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REZUMAT. În procesualitatea conceperii și întrupării operei de artă se manifestă în mod discret și continuu o 
anumită aspiraţie către ordine a imaginii plastice, ca un reper arhetipal constitutiv, pe care îl putem regăsi, de 
altfel, în toate procesele biologice ce definesc orice organism viu. Tensiunile generate de plasarea și direcţia 
formelor într-o operă plastică tind să se echilibreze printr-o simetrie potenţială. În condiţii de dezechilibru, 
mesajul artistic devine incomprehensibil, exceptând bineînţeles cazurile în care aceasta este intenţia expresă 
a autorului. Totuși, în perimetrul creaţiei artistice, este necesară o mare supleţe în aplicarea schemelor 
armonice, pentru a nu stingheri bogăţia și fantezia metaformozelor. 

Cuvinte cheie: imagine, compoziţie, ordine, echilibru, proporţii, legi armonice. 

ABSTRACT. In the process of conceiving and incarnating the work of art, a certain aspiration toward order of 
the visual image is manifested, as a constituting archetypal landmark that we can identify in all the biological 
processes that define any living organism. The tensions generated by the placement and the direction of 
shapes in the visual work tend to be balanced by a potential symmetry. In case of unbalance, the artistic 
message becomes incomprehensible, except, of course, the cases in which this is the exact intention of the 
author. However, in the field of artistic creation, great flexibility in the application of harmonic schemes is 
necessary, in order not to hinder the richness and the fantasy of metamorphosis. 
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1. INTRODUCERE 

În interiorul resurselor de organizare a imaginii 
plastice stă noţiunea de construcţie. „A construi” o 
imagine înseamnă a figura, a organiza caracterul 
acelei imagini după un plan, o intenţie, având ca 
rezultat o structură vizuală mai mult sau mai puţin 
echilibrată, după intenţia şi măiestria autorului. 

Iar înţelegerea structurală este o cale importantă 
prin care artistul cercetător se poate apropia de cu-
noașterea esenţializată a naturii şi a existenței… Din 
acest unghi de vedere, întreaga practică artistică pare 
a avea o dominantă structurală, prin mecanismele 
sale de selecţie, de epurare şi de integrare formală, 
atât în maniera de a gândi cât şi în aceea de a opera 
concret. Acest fapt este mai disimulat sau mai trans-
parent în operă, în funcţie de caracterul semnelor, de 
relaţiile puse în evidenţă precum și de modul de 
organizare a acestor relaţii. 

2. RAPORTUL DINTRE PĂRŢI  
ȘI ÎNTREG 

Spațiul pictural se organizează pe rațiuni de 
concordanță internă. Există o geometrie a percepției, 
atât a creatorului cât și a privitorului iar organizarea 
spațiului pictural începe o dată cu cadrul limită de la 
care pornește artistul. 

4. ARMĂTURA DREPTUNGHIULUI 

Dreptunghiul, cadrul obișnuit pentru pictura de 
șevalet, cadru în care se concentrează majoritatea 
celorlalte forme (pătratul, dreptunghiul cu o latură 
curbată în plin centru sau dreptunghiul subîmpărțit 
în panouri poliptice) oferă nu numai diagonalele sale 
ci și o serie de secțiuni regulate ce se trasează pornind 
de la diagonalele și pătratele obținute prin rabaterea 
laturii mici. 

Aceste diviziuni simple ale suprafeței nu constituie 
ele însele o compoziție ci doar o rețea și chiar mai 
puțin: un repertoriu al liniilor constitutive ale acestei 
figuri geometrice care este dreptunghiul. Ele sunt 
„armătura” acestei forme, pentru că ele există inde-
pendent de pictor iar acesta se servește de ele într-o 
măsură mai mare sau mai mică, potrivit gustului sau 
bunei sale intuiții. Multiplicarea, respectiv fragmen-
tarea armonic-proporțională a cadrului în pictură, 
poate fi privită ca o recunoaștere a faptului că 
spectacolul universului este o mișcare neîntreruptă a 
procesului nașterii, al dezvoltării și al disoluției acestor 
forme, în interiorul unei similarități morfologice. 

Studiul operelor plastice, diferite ca stil și epocă, 
sugerează existența acestui arsenal de linii, „întocmai 
ca acele piese muzicale al căror singur punct comun 
este că sunt scrise in Re major”[2]. 

Matematicianul francez Rene Thom, autor al teoriei 
catastrofelor, spunea: „Una din problemele centrale 
ale spiritului uman, este cea a succesiunii formelor. 
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Oricare ar fi natura ultimă a realității, nu putem 
afirma că universul este un haos: putem distinge în el 
ființe, obiecte, lucruri ce pot fi denumite în cuvinte. 
Aceste ființe sau lucruri sunt forme, structuri dotate 
cu oarecare stabilitate: ele ocupă o oarecare poziție în 
spațiu și durează un anumit interval de timp. Însăși 
faptul că recunoaștem o aceeași ființă în multitudinea 
aspectelor sale exterioare, constituie o dovadă și o 
recunoaștere a faptului că spectacolul universului este 
o mișcare neîntreruptă a nașterii, dezvoltării și 
distrugerii acestor forme” [3]*. 

Pentru Galilei, ca și pentru cunoașterea actuală, 
natura vorbește în limbaj matematic. 

Încă din preistorie, omul a constatat treptat că 
toate elementele vizibile, concrete, ascultă de anumite 
legi aritmetice și geometrice, de pildă: numărul fix de 
petale al unei flori și inscriptibilitatea ei într-un 
poligon regulat sau într-un cerc, simetria bilaterală a 
indivizilor celor mai multe specii animaleetc. 

Se presupune că omul primitiv a făcut constatarea – 
la început vagă – că toate lucrurile create de natură, 
perceptibile cu simțurile sale, se integrează într-un 
fel de sistem, într-o anumită armonie universală a 
proporțiilor. 

Mai târziu, la începutul perioadei istorice, „omul 
a observat că legile care guvernează tot ce există în 
jurul său, în mediul apropiat sau depărtat, reglemen-
tează proporționarea lucrurilor nu numai în spațiu 
(adică în repaos) dar și în timp (adică în mișcare), ca 
de pildă periodicitatea și ritmicitatea fenomenelor 
astronomice”. 

În sfârșit, într-o epocă mult mai apropiată de a 
noastră, omul a făcut descoperirea uluitoare că legile 
numerice și geometrice de care este guvernat univer-
sul, nu sunt nicidecum efectul unor cauze materiale. 
Altfel spus, acest univers, considerat atât în elementele 
lui componente, cât și în totalitatea lui, este sub-
ordonat unui sistem de proporții autonom în sine și 
prin sine. 

Nu încape îndoiala că observațiile și constatările 
omului primitiv cu privire la armonia universală, 
dacă n-au constituit explicația unică a genezei 
miturilor, au contribuit în mare măsură la apariția lor. 
În unele religii, sistemul de proporții aflat la baza 
întregului univers, este atribuit unei voințe divine, unei 
cauzalități transcedente. Toate tradițiile și cărțile sacre, 
sunt pline de pilde și referiri numerice și geometrice. 
De cele mai multe ori, aceste profunde implicații 
simbolice ale numerelor, aveau un caracter inițiatic. 

Teoria referitoare la proporții, strâns legată de 
tradiția și învățătura ezoterică și de sistemele ei 
cosmogonico-filozofice, alcătuiau un sistem unitar și 
închegat dar secret, pe care „neinițiații” din toate 
timpurile, din antichitate și până azi au fost nevoiți 
să-l presupună, să-l deducă, în cele din urmă să-l 
reconstituie pe cale științifică. 

Astfel, Euclid, Vitruviu, Kepler și mulți alții, au 
adus contribuții de seamă la studiul legilor proporțiilor 
chiar dacă nu s-au numărat printre cei „inițiați”. 

În cele ce urmează ne vom referi la cele două 
modalități de exprimare a raportului ideal de proporții: 
 pe cale aritmetică – șirul lui Fibonacci; 
 pe cale geometrică – Secțiunea de Aur. 
Fibonacci este un matematician din Pisa sec. XII-

XIII, preocupat de aritmetică, al cărui șir recurent, 
începe cu numerele 0 și 1, iar fiecare număr următor 
este egal cu suma numerelor precedente: 0,1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 etc. 

„Această înșiruire, aparent banală, are proprietăți 
multiple și interesante, printre care de reținut este și 
faptul că, acest șir se întâlnește frecvent în natură. El 
este prezent în special în regnul vegetal, șirul lui 
Fibonacci guvernând ramificarea și înfrunzirea plan-
telor” [3]. Dacă pe o tulpină cilindrică sau conică se 
nasc ramuri sau frunze așezate pe o spirală, fiecare 
ramură sau frunză este a N-a – numărată pe spirală, 
de la cea precedentă – „N” fiind un termen din șirul 
lui Fibonacci. De asemeni, numărul de spire dintre 
două ramuri sau frunze succesive pe aceiași genera-
toare, este un alt termen al acestui șir. 

Un alt exemplu este discul florii soarelui, pe care 
semințele sunt dispuse pe linii curbe: o serie cu 
curburile în sensul acelor de ceasornic, cealaltă cu 
curburile în sens invers. Cele două serii nu prezintă 
un număr întâmplător, ci doi termeni consecutivi ai 
șirului lui Fibonacci: la exemplarele tinere 13 și 21 
de curbe, la cele mijlocii 34 și 55 de curbe iar la 
exemplarele mari, până la 89 și 144 de curbe. 

Unii cercetători au explicat prezența șirului lui 
Fibonacci în natură prin faptul că, acest șir exprimă 
aritmetic legea însumării și reproducerii. De aceea i 
s-a mai dat și denumirea de „legea creșterii organice”. 

Această lege, mai bine spus legitate este pur 
aritmetică și ar părea că nu există nici o legătură cu 
cea pur geometrică, care este Secțiunea de aur. 
„Aparent, între un șir infinit de numere raționale pe 
de o parte și un raport esențialmente geometric, 
exprimat printr-un singur număr transcendent, s-ar 
putea crede că nu există similitudini”[3]. Și totuși 
aceste două legități sunt strâns legate între ele prin 
relații matematice concrete. 

3. SECŢIUNEA DE AUR 

Pe un segment AB se află o infinitate de puncte. 
Dintre aceste puncte, unul singur C împarte segmentul 
AB în două părți inegale, în așa fel încât raportul 
dintre segmentul întreg și partea mai mare să fie egal 
cu raportul dintre partea mai mare și cea mai mică 
AB / AC = AC / BC și invers. 
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Segmentul a fost deci împărțit în două părți inega-
le, încât partea mai mare să fie media proporțională 
între segmentul inițial și partea mai mică. 

În Evul Mediu concepția asupra „divinei propor-
ții” diferă de cea a antichității greco-romane preluată 
de renascentiști. În perioada medievală compoziția se 
baza pe formele pitagoreice iar proporția de aur era 
determinată cu ajutorul pentagonului regulat, care 
conține această proporție in toate părțile sale. 

De multe ori aceste trasee geometrice erau strict 
respectate, chiar dacă erau disimulate pentru profani. 

Cu timpul însă, aceste construcții savante vor fi 
abandonate de artiști, care vor păstra din secțiunea 
de aur, doar un anumit mod de repartizare a liniilor 
și suprafețelor, după raporturi armonice, fără grija de 
a urma o figură geometrică. 

Descoperirea în Renaștere a frescelor antice (vădind 
o concepție foarte diferită asupra numărului de aur, 
prin care raportul este luat direct pe laturile cadrului) 
va genera o neîncredere într-o proporție „divină”, 
procedeul devenind doar o obișnuință de a secționa 
compozițiile la o anumită distanță de cadru. 

Se pare că secțiunea de aur este suverană în 
regnul vegetal și în cel animal, la cele mai multe 
specii: la om inclusiv, părțile componente ale corpului 
se află între ele în raport de S sau 1/S. 

„Am putea concluziona deci că, lumea numerelor 
și lumea formelor nu sunt decât două aspecte ale 
aceluiași adevăr cosmic, unic, ale aceleiași armonii 
universale. Altfel spus, natura caută să rămână fără 
greș, în toate și întotdeauna, asemenea cu ea însăși” 
[5]. În acest sens, semnalăm noutăți ale științei con-
temporane, care vin să confirme o dată în plus și în 
esența lor, vechile teorii cu privire la structura 
armonică a universului. 

Teoria haosului, a catastrofelor, a fractalilor, stu-
diază prin intermediul modelelor matematice com-
plexe, fenomene naturale greu sau chiar imposibil de 
definit prin metode științifice clasice. Spre exemplu, 
una dintre caracteristicile „fractalului” ca structură 
geometrică sau obiect natural ar fi aceea ca „părțile au 
aceeași formă sau structură ca și întregul, chiar și în 
cazul în care acestea au scări diferite, putând fi și ușor 
deformate”[3]. 

Iar in cazul teoriei „structurilor disipative”, știința 
aplică principiul holistic în morfologie și anume: 
„Teoriile morfologice consideră formele ca fiind nu 
numai entități autonome ci și globale, adică întregi 
care nu pot fi reduși la suma părților din care se 
compun“ [3]. 

4. DESPRE ECHILIBRU 

Vorbind despre echilibrul pe care îl poate degaja 
o operă de artă, Rudolf Arnheim găsește o explicație: 

„Prin stabilizarea raporturilor dintre diferitele forțe 
ale unui sistem vizual artistul își clarifică exprimarea” 
[1]. 

Omul tinde spre echilibru în toate fazele exis-
tenței sale fizice sau psihice și aceiași tendință se 
observă nu numai în totalitatea vieții organice dar și 
în cazul sistemelor fizice. 

În fizică, principiul entropiei - cunoscut și ca a 
doua lege a termodinamicii - afirmă că în orice 
sistem izolat, fiecare stare succesivă reprezintă o 
scădere ireversibilă a nivelului energiei active. 

Universul tinde către o stare de echilibru în care 
toate asimetriile de distribuție existente să fie eliminate, 
și același lucru este valabil și pentru sistemele mai 
restrânse, cu condiția ca ele să fie suficient de 
independente față de influențele externe. Opera de 
artă poate fi considerată un sistem restrâns care se 
oferă privitorului. Se poate spune că activitatea 
artistică este o componentă a procesului motivațional 
atât la artist cât și la „consumator”, ea participând ca 
atare, la efortul de dobândire a echilibrului. 

Echilibrul realizat în aspectul vizual al operelor 
plasticii este receptat de om ca reprezentând însăși 
aspirațiile sale generale. 

În viziune tradițională, țintind cu precădere zona 
artei pre-moderne, se poate susține că, într-o com-
poziție, echilibrul pictural este indispensabil. Atât 
vizual cât și fizic, echilibrul se realizează atunci 
când forțele ce constituie un sistem, se completează 
reciproc. „Într-o compoziție echilibrată, toți factorii 
ținând de formă, direcție și amplasare, sunt astfel 
determinați reciproc încât nici o schimbare nu pare 
posibilă .... iar întregul capătă un caracter de nece-
sitate în toate părțile sale”[1]. 

Echilibrul vizual se realizează în diferite moduri, 
exemplu: echilibrul stabil și instabil. Cu toate că multe 
tendințe din arta postmodernă contrazic unele din 
aceste susțineri, consider că o compoziție neechili-
brată ne apare ca accidentală și ca atare nejustificată. 

În condiții de dezechilibru mesajul artistic devine 
incomprehensibil (exceptând cazurile în care aceasta 
este intenția expresă a autorului). O prea mare 
ambiguitate a imaginii nu ne permite să hotărâm 
care dintre configurațiile posibile este cea urmărită. 
Cu excepția cazurilor când tocmai acesta este efectul 
dorit, artistul se va strădui să realizeze echilibrul 
pentru a evita o instabilitate. 

Tensiunile generate de plasarea și direcția 
formelor, tind să se echilibreze printr-o simetrie 
potențială; pentru că operele picturale și sculpturale 
refuză simetria simplă, specifică ornamentului. 

De altfel existența umană, caracterizată prin luptă, 
întâmplare, discordie, schimbare, se figurează în 
mod expresiv tocmai prin abaterile de la legile 
simetriei. 

Arta decorativă este străină de toate acestea. În 
ornament domnește o tihnă netulburată. 
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5. CONCLUZII 

Semnele plastice se pot naște prin diverse tehnici 
retorice pe o pânză de pictură. O simplă linie ce 
atinge un suport liber poate fi un vector expresiv prin 
emoția gestului care deja se transmite privitorului însă 
în primul rând, privim cum a împărțit ea suprafața. 

Iar dacă ne referim la tehnicile de figurare 
specifice picturii, poate e bine să ne amintim o 
afirmație a lui Andre Lhotte: „o lucrare bună nu este 
o sumă de detalii frumoase”[6]. 

Într-o compoziție totul se susține, totul se leagă și 
formează un ansamblu magic. Nici una din părți nu 
poate fi suprimată, nici schimbată fără ca edificiul să 
se surpe. 
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