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EXPOZITIA TEMATICA ANIVERSAR
“CALEA – TRASEU, MI CARE, PROGRES”
Drept continuare a expozi iilor jubiliare organizate în anii preceden i –
„Lumina – fenomen fizic i simbol artistic”, „Scena i/în artele vizuale” i
„Maternitatea – izvorul vie ii” – care s-au bucurat de un succes remarcabil,
deosebit de mare atât în rândul creatorilor de frumos i cât i al publicului larg,
al iubitorilor de art din Timi oara i Szeged (Ungaria), Filiala din Timi oara a
Uniunii Arti tilor Plastici din România organizeaz pe parcursul anului 200 o
nou expozi ie tematic aniversar sub genericul „Calea – traseu, mi care,
progres”.
Manifestarea artistic î i propune s marcheze i s omagieze împlinirea
a 150 de ani de la sosirea primului tren capitala Banatului, de la inaugurarea
tronsonului de cale ferat dintre Seghedin i Timi oara. Evenimentul de
importan istoric a avut loc în data de 15 septembrie 1857. Tot atunci a avut
loc inaugurarea primelor cl dirii ale g rii Timi oara, care au devenit obiective,
edificii emblematice ale ora ului de pe Bega. Calea ferat a dat un imbold i un
avânt puternic dezvolt rii economice, sociale i spirituale a a ez rii urbane de pe
Bega i a întregului inut dintre Mure i Dun re. Transportul de persoane,
precum i de produse industriale i agricole a devenit mult mai modern , foarte
rapid i sigur . În anul 1858 s-a construit i s-a dat în folosin linia de cale
ferat Timi oara-Iasenova-Bazia , iar în anul 1872 linia Timi oara-CaransebesOr ova. Timi oara într-un interval realtiv scurt s-a tranformat într-una din cele
mai importante noduri de cale ferat , de unde am plecat i au sosit garnituri de
tren în i din nou direc ii diferite. In anul 1898 s-a ridicat dup proiectele
arhitectului Felix Speidl cl direa impozant a g rii noi, cu un aspect arhitectonic
special.
„Via est vita” – sus ine vechiul dicton latin. Drumul, transportul este
via a. Umanitatea n-ar exista f r drumuri, f r circula ie, f r contacte. Calea
este nu doar o arter de circula ie, în art constituie un simbol cu sensuri
multiple. Drumul nu asigur doar leg tura dintre dou puncte geografice
determinate, dintre dou a ez ri sau regiuni, ci reprezint i simbolul mi c ri, al
deplas ri, al inaint ri, al dinamici, al progresului. Aria reprezent rii plastice este
extrem de larg de la c rare i potec pân la bulevard sau autostrad . Pe drum

circul al turi de pietoni cele mai diferite mijloace de transport: automobile,
c ru e, atelaje, biciclete, tr suri, birje etc. Pe de alt parte i avionele,
elicopterele, rachetele î i urmeaz c ile, traseele
lor. Un capitol aparte
constituie axele astrale i calea lactee. Traficul, circula ia une te indivizi,
comunit i, colectivit i, a ez ri umane, regiuni, state i continente. Asigur
leg turile, contactele între civiliza ii i culturi. Aspectele i mijloacele concrete,
fizice ale deplas rii sunt completate de vasta sfer spiritual , cultural ini iatic
i filosofic a comunica iei, a circula iei. Calea constituie comunicare,
apropriere între individ i individ, între colectivitate i colectivitate, între
societate i societate. Parcursul unui drum dintre dou puncte fixe este i un
prilej de medita ie, de autoanaliz . Drumul este marcat i limitat de repere, de
indicatoare, i prin natura lui are intrare i ie ire, are început i sfâr it. C ile,
drumurile se intersecteaz , se intretaie i se bifurc .
Existen a uman , via a fiec rui individ în parte î i are o traiectorie bine
definit . To i muritorii de rând sunt doar trec tori pe P mânt. Calea, parcursul
are i importante aspecte filosofice i religioase. Mesajul Mântuitorului – dup
Evanghelie – este clar : „Eu sunt Calea, Adev rul i Via a”. Calea de urmat –
sus ine înv tura cre tin – este credin a în Christos, fiul lui Dumnezeu. Isus a
str b tut „Drumul Crucii”, care prin a cele 14 sta ii l-a condus pe Golgota.
Consider m c abordarea importantei teme a deplas rii, a comunica iei, a
devenirii i mântuirii constituie o provocare interesant , incitant i extrem de
generoas i pentru arti tii contemporani, pentru creatorii de frumos din Banat.
Pe lâng faptul c prin lucr rile de art realizate se va cinsti i comemora un
eveniment important al istoriei locale, împlinirea a 150 de ani de la inaugurarea
c ii ferate care a legat Timi oara de inima Europei, pictorii, sculptorii,
graficieni, arti tii decoratori din Banat care se vor l sa angrena i, mobiliza i i
inspira i de subiect se vor angaja s continue i s îmbog easc cu opere
originale, proaspete apelând la genuri artistice, la tehnici, solu ii, materiale,
mijloace i modalit ii noi, moderne, inedite. În arta secolului al 21-lea
complexa tem a mi c rii, deplas rii i a parcursului ini iatic poate fi surprins
i redat , zugr vit în cele mai diverse forme i ipostaze. Majoritatea arti tilor
plastici contemporani din Banat au de spus, de exprimat i transmis lucruri
esen iale, deosebit de importante despre cale, mobilitate, mi care i dinamism.
Expozi ia va însuma rezultatele valoroase, originale, demne de aten ie ale
preocup rilor i eforturilor artistice actuale ale creatorilor de frumos din
Timi oara i jude ul Timi .
Expozi ia tematic aniversar „Calea – traseu, mi care, progres”
organizat de c tre Filiala din Timi oara a UAP se dore te s evoce evenimentul
petrecut cu un veac i jum tate în urm aducând un omagiu tuturor acelora care
au adus o contribu ie la dezvoltarea circula iei, a transporturilor, a schimburilor
de materiale i valori, la progresul umanit ii.

Reproducerile lucr rilor expuse în cadrul expozi iei tematice aniversare
„Calea – traseu, mi care, progres” vor fi cuprinse i prezentate într-un amplu
catalog editat în format tip rit i digital.
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