Despre Geniu şi Nebunie
Adrian Grauenfels

Rareori critica discută relaţia dintre geniu şi
nebunie în artă. Există vreo legătură între
producţia artistică şi bolile mentale? O amică
din tinereţe, pictor, Germaine Sterian îmi
povestea de intensitatea emoţională a picturilor
făcute de schizofrenici. Care este relaţia
geniului bolnav mental cu mediul, cu arta?
Să ne amintim că în Evul Mediu cei bolnavi
mental erau trimişi cu corăbii spre Mattagonia,
regatul
nebuniei,
o
insulă
distantă şi
intangibilă, alţii mai puţin norocoşi, erau
închişi în aziluri şi supuşi unor cazne care să
alunge diavolul care îi poseda de bună
seamă. Litografiile şi gravurile timpului ne
arată scule de tortură, instrumente folosite în
aşa zisele tratamente aplicate pacienţilor.
Există tablouri flamande de o mare acurateţe
ca de exemplu " Concertul într-un ou" pictat
de (Hieronymus Bosch) , care redau fidel lumea
personajele bolnave.
Un german,Messerschmidt, produce în a
doua jumătate a sec XVIII faimoase busturi
redând
grimasele
nebuniei
sale
şi
nebunia universului. Artistul avea o deosebită
abilitate în a reproduce fidel trupul uman şi
expresivitatea lui cu o mare precizie, graduat
acest talent devine o obsesie, artistul fiind

torturat de idea dementă a unui "demon al
proporţiilor" care îl urmăreşte şi îl pedepseşte.
Ca să scape de demoni Messerschmidt
inventează stratageme şi soluţii bizare. De pildă
titlurile cioplite la baza busturilor nu
reflectau expresia
facială
reprodusă,
în
speranţa de a convinge demonii de marea sa
incompetenţă în a înţelege proporţiile umane.
Începând din sec XIX o mişcare numită
Pozitivism a favorizat ipoteza că boala mentală
are o natură biologică, şi este de multe ori
ereditară.
Un Italian, Cesare Lombroso este
proponen-tul acestui curent.
Lombroso colecţionează obiecte şi desene
produse de pacienţi din spitalele psihiatrice
demonstrând că nu numai sănătoşi au
privilegiul creativităţii.

Colecţia Lombroso
Filosofia şi psihologia europeană se dezvoltă,
în timpul lui Nietzsche întâlnim 4 mari artişti
atinşi de demenţă în diverse stadii: Van Gogh,
Munch, Strindberg, Kirchner. Toţi patru au fost
larg studiaţi de teoreticienii artei pentru relaţia
geniu - nebunie şi interdependenţa stării
psihice cu arta.
În 1889 pictorul olandez Van Gogh se
internează la ospiciul Saint Remy de
Provence unde se bucura de oarecare libertate,
mai ales i se permitea pictura în aer liber, astfel
realizează capodopere ale locurilor şi al
oamenilor întâlniţi în jur. Un alt afectat de
boală este norvegianul Edward Munch. Deşi
fiu de medic a avut o copilărie tragică: mama şi
sora sa preferată au murit de tuberculoză iar
tatăl trecut în pragul nebuniei din cauza acestor
pierderi, dezvoltase o pietate maniacală. Boala,
nebunia şi moartea, scrie Munch, au fost "
îngerii negri care au vegheat leagănul meu".

Pictura lui arată marile nevroze care îl
frământau. Temele sunt pe măsură obsesive,
frenetice: gelozie, boală, instincte sexuale, toate
tratate într-o atmosferă sumbră, tragică.
O expoziţie a sa în 1892 la Berlin stârneşte
un scandal de mari proporţii şi expoziţia a fost
sistată. În 1893 produce "Ţipătul" opera sa cea
mai celebră, o viziune a angoasei ca o icoană a
lumii moderne.

Kirchner
În 1908 suferă o serioasă prăbuşire mentală
care îl trimite pentru 8 luni în sanatoriu.
Munch era convins că instabilitatea psihicului
este o parte a destinului său artistic şi declară:
"Nu voi înlătura cauzele bolii pentru că arta
mea îi datorează atâta…".
Kirchner (1880-1938) - pictor şi sculptor
german. De mic copil a făcut dovada unui
caracter
neliniştit,
maladiv,
tulburat
de coşmaruri. Se simte atras de fovism, de
Munch, de Gaugain şi Van Gogh. Formele sale
sunt aspre de un cromatism disonant.
Personajele sunt tratate cu ironie sau în
tensiunea sumbră a marilor oraşe.
În 1915 pictorul este mobilizat dar curând
eliberat după o gravă cădere fizică şi mentală.
După o oarecare celebritate ( se vindecase de
droguri şi picta peisaje mai senine în Davos,
Elveţia) se îndreaptă spre arta abstractă şi
participă la câteva expoziţii în Germania.
Dar starea lui se agravează şi naziştii îl
includ în expoziţia defăimătoare de "artă
degenerată" ţinută la München in 1937. Van
Gogh, Kirchner şi Munch sunt predecesorii
incontestabili ai expresionismului modern.

Alte aspecte ale războiului ca o nebunie
colectivă, sunt examinate de o expoziţie
prezentată la Siena - Italia. Expoziţia
selectează
orori
pictoriale,
limbajul
vizual depăşind adesea descrierea tragediilor,
ducând pictura într-o turmentare a simţurilor.
Capodoperele produse de Renato Guttuso,
Mario Mafai, Otto Dix tratează dramaticul şi
ororile războiului.

Guttuso- autoportret

Guttuso, pictor Italian născut în 1912 în
Sicilia, s-a stabilit la Roma şi a fundat mişcarea
antifascistă Corrente. În 1943 devine celebru cu
un ciclu de desene protestatare vizând crimele
germanilor staţionaţi în Italia. În 1941 - 42
enervează Biserica Catolică cu felul în care
plasa nuduri de femei în tablouri. Otto Dix
(1891-1969), pictor german, a studiat arta la
Dresda şi se alătură expresioniştilor, aprecia
mult pe Van Gogh şi pe impresionişti.
E mobilizat în primul război mondial, iar
în anii 20 împreună cu pictorul Georg
Grosz pune bazele "Noii obiectivităţi" un
curent care relua amintirile sumbre ale
războiului învinuit de dezamăgirea produsă de
mizeria socială şi spirituală care bântuiau
Germania postbelică. Un tablou celebru este
Vânzătorul de Chibrituri, un cerşetor orb,
invalid de război, pe lângă care trec
personaje sătule, mulţumite, indiferente. O
serie de 50 de gravuri din ciclul Războiul
(1924) au fost categorisite de istoricii de artă ca
"interpretările cele mai pline de forţă şi mai
înspăimântătoare declaraţii antirăzboinice din
arta modernă".
Un alt cercetător celebru al nebuniei în artă
este Hans Prinzhorn.
Psihiatru şi terapist la institutul de
Psihiatrie
al
Universităţii Heidelberg
el
studiază
istoria
artelor,
estetica,
filosofia, muzica şi canto fiind un adevărat
pionier
în
evaluarea
psihopatologică
a manifestărilor artistice. Folosind metode noi
de cercetare el a ajutat la dezvăluirea
deranjamentului psihic în scopul de al trata
dintr-un punct de vedere fără precedent,
declarând boala ca fiind una din posibilităţile
legitime de a fi uman şi în special
artist. Mulţumită
studiilor
sale
şi
a
achiziţionării
de
obiecte
de
la
cei
trataţi Prinzhorn realizează o serioasă colecţie a
artei "deranjate".
ARTA BRUTĂ
Arta Brută se datorează francezului Jean
Dubuffet care o defineşte ca o artă pentru
artiştii neconvenţionali, solitarii sau pacienţii
clinicilor psihiatrice.

Dubuffet

Dubuffet denunţă constrângerea socială
care refuza "această artă care izvoraşte din
invenţia pură şi nu e bazată ,aşa cum face arta
cultă,
pe
procese
cameleonice
sau
papagaliceşti". Cu alte cuvinte Dubuffet vedea
nebunia ca motorul invenţiei în artă, o valoare
pozitivă care apare "când o aşteptăm cel mai
puţin".
Între 1945 şi 1972 colecţionează circa 5000
de obiecte non conforme normelor culturale.
Deşi jumătate din obiecte erau produse de
pacienţi schizofrenici sau bolnavi psihici
Dubuffet nu acceptă conceptul de artă
psihiatrică spunând că nu există o artă a
nebunilor aşa cum nu există o artă a
diabeticilor.

Ligabue
Dar nebunia continuă mai departe în sec XX
cu Henri Michaux (1899-1980) pictor şi poet
belgian stabilit în Franţa. Michaux folosea
mescalină (un halucinogen extras din cactus) ca
să exploreze "peisajele minţii". Tablourile sale
erau de o imaginaţie extraordinară iar poemele
sale descriu universul ca "resimţit ireductibil
ostil".

Carlo Zinelli
În Italia găsim artişti ai Artei Brute, pe Carlo
Zinelli cu o pictură primitivă, copilărească şi
pe Antonio Ligabue un artist turmentat,
pictând genial în stil rustic definit de critici ca
fiind de stil naiv.

Un ultim pas este făcut de suprarealişti care
folosesc automatismul psihic ca să producă o
artă inspirată de vise, neancorată, în deplină
discordanţă cu realitatea. Printre cei devotaţi
automatismului găsim pe Max Ernst, Andre
Masson şi romanul Victor Brauner.

Masson

Henry Michaux by Dubuffet
Max Ernst (1891-1976) pictor german, este
un important dadaist şi suprarealist fiul unui
învăţător la o şcoală de surdo-muţi. De copil
avea o sensibilitate maladivă, şi o fantezie vie,
la 14 ani trece printr-o fază mistică între
depresie şi bucurie exaltată. Student la
universitatea din Bonn e fascinat de arta
pacienţilor din spitalele de boli nervoase. La
Koln împreună
cu Hans
Arp pune
bazele mişcării dadaiste din oraş. În 1920
aranjează o expoziţie dadaistă faimoasă ,
vizitatorii primeau satâre cu care, dacă doreau,
puteau sparge lucrările expuse. La ieşire o
tânără fată îmbrăcată în alb recita versuri
obscene. Ernst se desparte de suprarealişti în
1938 când nu a participat la sabotarea poetului
Eluard, act cerut de Andre Breton.
Andre Masson (1896-1987) - pictor şi
scenograf francez. Studiază la Paris la Şcoala
de arte Frumoase până la al doilea război
mondial când e rănit şi suferă o criză nervoasă.
Pesimismul său era amestecat cu o curiozitate
maladivă privind destinul omului, Masson se
consacră acestei teme.

Aderă parţial suprarealismului amestecând
automatismul cu efecte ale hazardului, folosind
în pictura materiale neconvenţionale( nisip,
cretă). Temele sale sunt axate pe metamorfoze,
erotism, torturi psihice, violentă. După 1941
produce pânze mari în stil abstract printre care
si celebra "Lumea nu moare" un spaţiu plin de
monştrii care se dezintegrează sugerând soarta
oricărei acţiuni umane. Să decidem că arta nu
este neapărat legată de normal şi ponderat.
Vedem cum excursiile mentale şi deviaţiile
produc opere remarcabile şi că suferinţa este
un catalizator al simţurilor şi al nevoiei de
expresie.
Aş vrea să decid că un artist bine hrănit şi
împăcat cu soarta nu va produce capodopere.
Giotto, Kafka, Brâncuşi, Modigliani, Van Gogh
şi mult mulţi alţii au îndurat sărăcie, oprobriu
şi boli dar nimic nu i-a împiedicat de la
exprimarea sublimului care le curgea în vene.
Nebunia devine starea normală şi fertilă a
unor creatori dar şi a politicienilor, mă întreb
dacă nu a venit timpul să redefinim convenţiile
care împart lumea în două tabere distincte.
_____________________________

