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                                                                                 Cristian Bedivan

 Lupta lui Cristian Bedivan cu lumea este veche. El priveşte în jur, analizează oamenii, plantele şi toate celelalte 
fiinţe ce-i cad sub priviri şi pornind de la ele, creează o altă lume, a lui, necunoscută, imposibilă.

Trăim o bună parte a timpului între cărţi avem acum sub ochi o “formaţie” ciudată, amuzantă şi adesea adevărată.
Între o imagine a vechiului scrib şi aceea a lui Dante – închis el însuşi în propria sa operă – descoperim o uimitoare 

varietate de prieteni sau duşmani ai cărţii. Fiinţe bizare – bipede sau patrupede – urâte sau diforme, totuşi simpatice. 
Şocante la prima vedere aceste fiinţe mari – unele devorează cărţile, altele le citesc – se insinuează încetul cu încetul în 
repertoriul nostru de imagini şi încep să devină reale.

Alături de acestea, înalte flori sau fluturi ciopliţi în lemn evocă viaţa, realitatea în mişcare din apropierea noastră.
În sfârşit, personaje reale – de pildă, ţesătoarea – impun prin inventivitate şi excelenta apropiere a lui Bedivan de 

lemn. Material îndrăgit, atacat astfel încât să nu-i pună în umbră structura şi frumuseţea, lemnul lucrat de Bedivan pare 
încălzit prin mângâiere, deşi vine cioplit cu barda.

Expoziţia este un pas nou făcut de noi în lumea căreia Cristian Bedivan îi deschide porţile spre uimirea şi încântarea 
noastră.

                                                                                                                                                                     Radu IONESCU

Foto coperta 1 - Lenea



                                                      Personajul - carte şi cartea - personaj

Îmi aduc aminte de o discuţie mai veche cu Cristian Bedivan, care mi-a folosit la elaborarea studiului Povestea 
lemnului de la poezia populară la sculptura contemporană. Un gând al artistului, formulat în urmă cu patru ani îi defineşte 
poate cel mai bine viziunea şi personalitatea: Dacă eşti ca mine, la a doua generaţie de artişti, uneltele sunt deja pregătite. 
Nu mai trebuie să învăţ cum să ascut o daltă. (…) Când am o bucată de lemn, relaţia mea cu el nu mai e ca la o primă lecţie. 
Nu mă mai joc pipăind uneltele, ci ideile (s.m.)1 spunea atunci Cristian Bedivan. Într-adevăr, acest artist cu totul special, 
atât de reţinut faţă de expunerea propriei opere, chiar dacă şi calitativ şi cantitativ ea este remarcabilă, are deplin conştiinţa 
actului de comunicare pe care-I încorporează în mod obligatoriu arta, de orice fel ar fi ea. Or, a comunica înseamnă în primul 
rând a vehicula idei, scuzat să-mi fie truismul obligatoriu de rostit acum, când artele au tendinţa să-şi uite limbajele ori să le 
confunde cu autismul.

În mod sigur, Bedivan nu se apucă să cioplească sau să modeleze un material, aşteptând să vadă ce-i iese, spre a 
spune apoi că lucrarea respectivă exprimă “o stare”. Exclus. Arta lui se plasează pe un alt nivel creator, un fel de “grad doi”, 
evident superior, al relaţiei dintre sculptor, material şi uneltele folosite. Nu le descoperă acum, nu se uimeşte de virtuţile şi 
posibilităţile lor expresive, pentru că s-a născut cu ele. Acestui sculptor îi rămâne doar să le facă părtaşe într-un continuu 
proces de elaborare-comunicare. Atât materialele cât şi uneltele sunt parte a unei opere create cu luciditate, urmând un 
proiect articulat intelectual şi cultural.

Din fraza definitorie pentru artist pe care a rostit-o el atunci, se desprinde cu aceeaşi pregnanţă ideea de joc. Dar nu 
orice artist se poate “juca” cu materialele în deplină cunoştinţă de cauză, ci doar unul care şi-a asumat pe deplin 
responsabilitatea gestului creator. Jocul, în cazul lui Bedivan, nu presupune gratuitate şi detaşare, ci o cunoaştere profundă, 
a cărei consecinţă este investirea materiei cu sens plastic.

O lume nouă, năucitoare în expresivitatea ei, purtătoare de semnificaţii, se naşte continuu în atelierul acestui 
sculptor care descoperă mereu ceva nou: o formă, un material altădată dispreţuit, o tehnică aparte.

Expoziţia de acum e ea însăşi în plin proces de devenire, este, folosind o sintagmă la modă, a work in progress. Şi 
nici n-ar putea fi altfel discursul unui artist ale cărui lucrări se alcătuiesc din “mădulare” asamblabile şi oricând 
dezmembrabile de lemn traforat, ori din argilă care e oricând susceptibilă de a fi remodelată.

Lumea lui Bedivan fiinţează prin seriile de personaje neliniştitoare, dinamice, “proteice” din punct de vedere al 
raportării la spaţiu. Ele sunt apte să-şi afirme identitatea, chiar când sunt izolate de ansamblul discursului. Adunate laolaltă, 
ele amintesc într-un fel tragi-comic de fabuloasa şi ignorata lume a păpuşarilor.

Experienţa de restaurator de carte veche pe care a trăit-o până nu demult l-a condus pe artist la descoperirea altor 
două materiale bune pentru sculptură, dacă ştii cum să le foloseşti: hârtia şi sfoara, dar şi la naşterea unui subiect nou pentru 
arta lui: personajele cărţii. În directă relaţie cu actul originar al tipăririi se află pământul, prima materie în care s-a imprimat 
heroglifa. Prin urmare, argila modelată şi arsă până la a deveni teracotă, constituie noua atracţie tactilă a lui Cristian Bedivan 
şi materialul cu care el “se joacă” acum construind un alt continent al lumii căreia îi dă viaţă sculptura lui.

Expoziţia gândită pentru Muzeul de Artă Vizuală de la Galaţi se structurează pe “capitole”, asemenea cărţii ca reper 
esenţial, generator al acestei noi etape din creaţia lui. Cartea devine un simbol cu dublă semnificaţie pentru artist: pe de o 
parte cartea-obiect, “cartea-de pipăit”, cum o numeşte chiar el, adică structura rafinată, surprinzătoare, construită din hârtie 
pe o “osatură” subtilă de sfoară, pe de altă parte cartea în sensul ei de sursă culturală.

________________________
1. Luiza Barcan, Povestea lemnului de la poezia populară la sculptura contemporană, revista Ianus, publicaţie a programului 
Tradiţie şi Postmodernitate, nr. 1/2000



Cartea-obiect îi sugereaza artistului procedee tehnice diferite de cele folosite pâna acum (îmbinarile de moduli cu 
ajutorul sforii-balama) si posibilitatea utilizarii hârtiei ca material pentru sculptura.

Cea de a doua semnificatie a cartii se regaseste în sculptura lui Bedivan prin permanenta aluzie livresca. 
Personajele (ingenioase îmbinari de moduli din lemn decupat sau traforat, de esente diferite) reitereaza lumea balcanica, 
antonpannesca, cu savoarea, umorul si misterul ei inegalabil. Sculptorul a ales lemnul, fiindca el defineste cel mai bine 
cultura materiala a Balcanilor. Elasticitatea organica a acestuia permite orice tip de sugestie, de la fragilitate la masivitate. Si 
nici una nu-i scapa artistului.

Unele dintre personaje sunt fiinte “fara poveste”, enunturi ale unor idei care pot genera forme: felurite zburatoare, 
insecte fantastice, pasari, un cal înaripat. Altele au de spus o poveste anume, preluata din textele religioase, din basme si 
mituri, dintr-un imaginar colectiv operant înca. Din aceasta categorie fac parte “Îngerul Apocalipsei”, pe care, Bedivan 
sustine ca i l-ar fi inspirat nimeni altul decât Durer, “Pasararul” care pe mine ma face sa-mi amintesc de hâtrul Pasari-Lati-
Lungila al lui Creanga, “Ursitoarea”, “Orbii”, “Vârcolacul” si “Vânatorul de vârcolaci”, dar si întruchipari în lemn ale unor 
Pacate capitale: “Preacurvia” (de un haz nespus în viziunea lui Bedivan) si “Trufia”. Si peste toate aceste aratari si 
personificari troneaza, atârnat, Dirijorul, un personaj tragic-expresiv compus din planuri juxtapuse astfel încât sa creeze 
iluzia celor trei dimensiuni vizibile în spatiu.

Legatura dintre cele doua sectiuni ale discursului lui Bedivan se face prin prezenta unei lucrari parietale, alcatuita 
din bucati de scoarta de lemn într-o rama veche, provenita de la un razboi de tesut. Celuloza a fost la început lemn, iar cartea 
pagina…

Al doilea “capitol” al discursului plastic se deschide personajelor cartii. Majoritatea sunt aratari cu doua fete, 
modelate din argila arsa. Ele se suprapun unor forme realizate din hârtie care sugereaza cartea veche, cu paginile ei 
îngalbenite. Acesta e punctul culminant, când personajele lui Bedivan devin carte, iar cartea se transforma în personaj.

Procesul este sustinut vizual admirabil. Toata spontaneitatea, spiritul ludic si mobilitatea ideatica a artistului se 
descatuseaza într-o revarsare de rafinate sugestii culturale. Mintea e invitata sa haladuiasca prin timp, sa-si aminteasca, de 
pilda, de arta Greciei arhaice (personajul cu profil grecesc si trup masiv, chtonic, modelat în contra proportiilor clasice din lut 
special nears). Artistul nu-l uita nici pe Dante cu lumea revelata lui. Asa s-a nascut acel personaj turnat din zamac, materialul 
folosit pentru tiparnita, care nu mai comunica cu nimeni, fiindca s-a desprins de contingent. Personajele cartii sunt mixturi de 
sugestii livresti si metafore nascute din fantezia acestui atât de special artist.

Expozitia de la Galati este, nu mai putin, o expozitie de desen, tehnica pe care Cristian Bedivan o slujeste, de 
asemenea, remarcabil. Aratarile lui se nasc mai întâi pe hârtie, uneori dintr-o singura suflare, ca un haiku. Se întâmpla ca ele 
sa se materializeze în trei dimensiuni, dar se întâmpla sa si ramâna acolo, pe hârtie, ceea ce nu le vaduveste cu nimic de 
expresivitate, ori de puterea de a sugera. Inspirata idee a avut artistul sa-si dubleze expunerea cu desene, fiindca vazându-
le si pe acestea, nimeni nu se mai poate îndoi de adevarul ca Bedivan pipaie ideile. Si devine clar ca lumea lui nu se naste 
aleatoriu, ci în urma unui proces intelectual de cea mai buna calitate.

A da coerenta unui discurs atât de complex si a declansa procese intelectuale, nu doar afective, în mintea 
receptorului, reprezinta, din punctul meu de vedere, o mare izbânda în arta contemporana.

                                                                                                                                                         Luiza BARCAN

                              
             



                                                                        Arca lui  Cristian Bedivan

Frazele rostite de Cristian Bedivan în dialogul pe care îl angajezi cu el în situaţii diverse (nu doar cel de atelier) sânt 
adesea “colorate” cu pilde, metafore; nu este vorba de simple enunţuri, ci de problematizări. Privirea-i atentă îţi urmăreşte 
reacţia. Exprimarea sa verbală o reflectă pe cea artistică. “Motorul” ludic pune gândurile în mişcare, sensurile grave se 
articulează cu umorul. Ansamblul se compune ca un puzzle. Discuţia are trăsăturile unui exerciţiu spiritual.

Insecte, fiinţe umane sau fantastice, oameni-cărţi, păsări – iată ce cuprinde Arca actualei expoziţii a lui Cristian Paul 
Bedivan. O lume hibridă, fremătătoare, populează visele, gândurile artistului şi ne transmite, prin codificări simbolice, 
mesaje structurate la întâlnirea dimensiunii pur umane cu cea culturală. Experienţa personală de viaţă şi cea spirituală, 
discret punct de plecare, hrănesc o viziune care întrupează o reflecţie amplă asupra prezentului şi trecutului totodată, 
asupra constantelor comportamentale, fantasmelor şi “cristalelor”-idei. Nu se ajunge însă la hipertrofieri retorice; fibra 
moralizatoare este camuflată în forme prietenoase şi chiar alcătuirile ce vin parcă din subterana-care-ne-sperie îşi şuieră 
ameninţările doar până la glezna lucidităţii receptorului. O înţelepciune arhaică ori tragi-comicul definesc, am spune, unele 
sau altele dintre personajele primitivizant-(neo)expresionist modelate de Bedivan.

Nu doar modelajul (teracotă, pământ nears) reprezintă expresia tehnică a pieselor expoziţiei, ci şi cioplitul (lemn). 
Se adaugă cartea-obiect, plăcerea lucrului cu hârtia, desenul. Chiar şi sfoara devine instrument de expresie. Artistul 
respectă specificitatea materialelor: “tăietura directă” îl conduce spre geometrizări, planuri limpezi, aplatizare uneori, 
ritmarea fermă a plinului şi golului; modelajul orchestrează sensibilităţi ale suprafeţei, jocuri de umbre şi lumini. 
Dimensiunea constructivistă îşi face simţită prezenţa, alternând cu spargerea sugestivă a canonului de proporţii în 
abordarea figurativului antropomorf. Reprezentaţionalul ce ignoră graniţa dintre vechile categorii ale frumosului şi urâtului, 
intră în dialog cu tentaţia abstractizării.

“Insectele” au concretizat modalitatea prin care sculptorul s-a desprins de universul sufocant al personajelor ce-şi 
poartă casa-destin (personala din 1985) şi s-a putut concentra mai mult, totodată, asupra studiului formei în sine, al unor 
structuri în care organicul se armonizează cu principiile matematice.

Pasiunea lui Bedivan pentru Carte – tezaur de cultură şi de întelepciune, de mistere şi obiect relevant plastic în 
acelaşi timp – l-a ademenit întru întoarcerea la plămădirea unor personaje care amintesc de cele de la mijlocul anilor ’80. 
“Simbioza” om-arhitectură a fost înlocuită de cea om-carte. Ne locuiesc de-a lungul vieţii rădăcinile noastre şi amintirile, ne 
atrăgea atenţia cu aproape două decenii în urmă artistul. Acum adaugă: consubstanţialitatea cu miturile, cu spiritualitatea 
conservată în literele aşternute pe hârtie, ne defineşte permanent ca fiinţe gânditoare.

Imaginarul personal, inspiraţia culeasă şi din cel colectiv, au colaborat întru ivirea acestor personaje. Se fac trimiteri 
la culturi vechi, la arhaicul grecesc, la bestiarul medieval. Reciclări postmoderne. Când se ocupă de reprezentarea 
păcatelor capitale, artistul ne aminteşte însă de modernitatea lui Oskar Schlemmer. Piesele lucrate în lemn, îmbinările 
componentelor acestora, axurile ce le traversează uneori, sugerează şi contaminări cu universul mecanismelor – pe 
această cale se pot naşte, în planul semnificaţiilor, alte întrebări.

Între “păzitorii cărţilor” se numără şi Dante, cu trupul îngenuncheat în faţa altarului imaginar al Cărţii (o conţine/este 
conţinut în ea ) şi făurit din aliajul literelor. Lucrarea articulează o metaforă sub semnul căreia ar putea sta, în bună măsură, 
actuala expoziţie personală a lui Cristian Bedivan.
                                      
                                                                                                                                                                         Adrian GUŢĂ



Data şi locul naşterii: 25.02.1951, Bucureşti;
Studii: Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti;
Domiciliul: Str.Căderea Bastiliei, nr.18, sector 1, Bucureşti
Activitatea artistică:
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici, România
Participă cu lucrări de sculptură şi grafică la expoziţii organizate în ţară şi în străinătate:
Anglia, Austria, Cheoslovacia, Elveţia, Finlanda, Norvegia, Olanda, România, Rusia, Spania, Suedia, Iugoslavia,
Expoziţii personale:
1978, 1985 - Bucureşti; 1986 – Roma, Italia
Lucrări de artă monumentală:
Constanţa, Orşova, Târgovişte, Tulcea
Simpozioane şi tabere de sculptură
1976-2002 Măgura-Buzău, Arcuş, Sălişte-Sibiu, Târgovişte, Costineşti, Oarba de Mureş, Hobiţa, Bacău, Galaţi, Tulcea, 
Râmnicu Vâlcea, Cărbunari (Baia Mare), Bogaţi (Piteşti)
Premii:
1973 – Laureat al Festivalului Naţional Studenţesc
1974 – Premiul Revistei “Amfiteatru”
1986 – Premiul I – Simpozionul de la Târgovişte
1990 – Medalia de Aur – Ravenna, Italia
2000 – Medalia de Argint la Simpozionul de la Râmnicu Vâlcea
2002 -  Premiul UAPR pentru sculptură ambientală
Lucrări în muzee şi colecţii particulare:
Anglia, Austria, Danemarca, Filipine, Franţa, Germania, Italia
Muzeul de Artă Tulcea, România;
Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea, România;
Muzeul Armatei Bucureşti, România;
Muzeul de Artă Galaţi, România;
Muzeul din Ravenna, Italia
Referinţe:
Dicţionarul de Sculptură Contemporană 1984
Revista Artelor Bucureşti 1978
Revista Vatra-Târgu Mureş 1986
Revista Luceafarul Bucureşti 1998
Revista Ianus Bucureşti 2000
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