeria Helios, 1993

Solo show ‘Beyond Appearances’, Helios Gallery,
1993 | expoziția personală “Dincolo de aparențe”,
Galeria Helios, 1993

Solo show with his students from the Painting
Department 2000s | Expoziție personală cu
studenții de la Departamentul de Pictură anii 2000

Romul Nuțiu with the art critic Alexandra Titu,
2000s | Romul Nuțiu cu criticul de artă Alexandra
Titu, anii 2000

Solo show ‘Beyond Appearances’, Helios Gallery,
1993 | Expoziția personală “Dincolo de aparențe”,
Galeria Helios, 1993

Romul Nuțiu, 1990s | Romul Nuțiu, anii 1990

At a solo show with art critics Ileana Pintilie, Deliu
Petroiu, Alexandra Titu, 2000s | La o expoziție
personală cu criticii de artă: Ileana Pintilie, Deliu
Petroiu, Alexandra Titu, anii 2000

Romul Nuțiu with the art critic Alexandra Titu,
2000s | Romul Nuțiu cu criticul de artă Alexandra
Titu, anii 2000

Romul Nuțiu in the studio with his students from
the Painting Department, 2000s | Romul Nuțiu în
atelier cu studenții de la Departamentul Pictură, anii
2000
Romul Nuțiu, 2010 | Romul Nuțiu, 2010

Romul Nuțiu, 1995 | Romul Nuțiu, 1995
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‘Elan Vital’, solo show, 418GALLERY, 2008 - 2009,
Bucharest, exhibition views | ‘Elan Vital’, expoziție
personală, 418GALLERY, 2008 - 2009, București,
vederi expoziție

280

Romul Nuțiu’s artworks at the art fair Art Santa Fe,
2009, USA | Lucrările lui Romul Nuțiu la târgul de
artă Art Santa Fe, 2009, SUA
Joana Grevers at the artfair Art Palm Beach, in
front of Romul Nuțiu’s artworks, 2010, US | Joana
Grevers la târgul de artă Art Palm Beach, în fața
operelor lui Romul Nuțiu, 2010, SUA

Solo show, Brukenthal National Museum, Sibiu,
Romania, 2011, exhibition views | expoziție
personală, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu,
România, 2011, vederi expoziție

Solo show, Brukenthal National Museum, Sibiu,
Romania, 2011, exhibition views | expoziție
personală, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu,
România, 2011, vederi expoziție

Solo show, Brukenthal National Museum, Sibiu,
Romania, 2011, exhibition views | expoziție
personală, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu,
România, 2011, vederi expoziție

Solo show, Brukenthal National Museum, Sibiu,
Romania, 2011, exhibition views | expoziție
personală, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu,
România, 2011, vederi expoziție
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Joana Grevers and Romul Nuțiu, Helios Gallery,
Timișoara, Romania, 2010 | Joana Grevers și Romul
Nuțiu, Galeria Helios, Timișoara, România, 2010
Romul Nuțiu in the studio from Pacha street, 2010 |
Romul Nuțiu în atelierul din strada Pacha, 2010

Romul Nuțiu and Joana Grevers, solo show,
Brukenthal National Museum, Sibiu, Romania, 2011,
exhibition views | Romul Nuțiu și Joana Grevers,
expoziție personală, Muzeul Național Brukenthal,
Sibiu, România, 2011, vederi expoziție
‘The Pyramid of Memory’, 2010 | “Piramida
Memoriei”, 2010
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Joana Grevers with the nephew Răzvan Nuțiu at
Art Toronto, Toronto, Canada, 2010 | Joana Grevers
cu nepotul Răzvan Nuțiu la Art Toronto, Toronto,
Canada, 2010

Guy Williamson with Romul Nuțiu’s artwork at
Art Toronto, Canada, 2010 | Guy Williamson cy
lucrarea lui Romul Nuțiu la Art Toronto, Canada,
2010

Romul Nuțiu performing at the opening of the
exhibition ‘The Pyramid of Memory’, galeria Calina,
Timișoara, 2010 | Romul Nuțiu în performance-ul
său la deschiderea expoziției “Piramida Memoriei”,
galeria Calina, Timișoara, 2010

Romul Nuțiu and the artwork ‘Seven Painted
Shapes’, December 2011 | Romul Nuțiu și lucrarea
“Șapte Forme Pictate”, Decembrie 2011

Romul Nuțiu’s artworks at the art fair Art Palm
Beach, USA | Lucrările lui Romul Nuțiu la târgul de
artă Art Palm Beach, SUA

Romul Nuțiu’s artworks at the art fair Art Palm
Beach, 2010, USA | lucrările lui Romul Nuțiu la
târgul de artă Art Palm Beach, 2010, SUA

The ambassador of Ireland H.E John Morahan and
wife at the opening of the exhibition ‘Furioso!’,
solo show, 418GALLERY, Bucharest, 2011 |
Ambasadorul Irlandei H.E John Morahan și soția la
vernisajul expoziției “Furioso!”, expoziție personală,
418GALLERY, București, 2011

Joana Grevers and Livia Deac at the opening of
the exhibition ‘Furioso!’, solo show, 418GALLERY,
Bucharest, 2011 | Joana Grevers și Livia Deac la
vernisajul expoziției “Furioso!”, expoziție personală,
418GALLERY, București, 2011
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Romul Nuțiu at Cetate Arts Danube - Sculpture
Park, Cetate, Romania, 2011 | Romul Nuțiu la
Cetate Arts Danube - Sculpture Park, Cetate,
România, 2011
Joana Grevers and Romul Nuțiu, Cetate Arts
Danube, Cetate, Romania, 2011 | Joana Grevers
și Romul Nuțiu, Cetate Arts Danube, Cetate,
România, 2011
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Romul Nuțiu with the artist Adriana Elian, Cetate
Arts Danube - Artists in Residence, third edition,
Cetate, Romania, 2011 | Romul Nuțiu cu artista
Adriana Elian, Cetate Arts Danube - Artists in
Residence, ediția a treia, Cetate, România, 2011

Romul Nuțiu and Guy K. Williamson, opening of
solo show ‘Elan Vital’, 418GALLERY, Bucharest,
2008 | Romul Nuțiu și Guy K. Williamson, vernisajul
expoziției “Elan Vital”, expoziție personală,
418GALLERY, București, 2008

Romul Nuțiu with the artist Cristian Răduță, Cetate
Arts Danube - Artists in Residence, third edition,
Cetate, Romania, 2011 | Romul Nuțiu cu artistul
Cristian Răduță, Cetate Arts Danube - Artists in
Residence, ediția a III-a, Cetate, România, 2011

Joana Grevers speaking at the opening of the
exhibition ‘Romul Nuțiu. Life & Work’, National
Museum of Art Timișoara, 2012 | Joana Grevers
vorbind la vernisajul expoziției “Romul Nuțiu. Life
& Work”, Muzeul Național de Artă Timișoara,
Timișoara, România, 2012

Romul Nuțiu and Dr. Ruxandra Demetrescu at
the opening of the exhibition ‘Furioso!’, Bucharest,
2011 | Romul Nuțiu și Dr. Ruxandra Demetrescu la
vernisajul expoziției “Furioso!”, București, 2011

‘Romul Nuțiu. Life & Work’, National Museum of
Art Timișoara | “Romul Nuțiu. Life & Work”, Muzeul
Național de Artă Timișoara, Timișoara, Timișoara,
România, 2012

view from the exhibition ‘Romul Nuțiu. Life &
Work’, National Museum of Art Timișoara, 2012 |
vedere din expoziția “Romul Nuțiu. Life & Work”,
Muzeul Național de Artă Timișoara, 2012
Philip Rylands speaking at the opening of the
exhibition ‘Romul Nuțiu. Life & Work’, National
Museum of Art Timișoara, Timișoara, Romania,
2012 | Philip Rylands vorbind la vernisajul expoziției
“Romul Nuțiu. Life & Work”, Muzeul Național de
Artă Timișoara, 2012

Philip Rylands in the studio of Romul Nuțiu in
Timișoara, 2012 | Philip Rylands în atelierul lui Romul
Nuțiu în Timișoara, 2012
Simona Nuțiu at the exhibition ‘Romul Nuțiu. Life &
Work’, National Museum of Art Timișoara, 2012 |
Simona Nuțiu la vernisajul expoziției “Romul Nuțiu.
Life & Work”, Muzeul Național de Artă Timișoara,
2012
285

Antonella Grevers and Joana Grevers at the art fair
Art Hamptons, in front of Romul Nuțiu’s artwork,
2014 | Antonella Grevers și Joana Grevers la târgul
de artă Art Hamptons, în fața operei lui Romul
Nuțiu, 2014
Romul Nuțiu’s artworks, booth at the art fair Art
Hamptons, 2014 | lucrările lui Romul Nuțiu, stand la
târgul de artă Art Hamptons, 2014
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Romul Nuțiu’s artworks, booth at the art fair Art
Monaco, 2013 | lucrările lui Romul Nuțiu, standul de
la târgul de artă Art Monaco, 2013

Romul Nuțiu’s artworks at the artfair Vienna
Contemporary, 2016 | Lucrările lui Romul Nuțiu la
târgul de artă Vienna Contemporary, 2016

Romul Nuțiu’s artworks at Art Encounters,
Timișoara, Romania, 2016 | lucrările lui Romul Nuțiu
la Art Encounters, Timișoara, România, 2016

Romul Nuțiu’s artworks at the artfair Vienna
Contemporary, 2015 | Lucrările lui Romul Nuțiu la
târgul de artă Vienna Contemporary, 2015

Romul Nuțiu’s studio | studioul lui Romul Nuțiu
Joana Grevers and Helen Harrison, in front of
Romul Nuțiu’s artwork at Pollock – Krasner House
and Study Center, East Hampton, USA, with the
occasion of the exhibition ‘Abstract Expressionism
Behind the Iron Curtain’, 2017 | Joana Grevers și
Helen Harrison, în fața lucrării lui Romul Nuțiu la
Pollock - Krasner House and Study Center, East
Hampton, SUA, cu ocazia expoziției “Abstract
Expressionism Behind the Iron Curtain”, 2017

Joana Grevers and Barbara Applegate at Steinberg
Museum of Art, New York, with the occasion of the
exhibition ‘Abstract Expressionism Behind the Iron
Curtain’, 2017 | Joana Grevers și Barbara Applegate
la Steinberg Museum of Art, New York, cu ocazia
expoziției “Abstract Expressionism Behind the Iron
Curtain”, 2017

Romul Nuțiu, 2012 | Romul Nuțiu, 2012
‘ROMUL NUȚIU | DYNAMIC UNIVERSE
REVISITED’, solo show, 418GALLERY Munich,
Germany, 2019 - 2020, exhibition view | “ROMUL
NUȚIU | DYNAMIC UNIVERSE REVISITED”,
expoziție personală, 418GALLERY, München,
Germany 2019 - 2020, vedere expoziție

Romul Nuțiu’s artworks, ‘Abstract Expressionism
Behind the Iron Curtain’ | lucrările lui Romul Nuțiu
“Abstract Expressionism Behind the Iron Curtain”
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