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ION IANCUŢ SAU DESPRE 
ANTROPOMORFIZAREA TRAGICULUI

Există puțini artişti plastici contemporani care, 
deşi acumulează în timp teme neexploatate, tatonează 
mereu noi teritorii, puneri în scenă plastice diferite, să 
nu-şi trădeze – precum Ion Iancuț – la un moment dat 
coereneţa stilistică. Departe de a-l idolatriza, cu toate că 
nu face din el o retorică, stilul Ion Iancuț, atît în sculptură 
cît şi în pasteluri, rămîne mereu inconfundabil, specific, 
de nerătăcit printre altele la receptare. Țin să subliniez de 
la bun început acest lucru, pentru că reprezintă prima 
dovadă de autenticitate plastică, de valoare: a căuta 
mereu altceva dar păstrîndu-ți acea primordialitate 
artistică menită să îți consacre, să îți întrupeze în 
lucrări interioritatea. Deşi polifonică, tema melodică a 
ansamblului operei lui Ion Iancuț o resimți organic în 
oricare dintre lucrări, conducînd nemijlocit la o unitate 
plastică şi ideatică nu doar recognoscibile ci, mai cu 
seamă, repet, de neconfundat.

S-a observat, pe bună drepate, că elementul 
antropomorf este omniprezent în opera lui Ion Iancuț. Dar 
nu cred că lumea lui Ion Iancuț este una a sordidului, a 
banalului, a neputinței. Coşmarescul, imundul reprezintă 
doar pretexte pentru arheologii ale tragicului. Sculpturile 
şi lucrările grafice ale lui Iancuț sunt, pînă la capăt, plastice 
antropomorfizări ale tragicului. Ființa umană îşi exersează 
existența tragică în raport cu toate limitările care i-au 
fost hărăzite. În viața de zi cu zi foloseşte trucuri diverse 
pentru a o obnubila, nereuşind însă să o şi depăşească. 
Cînd e vorba însă de artă devenim brusc pelerinii unor 
alte adîncimi, unor alte înțelesuri. Arta se re-articulează, 
paradoxal, către existență. Sau, cu vorbele lui Gabriel 
Liiceanu, „Tragicul reflectat artistic dă naştere unei 
solidarități care în viața reală nu se realizează decît în mod 
mijlocit şi fragmentar”. 

Tocmai această solidaritate pe care arta o poate 
anexa vieții o urmăreşte în opera sa Ion Iancuț. Gîndind 
în termenii unor mitologii alternative, artistul propune 
înainte de toate tragica solidaritatea a umanului cu sine 
însuşi. Nu e vorba de solidaritatea cu lumea ci cu propria 
ființă. Fiecare dintre personajele lui Iancuț par a-şi căra 
propriul înger în spinare. Face şi asta parte din stilistica 
tragicului propusă de autor. E aproape inutil să menționez 
că între pasteluri şi sculpturile în bronz ale autorului există 
subterane care le fac să comunice desăvîrşit. Una dintre 
sculpturi se numeşte Inorogul de seară. Titlul unui pastel 
conține şi el cuvîntul inorog, dar în alt context: Amintirea 
inorogului. Unicornul face aparent trimitere la fabulos, la 
mitic, la exemplaritatea existenței mitice. Însă e vorba de 
fapt de exemplaritatea primordială a existenței umane. 
E miticul din noi pe care, trăind tot mai expansiv şi mai 
brutal l-am pierdut fără să băgăm de seamă. Altfel spus, 
cele două lucrări, privite laolaltă, ne atrag atenția că 
trecem zilnic pe lîngă puritatea din noi şi n-o observăm. 
Nu avem timp de ea. E o simbolistică nuanțat agresivă în 
Inorogul de seară. Pe un plan foarte înclinat, avînd în spate 
o ființă umană ale cărei forme tind deja spre neființă, 
spre mumificare, licornul face eforturi mari în încercarea 
de a nu aluneca spre ceea ce – doar ni se sugerează – ar 
putea fi, pentru omul pe care-l cară, voluptatea prăpastiei. 

Voluptatea indiferenței, voluptatea vulgarității, voluptatea 
pierderii de sine. Cînd e vorba de puritatea ființei umane, 
de inorogul din noi, tragicul constă nu în limite care 
trebuie depăşite, ci în limite, în buze de prăpastie peste 
care nu trebuie cu nici un chip să trecem. Prin pastelul 
de care pomeneam Ion Iancuț ne arată că e nevoie de 
clipe magice în care să simțim întreg tragismul acestei 
smulgeri a miticului din noi. E, într-adevăr, ceva hamletian 
în ființa umană atunci cînd realizează – în rare momente 
de iluminare – că nu e nici pe departe ceea ce ar trebui 
să fie. Un personaj – şi rege, şi călugăr, şi cavaler, tot fără 
chip, de parcă ființa umană şi-ar fi păstrat toate atributele 
externe dar şi-a pierdut pe deplin adevărata identitate – 
contemplă craniul unui inorog aşezat pe genunchi într-o 
cutie, avînd însă în mînă un fel de drapel de luptă din care 
este decupat tocmai capul unicornului. Magic osificat 
şi luptă fără glorie. Suntem doar biete ființe uzurpate: 
tragicul din noi ne-a acaparat pe deplin, încetînd să mai fie 
doar o componentă, printre altele, ale ființei umane.

Prin toate lucrările sale, Ion Iancuț ne atrage 
atenția asupra acestui crud adevăr: fără aceste clipe 
magice, încetăm a mai fi ființe umane. Granițele 
sunt permisive, ereziile – nu dau conotație religioasă 
termenului – mult mai profitabile decît regăsirea de 
sine. Mitologiile alternative au dat naştere şi unei alte 
sculpturi, tot despre renunțarea la propriul eu:Ulise. Un 
Ulise al secolului nostru care preferă – în loc să-şi urmeze 
destinul, în loc să-şi caute obîrşiile – să cerşească. Are în 
față un vas pentru bănuții celor fals milostivi. Ce trecere 
brutală pentru ființa umană de la curajul „coborîrii în 
infern” la mîna întinsă a pomană. Simbolul e copleşitor. Cu 
alte vorbe, eram cîndva îngeri „iar dimineața şi înserarea 
lumii erau co-prezente”. Acum, Ion Iancuț ne spune, cu 
excepționale mijloace plastice, ceea ce ne spunea cîndva 
Trakl: „ceva străin e sufletul pe acest pămînt”. Granițele 
sunt, cum spuneam, permisive. În una dintre lucrări, 
pastelul Clopotul, între rege şi bufon e doar un clopot 
de sticlă, care se poate oricînd sparge. De fapt, ca ființe 
umane, ar trebui să fim şi regele, şi bufonul. 

E drept, reinterpretînd în manieră personală 
miticul din noi, avem şi lucrări nu doar despre pierdere ci 
şi despre regăsire. Fiul risipitor e una dintre ele. Risipirea, cu 
tot tragismul ei, e uneori benefică, are o puritate pe care 
nu ți-o dă cumințenia. Lucrarea are o variantă în bronz 
şi una în pastel. E un personaj jumătate om, jumătate 
violoncel. Departe de a fi un simbol al pierzaniei, al 
depravării, violoncelul acela e inorogul din el. E esența 
lui ultimă, e puritatea pe care o purtăm cu toții cu noi 
dar puțini o descoperim. Şi tocmai în această lipsă de 
risipire pentru a descoperi magicul din noi stă şi esența 
tragicului uman, şi esența artei lui Ion Iancuț. Fără a fi pur 
conceptuală, deşi niciodată nu se depărtează de idee, 
această antropomorfizare a tragicului îl individualizează 
pe Ion Iancuț nu doar în peisajul plasticii româneşti 
contemporane, ci în cel al plasticii europene. Rar ideea şi 
măiestria tehnică s-au întîlnit cu atîta folos în ultimii zeci de 
ani.

    Aurel CHIRIAC



 EFECTUL DE PARABOLĂ

Într-un haos permanent, în lăuntricul interminabil unde îngerii păzitori sunt cărați în spinarea celui păzit, totuși 
exista o călauză care ghidează prin întunericul familiar. La fiecare pas artistul Iancuț găsește absurdul lumii. Apoi îl 
transpune într-o ironie subtilă atemporală, prinsă în moment și stare, în mișcare.

 Acesta este Ion Iancuț: un joc al formelor antropomorfe, ce reduce omul la baza lui, fără vreun caracter de 
portret, cu excepția expresiei.  Manifestându-se în emoție, excelează la trecerea dintre fin și texturat, între pur și corupt. 
Puntea pe care o caută se găsește în creație – căci, pînă într-un final artistul este un creator de legături, să nu uităm 
corespondenţele – în inorog, în sacrul misterios al imaginarului. În viziunea acestuia  asupra sinelui se întrepătrund și 
cugetările conștientului. Criptografic precum un pătrat magic, lupta lui se dezvăluie celor care au credința să o vadă.

 Între animal și mit, divinul pătrunde în creatură și dezvăluie o fascinație a purității, o iubire pentru posibil,  nu 
pentru existent. Există o exclusivitate deistică în manifestarea artistică a lui Iancuț: inorogul este, nu numai în bestiarul 
medieval o formă de diebus ultimis. În antiteza inorogului, apare taurul, animalul purei nestăpâniri, văzut în culturi ca 
aducător al genezei. Taurul se află în balanță, creând echilibru în lumea lui Iancuț. La acest nivel al dihotomiei patosul 
este cel care crează balansul. Caracterul antropomorf este prins între aceste forțe căzând în cele două atitudini posibile, 
cel mai bine evidențiate în pasteluri: cea a bufonului... și regelui. Două direcții, până la urmă „clasice” cea a parodiei și a 
burlescului într-o simbolistică care se întretaie cu cea a vocației regale sub toate formele ei prezente în arte: fie cea de 
păstor, fie de monarh luminat sau autocrat. 

 Sub auspiciul lui Pieter Bruegel cel Bătrân (precum și a lui Hieronymus Bosch) acesta își pune problema 
din „Parabola orbilor”, a luminii, și a ”orbirii” noastre față de ea. Se vede clar că Ion Iancuț recurge la tonuri simbolice 
puternice. Elementele tari ale parabolelor sunt personajele lor. Ar fi putut alege un fiu risipitor, dar de ce să nu îl re-
instaureze prin legenda căutătorului? Această figură a Căutătorului de lumină se materializează ca într- una misterioasă, 
ce pare fi prinsă în drumul ei, văzut nu ca un început sau sfârșit (precum la Bruegel), însă mai mult ca o constantă de 
insațiabilă căutare; o reprezentare a condiției umane, ce transcende figura omului cu baston. Această temă se reia în 
diferite aspecte, de la meditația la golirea interioară la întoarcerea către sine.

Călăuza, călătorul, căutătorul, toți există simultan înghețați în bronz și pastel, ca un jurnal al momentelor ce 
sunt menite să se repete.

Unul dintre dintre aceste momente care  m-a captivat , este cel al Ultimelor știri, împăratul gol citind un ziar gol.  
Este o doză de umor care ne-a animat un zâmbet , deoarece nega realitatea propriei lucrări, hainele acestuia dezvăluind 
omul ce trăiește cu impresii și iluzii, fie personale, fie receptate.

 A fi artist nu este o meserie, nu este un ”job”, este un diagnostic... al omului cu nevoia de a împărtăși, de a 
deschide, de a se manifesta, a critica, de a se juca și văita, dar mai presus de toate cele se află nevoia descoperirii 
adevărului personal . 

Alăturările duale sunt cele care fac legea în manifestarea artistică a lui Ion Iancuț: inorogul și taurul, tatăl și fiul, 
regele și bufonul toate dublate de perspectiva temporală. Manifestarea artistică a lui Ion Iancuț este una care încearcă 
să surprindă lumea interioară. Lumea sentimentelor.

În dualitatea dintre Tătă și fiu găsim eul paradoxal al privirii lăuntrice, cel al timpului ce ne urmărește sub ochii 
copilului interior. Tot un Janus bifrons ne privește și din această idee de compoziție. Ea evidențiază co-dependența 
dintre generații și timpuri. Într-o formă avem sentimentul unei revizitări a relației Dumnezeu –Adam din fresca celebră, 
fără însă a i se da dimensiunile teozofice, cît cele care rămîn strict ale umanului

Pastelurile lui Iancuț sunt cele care îi completează manifestarea artistică și în registrul simbolic. A lucra cu 
simboluri antagonice sau nu, până la urmă se vădește un teren fertil. Pentru că simplu este frumos. Pentru că simplu 
este inteligibil, pentru că, în cele din urmă, complexitatea necesită reprezentări simple.

Între efectul de parabolă folosit pentru a spune povestea, sau pentru a reda sentimentul, efect foarte îndrăgit 
de artist și factorul complementar, deci co-respondent al pastelurilor, Iancuț ni se pare un spirit echilibrat și bun.

           David INDIG



biografie



Data si locul nașterii :   
               28 februarie 1950 la Răducăneni, Iași

Studii:   1974 - Institutul de Arte Plastice “Nicolae 
                Grigorescu”, București
               1977 – devine membru al Uniunii Artiștilor  
                Plastici
     
Burse:   1976 – 1978 Bursa pentru sculptură Frederic 
               Stork
               1977 – Bursa U.A.P. pentru sculptură Dimitrie  
               Paciurea
     

Expoziții personale:

 1974 – Galeria Kalinderu București
 1975 – Galeria Orizont București
 1977 – Galeria Orizont București
 1982 – Galeria Simeza București
 1986 – Galeria Cialdi – Civitta Vechia Italia
 1987 – Galeria Simeza București
 1990 – Catedrala Montevergine Noto Sicilia   
              Italia
 1993 – Galeria Groot Schuylenburg Olanda
 1995 – Galeria Calderon București
 1995 – Galeria Konsthallen Museum – 
              Gotteborg Suedia
 1996 – Galeria Bryggerit Trelleborg Suedia
 1997 – Park Theatre Iserlohn Germania
 2009 – Palatul Parlamentului România
 2010 – Muzeul Municipiului București
 2010 – Galeria DANA Iași
 2010 – Galeriile Regale Casino – Sinaia
  2010 – Galeria de arta Scit’art- București, 
 2011 – Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor 
              Plastici Focșani
 2012 – Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor 
              Plastici Focșani II
 2012 – Galeria de artă Frezia, Dej
 2012 – Calpe Gallery, Timișoara
 2012 – Galeria DANA – Iași
Simpozioane de sculptură:

 1975 – Măgura Buzău România
 1976 – Lazarea România
 1977 – Arcuș România
 1978 – Măgura Buzău România
 1979 – Burgas Bulgaria
 1980 – Căsoaia România
 1982 – Măgura Buzău România
 1985 – Leipzig Germania
 1986 – Visnerysbacy Cehoslovacia
 1987 – Hobița România
 1989 – Mtheta Gruzia
 1990 – Soveja România
 1991 – Oarba de Mureș România
 1992 – Dumbrava Sibiului România
 1992 – Borkel & Schaft Olanda
 1993 – Apeldoorn Olanda
 1994 – Otaru Hokaydo Japonia

 1995 – Sangiorz Bai România
 1996 – Galați România
 1996 – Constanța România
 1997 – Iserlohn Germania
 1999 – Lebada București România
 2007 – Dorohoi România
 2008 – Gărâna Reșita România
 2009 – Sculptură monumentală metal Giurgiu 
              România

Premii si distincții:

 1976 – Premiul revistei  ‘Amfiteatru pentru 
              sculptură ‘
 1979 – Marele premiu la Simpozionul de 
              sculptură Burgas
                             Bulgaria
 1980 – Premiul pentru sculptură U.A.P. 
România
 1981 – Premiul pentru sculptură la Bienala de 
              plastică mică Budapesta Ungaria
 1985 – Distincția ‘ Una cultura per Europa’ 
              acordat de ‘Institutul italian de cultură’ 
              Italia
 1989 – Premiul I la Simpozionul Internațional                     
                              de Sculptură Mtheta Gruzia
 1989 – Medalia de aur ‘Dantesca’ Ravena Italia  
              –  premiu colectiv
 1993 – Premiul pentru sculptură ambientală 
              Sibiu România
 
Lucrări în colecții particulare în : România, Grecia, S.U.A., 
Italia, Germania, Franța, Olanda, Japonia, Suedia.



Euterpe
bronz
35 x 19 x 15 cm.



Mâncătorul de pepene
bronz

45 x 40 x 12 cm.





Bunicul și nepotul
bronz

50 x 40 x 15 cm.



Urma luminoasă
bronz
40 x 12 x 43 cm.



Fântâna din mare
bronz
40 x 40 x 18 cm.

Alergător
bronz
75 x 42 x 8 cm.



Fiul risipitor
bronz
50 x 38 x 20 cm.



Mag
bronz

38 x 32 x 20 cm.



Victorie
bronz
57 x 17 x 15 cm.



Tată și fiu
bronz

52 x 33 x 10 cm.



Inorogul de seară
bronz
52 x 45 x 16 cm.



Întoarcerea fiului risipitor
bronz

30 x 20 x 10 cm.



Fereastra
bronz
50 x 40 x 30 cm.



Iona
bronz
50 x 30 x 10 cm.



Căutător de lumină
bronz
30 x 25 x 8 cm.



Meditație
bronz
28 x 23 x 17 cm.

Pieta
bronz

43 x 18 x 18 cm.



Adam
bronz
56 x 20 x 9 cm.



Ministrant
bronz

35 x 15 x 8 cm.



Arcașii
bronz

70 x 40 x 35 cm.



Clopotul
bronz

31 x 18 x 13 cm.



Punte
bronz
50 x 38 x 10 cm.



Fiul risipitor
bronz

42 x 18 x 14 cm.



Ulise
bronz
40 x 40 x 35 cm.



Mic dejun
bronz

55 x 45 x 22 cm.



Călăuza
pastel
70 x 50 cm.

Ulise
pastel
70 x 50 cm.

Vânzătorul de ceasuri
pastel
70 x 50 cm.

Atingerea inorogului
pastel
70 x 50 cm.



Nocturna
pastel
70 x 50 cm.

Femeia lui Lot
pastel
70 x 50 cm.

Sf. Sebastian
pastel
70 x 50 cm.

Reverie
pastel
70 x 50 cm.



Ceasul Solar
pastel
70 x 50 cm.

Patratul magic
pastel
70 x 50 cm.

Liniștire
pastel
70 x 50 cm.

Balanța
pastel
70 x 50 cm.



Tată și fiu
pastel
70 x 50 cm.

Frumoasa și regele
pastel
70 x 50 cm.

Sărutul lui Iuda
pastel
70 x 50 cm.

Geneza
pastel
70 x 50 cm.



Călători
pastel
70 x 50 cm.

Vițelul de aur
pastel
70 x 50 cm.

Ultimele știri
pastel
70 x 50 cm.

Pâine și inorog
pastel
70 x 50 cm.


