
ABSURDUL ÎN ARTELE VIZUALE 

Omagiu lui Eugen Ionescu – 100 de ani de la na�terea marelui 
dramaturg  

Expozi�ie itinerant� Timi�oara – Budapesta – Szeged  –
Bratislava 

Anul 2009 ofer� o întreg� suit� de momente aniversare, care vor da �i vor asigura 
prilejul �i posibilitatea de a-l evoca �i omagia pe scriitorul �i eminentul om de cultur�, 
care a fost Eugen Ionescu (1909-1994). La data de  13 noiembrie 2009 se împlinesc 100 
de ani de la venirea pe lume în ora�ul Slatina a fiului avocatului Eugen Ionescu �i al lui 
Therese Icard, mam� de origine francez�.  Scriitorul �i dramaturgul  Eugen Ionescu, care 
a fost �i este calificat de c�tre criticii �i istoricii literari din România �i din întrega lume 
drept pionierul �i maestrul literaturii române, franceze �i universale a absurdului, a încetat 
din via�� exact cu 15 ani în urm� , la 28 martie 1994, în Paris. Prima pies� major� din 
opera dramaturgului, Cânt�rea�a chel� a fost terminat� �i publicat� acum 60 de ani, în 
anul 1949. Iar una din capodoperele sale, piasa de teatru Rinocerii a v�zut lumina rampei 
în premier� absolut� la Düsseldorf, cu o jum�tate de veac în urm�, în anul 1959. Tot cu 
piesa Rinocerii a avut loc cinci ani mai târziu, în 1964, deci acum 45 de ani,  prima 
reprezenta�ie din teatrul lui Eugen Ionesco în �ara natal�, România, pe scena  Teatrului de 
Comedie din Bucure�ti. De altfel, între 1964-68, au fost prezentate la Bucure�ti �i alte 
piese din dramaturgia renumitului scriitor: Cânt�rea�a cheal�, Scaunele, Regele moare, 
Uciga� f�r� simbrie �i Victimele datoriei, tip�rindu-se, (în 1978), în traducere, dou� 
volume de teatru din vasta sa oper� literar� la Editura Minerva. De atunci �i pân� la 
c�derea lui Nicolae Ceau�escu, nu s-a mai publicat �i nu s-a mai jucat nici o pies� a 
autorului pe teritoriul  României. Cu patru decenii în urm�, în anul   1969   a v�zut 
lumina tiparului   volumul  de  amintiri Descoperiri,   cuprinzând ilustra�ii în culori, 
executate chiar de autor, Eugen Ionescu. Deci anul centenar 2009 abund� în evenimente 
jubiliare importante, care ofer� tot atâtea ocazii �i �anse de al evoca �i omagia pe 
inegalabilul clasic al literaturii absurde.  
 Eugen Ionescu de la începuturile carierei literare a manifestat un interes deosebit, 
major pentru artele plastice, pentru curentele artistice inovatoare din perioda interbelic�. 
A colaborat în principal cu reviste literar-artistice progresiste, avangardiste, printre care 
s-a num�rat �i revista „Bilete de papagal" (1928-31) a lui Tudor Arghezi, în coloanele 
c�reia a publicat poezii, proz� unoristic� �i însemn�ri critice. Printre altele a semnat �i 
câteva cronici plastice. Pe întreg parcursul vie�ii sale Eugen Ionescu a r�mas intens atras 
�i preocupat de artele frumoase �i decorative, de activitatea pictorilor, graficienilor �i 
sculptorilor contemporani. Personal a mânuit cu mult� îndemnânare �i inspira�ie peni�a, 
c�rbunele �i pensula. Câteva din volumele sale au ap�rut cu ilustra�ii ingenioase realizate 
chiar de câtre renumitul dramaturg.  Pe de alt� parte textele literare, piesele de teatru �i 
volumele lui Eugen Ionescu a fost ilustrate de arti�ti plastici aprecia�i pe plan na�ional �i 
interna�ionalca Massin,  Andrzej Ploski, Nicolae Macovei, Radu. Gavrilescu, Tóth 
László, Eperjesi Ágnes etc.  



Timi�oara num�rându-se printre cele mai importante centre artistice ale României 
a acordat în ultimile dou� decenii o aten�ie major�  cunoa�terii �i promov�rii operei 
literare a lui Eugen Ionescu. În repertoriu Teatrului Na�ional Timi�oara, al Teatrului 
Maghiar de Stat „Csiky Gergely” �i al Teatrului German de Stat Timi�oara au fost incluse 
�i figureaz� piese de referin�� din opera ilustrului dramaturg, premierele �i spectacolelor 
bucurându-se de succese remarcabile, de mare r�sunet deopotriv� în rândul publicului, 
cât �i al cronicarilor �i al oamenilor de teatru.    

Filiala din Timi�oara a UAP - beneficind de sprijul �i colaborarea Institutului 
Cultural Român din Budapesta, Consiliului Local Timi�oara �i Consiliului Jude�ean 
Timi� - �i-a propus s� marcheze centenarul celebrului dramaturg Eugen Ionescu, precum 
�i  evenimentele  aniversare  legate de via�a �i opera marelui clasic al literaturii moderne 
prin organizarea unei  expozi�ii tematice itinerante, care sub genericul  „Absurdul în 
artele vizuale – Omagiu lui Eugen Ionescu” urmeaz� s� fie prezentat� la Timi�oara, 
Szeged, Budapesta �i Bratislava,  care va cuprinde lucr�ri de sculptur�, pictur�, grafic� �i 
art� decorativ� inspirate de personalitatea complex� �i opera valoaroas� a lui Eugen 
Ionescu, lucr�ri concepute �i finalizate într-un spirit �i stil adecvat, avangardist. Lucr�rile 
realizate de c�tre 45 de arti�ti plastici consacra�i, selecta�i dintre cei peste 230 de membrii 
ai Filialei din Timi�oara a UAP vor încerca s� demonstreze prin cele mai diferite genuri 
�i tehnici ale artelor vizuale c� în arta modern� contemporan� absurdul, grotescul ocup� 
un loc primordial, definitoriu. Pentru un num�r însemnat dintre arti�tii plastici 
profesioni�ti a constituit o provocare incitant� �i generatoare de idei realizarea unor 
compozi�ii, ilustra�ii �i reflec�ii plastice pe textele lui Eugen Ionescu. Participa la 
expozi�ie cu lucr�ri inedite, reprezentative, expresive, finalizate la un înalt nivel estetic �i 
artistic creatorii de frumos arti�ti plastici recunoscu�i pe plan na�ional �i interna�ional, 
precum �i creatori talenta�i, afla�i la por�ile afirm�ri. Pe simeze �i stative î�i vor etala 
lucr�rile Romul Nu�iu, Béla Szakáts, Petru Gali�, Suzana Fântânariu, Elena Minodora 
Tulcan, Dumitru �erban, Constantin R�ducan, �tefan Luigi Varga, Viorel Cosor, Carol 
David,  Sorin Nicodim, Adriana Lucaciu, Vasile Lihor Laza, Camelia Cri�an Matei, 
Cristian Sida, Adriana Ilin Tomici, Maria Bana Jichi�a, Traian Abruda, Felicia Selejan, 
Claudia Mandi, Vlad Corban,  Alina-Ondine Slimovschi, Iosif-�tefan Tasi, Oana Bolog-
Bleich, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Scurtulescu, Florinela Dumitra�cu, Matei Ga�par, 
Andreea Foanene, Filip-Adrian Petcu, Claudiu Toma, Gabriel Bodnariu, Gabriel 
Kelemen, Ecaterina Neagu,  Remus Irimescu etc. 

Expozi�ia va fi înso�it� de un catalog bilingv – român� �i maghiar� -  reprezentativ 
de cc.100 pagini, redactat de criticul de art� Ioan Szekernyés, pre�edintele  Filialei din 
Timi�oara a UAP, care va  vedea lumina tiparului la Editura Eurostampa din Timi�oara. 

 
La Timi�oara, în Galeria de Art� „Helios”  (P-ta Victoriei Nr. 6) expozi�ia 

„Absurdul în artele vizuale – Omagiu lui Eugen Ionescu” va fi vernisat� joi, 11 iunie 
2009, ora 17, �i va putea fi vizitat� pân� în data de 23 iunie a.c. 

 
În s�lile Institutului Cultural Român din Budapesta (Izsó utca 5) vernisajul va 

avea loc în data de 2 iulie 2009, ora 19 �i va fi premers de o mas� rotund� pe tema 
prezen�ei absurdului în arta plastic� contemporan�, la care vor participa critici de art� 
invita�i din Ungaria �i România. 

 



Expozi�ia va poposi la Szeged �i la Bartislava în trimestrul 4 al anului 2009.  
 


