STICLA – IPOSTAZE ALE FLUIDITĂŢII

Sticlarul îşi articulează mesajul în limbajul specific artei sale. Lucrând cu substanţa
transparentă, prin a cărei „modelare” nuanţează vibraţiile optice, meşteşugul său constă în a
cumpăni, conform propriei măsuri, corespondenţa între material, gest şi unealtă.
Observarea ipostazelor substanţei în atelierul-laborator este fascinantă. Cuptorul în care se
produc avatarurile mineralelor şi în jurul căruia sticlarii par a se juca rotind pasta
incandescentă (cu meşteşug transmis de multe secole (1), mai puţin prin tratate, mai mult prin
raportul direct maestru-ucenic) ne aminteşte de alchimie, iar între coordonatele timpului real
sunt incluse, prin ritualuri ale magiei naturale (2), dimensiuni ale timpului geologic.
„Arta noastră poate imită natura în toate cazurile în care nu este necesar prea mult
timp”, scria Georges-Louis Leclerc de Buffon în Histoire Naturelle, comparând substanţele
vitroase produse de natură cu „sticlele factice compuse de artă” şi oferind o imagine plastică
asupra similitudinii planetei în laboratorul naturii cu bulgărele de sticlă ce poate fi văzut în
timpul prelucrării în atelierele sticlarilor:
„Dacă presupunem globul terestru înaintea lichefierii, compus din aceleaşi elemente ca
şi astăzi, cuprins de violenţa focului primordial - toate materiile fiind reduse la sticlă - vom
avea o idee despre vitrificarea generală…trebuie să ne reprezentăm intregul glob pamântesc
pătruns de foc până în centru şi să ne amintim că această masă topită, răsucindu-se în jurul
ei înseşi, s-a înălţat la ecuator prin forţa centrifugă, în acelaşi timp scăzând la poli”. (3)
Pasta de sticlă este culeasă din cuptor precum mierea de albine, răsucind vârful
instrumentului metalic, apoi bulgărele fluid şi luminos, prin curgere, turnare, tragere, suflare,
amprentare sau modelare, rigidizându-se şi pierzându-şi incandescenţa, poate „îngheţa” una
din nesfârşitele ipostaze ale curgerii, iar artistul – fiind şi achimist – poate doza incluziunile,
transluciditatea sau culoarea substaţei. Prin cvasi-imediateţea actului, experimentul plastic
„la cald” poate fi asemuit crochiului după natură, aceasta fiind observată şi interpretată în
arta sticlei la nivelul tumultoaselor sale procese fizice.
În mod obişnuit întelegem prin sticlă un „corp solid, transparent şi fragil”. Definiţia este
incorectă, căci starea solidă, între „stările materiei” (4), presupune pentru fizicieni, pe lângă
aparenţa compactă a corpurilor, şi o stabilitate energetică asigurată de organizarea atomilor
apropiaţi unii de alţii în structuri cristaline. În contextul studierii alcătuirii interne a
mineralelor, Paul E. Desautels, coordonator al departamentului de specialitate la Smithsonian
Institution, după prezentarea tipurilor de dezordine ce pot interveni în organizarea geometrică
a cristalelor, pentru a ilustra dezordinea tridimensională, analizează sticla artificială, ajutând
astfel la înţelegerea stării fizice „solide necristaline” (vitroase):
„Sticla…oferă un perfect exemplu al unei asemenea dezordini. Pentru ce este incorectă
asocierea termenului „cristal” obiectelor din sticlă slefuită? Ele par solide iar aspectul lor
este asemănător cristalelor naturale, dar natura lor nu este cristalină. Oricât de ciudat ar
parea, sticla este un lichid”. (5)
Ca şi în cazul obsidianului (lava răcită a vulcanilor, model natural al sticlei fabricate),
datorită rigidizării rapide a pastei incandescente într-o anume etapă a curgerii, atomii rămân

înţepeniţi într-un haos amorf specific stării lichide, înainte de a fi avut răgazul înlănţuirii în
reţele riguros structurate.
În spatele aparenţei solide, referirile la sticlă în antichitate subliniază caracteristica
plastică a materialului, fluiditatea, prezentând-o mai degrabă ca pe un lichid. În sec. al V-lea
î.Hr. Herodot o numea „lithos hyte”, adică „piatră topită” sau „care curge”, termenul fiind
folosit până în secolul al II-lea î. Hr., când poetul Epinicos descrie amestecul ritual al băuturii
cu „mierea albinelor furioase într-un bol din piatră topită”. (6) La rândul său Plinius în
Naturalis Historia, (Roma, secolul I d.Hr.), povestind o legendă despre desoperirea sticlei
(care în vremea sa avea deja o „antichitate”), scrie astfel:
„...aşa au început să topească laolaltă tot felul de pietre strălucitoare în lingouri
negricioase având o culoare lucioasă... a început să curgă un şuvoi de lichid translucid
necunoscut mai înainte.”
Apoi, evidenţiind faptul că sticla este o artă a focului, autorul latin al continuă:
„După ce am descris toate rezultatele la care a ajuns talentul ce reproduce natura
folosindu-se de meşteşug, suntem cuprinşi de uimire la gândul că aproape nici un rezultat nu
se obtine fără ajutorul focului. Focul cuprinde nisipul si din el produce sticla…” (7)
După milenii, prelucrând „alchimic” elementele primordiale ale antichităţii (apa, aerul,
pămânul, focul), sticla continuă a fi considerată o Artă a Focului, căci însăşi „inventarea”
acestei substanţe artificiale, prin imitarea în laboratorul-cuptor a proceselor naturale
constituie un fapt de artă...
„Opoziţia între Artă şi Tehnică dispare când constatăm că Arta însăşi, într-o oarecare
măsură, este o Tehnică, atât pe planul acţiunii cât şi al imaginaţiei.””, scria Pierre
Francastel în „Art et Tehnique aux XIX-e et XX-e siecles” (8). Autorul nu separă gândirea
plastică de cea ştiinţifică sau tehnică, iar sublinierea unităţii acestora şi a faptului că tehnica,
la rândul ei, nu poate fi redusă la însumarea unor „tehnologii”, ea fiind un instrument ce
acţionează în creerea repertoriului de forme atât ca utilaj material cât şi ca utilaj mental,
interacţiunea acestor factori punându-şi amprenta asupra caracteristicilor unei epoci,
contribuie şi la înţelegerea specificităţii artei sticlei, (ce nu poate fi separată de procesele
topirii - fabricării materialului şi prelucrării acestuia prin diverse tehnologii), în domeniul
sticlăriei fiind greu de jalonat graniţele între „artă”, „meşteşug artistic” şi „industrie”.
Acţiunea plasticianului în exercitarea „la cald” a artei sticlei nu poate fi niciodată redusă
la aplicarea unor procedee tehnologice pentru transpunerea fidelă a unui proiect, ea fiind o
sinteză subiectivă între imaginar şi acţiune ce se desfăşoară simultan cu transformările fizice
ale materialui, autorul propunându-şi iniţial un domeniu de experimentare, intuind o gamă
posibilă a expesivităţii artistice… apoi fiind el însuşi fascinat de varietatea soluţiilor
succedându-se continuu.
Într-un dialog permanent cu focul care mijloceşte curgerea substanţei, timpul capătă alte
dimensiuni, fiecare etapă a lucrării este irepetabilă iar opţiunea pentru îngheţarea unei
anumite ipostaze a fluidităţii implică renunţarea la nesfârşite alte înfăţişări virtuale.
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