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Prietenii, Fața bună a Internetului

În cei 22 de ani de folosință a netului
am acumulat multe experiențe legate de
comunicație, folosirea mediei vizuale,
valoarea mesajului și evoluția relațiilor
interumane pe axa timpului. Cum puține
excepții, prieteniile legate pe net au 5-6 faze
- prim contact, tatonări mutuale ale
partenerului, entuziasm/decepție, plafonare
și deconectare. Legătura virtuală este
minată de lipsa contactului direct, body
language, neîncredere, mascarea unor
defecte etc. Dar puține, rare si cu atât mai
prețioase sunt acele prietenii care dăinuie si
se consolidează in timp devenind la fel de
valabile si emoționale ca cele reale. Un astfel
de fericit caz este cel al amiciției mele cu
pictorul MUGUREL BĂRBULESCU din
Melbourne - Australia. Ne-am cunoscut din
întâmplare pe FB - amândoi cercetători avizi
ai picturii lui Victor Brauner, un geniu al
suprarealismul, apreciat de Andre Breton
și de școala avangardistă europeană
din secolul XX.

tablouri legate
înconjurător.

Mugurel este un artist complex, axat
pe o coloristică și o grafică de mare
intensitate și originalitate. El construiește o
lume fantomatică, policromă, elaborata în
planul
pânzei
sau
al
cartonului.
Ca multi artiști primitivi desenele sale nu au
adâncime
ci sunt redări în plan bidimensional.
Portrete, făpturi fantastice, decorații
totemice, ne par inspirate din arta
aborigenilor australieni. Din discuții
ulterioare cu Mugurel am înțeles că
greșeam. Mesajul lui este mai filosofic
și adaptat "civilizației moderne". Se autonumește pictor tribal, dar nu ne expune la o
reducție sau mimare a artelor nativilor
australieni.
Aceștia folosesc motive naturale, animale,
apă, nisip, vegetație la realizarea unor

de

natură

si habitatul

Mugurel produce și obiecte găsite, pictate
și apoi lăcuite, care se transformă prin acest
magic touch în opere de artă. Într-o zi de
vară fierbinte am primit un pachet sosit din
Australia. Înăuntru găsesc cartea lui Robert
Velescu despre Victor Brauner alături de 14
desene semnate de Mugurel. O surpriză
totală care confirmă
forța unei
amiciții întinsă peste mulți ani. Este a doua
oara când simt o reală apropiere de cineva
din depărtări. Primul a fost și el un pictor
avangardist, pe nume Ion Vincent Danu,
stabilit în Canada unde picta, preda, desena
pentru existență portrete clienților în trecere
prin cafenele. Schimba pe net mesaje cu
amici noi și vechi din trei continente.

Mi-a lăsat moștenire o imensă colecție
digitală de fotografii pe care o folosesc la
ilustrații si coperți de carte pentru Editura
SAGA .
Mă gândesc ce minunat este când
cineva rămâne în conștiința colectivă iar arta
lui continuă sa circule, să fie apreciată,
folosită și înțeleasă de cei care o cercetează.
Așa cum am mai scris, integrarea personală
în altă cultură este o problemă greu de
rezolvat, diferențele de mentalitate,
geografie, timp si spațiu fiind variabilele
care afectează spiritul si creativitatea
oricărui " outsider " cum se simte Mugurel.
Dar arta lui nu ține cont de greutățile
material-spitituale ci țâșnește puternică,
estetică, demonstrând ca talentul și
perseverența înving obstacole si distațe ,
oricât de mari ar fi ele
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https://mugurel1.wixsite.com/mug1

