
DOI: 10.30816/ICONN5/2019/59

Multiculturalitatea numelor 
curentelor în pictură

Anamaria Paula Mădăras
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,  

Centrul Universitar Nord Baia Mare, România

Multiculturality of names of art movements

Abstract: Strongly “anchored” in the social dimension of life and having 
psychological “roots”, art movements in painting are defined by cultural diversity. 
In this paper, we aim to describe, from an interdisciplinary perspective, the 
way in which the names of art movements are formed, as well as their meaning 
and etymology. The methodology relies on techniques specific to onomastics, 
sociolinguistics and psycholinguistics. The sources of the names analysed consist 
of websites and art books.
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1. Introducere
Puternic „ancorate” în social, având „rădăcini” psihologice, curentele artistice în 

pictură se definesc prin diversitatea culturală. 
În prezenta contribuţie, ne propunem, adoptând o perspectivă interdisciplinară, 

să descriem modul în care se formează denumirea curentelor artistice, semnificaţia şi 
etimologia acestora. Am ales pentru investigaţie principalele curente artistice ale seco-
lului XX.

Ca metodologie, am utilizat resursele specifice onomasticii, sociolingvisticii şi 
psiholingvisticii. 

Sursele din care am preluat termenii supuşi analizei sunt site-uri şi cărţi de artă.

2. Repere teoretice
2.1. Accepţiuni ale termenului
A numi1 reprezintă „une opération du langage qui consiste à construire un con-

cept à travers une forme, en combinaison avec d’autres signes” (Charaudeau 1992: 17). 
Relaţia de denumire uneşte numele, ca expresie a limbajului, cu o entitate abstractă sau 
concretă (vezi Carnap 1972: 147). 

1 Conform Daianei Felecan (2018: 135), „acordarea de nume nu este un gest anonim, 
autograful auctorial sudându-se de produsul numit; semnătura nominatorului este garanţia 
recunoaşterii şi revendicării subiectului de numit”.
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Pictura este un semn sau un simbol, având rolul de a se diferenţia de celelalte 
printr-o serie de descripţii definite, cu scopul de a evoca, de a transmite ceva. Vizual, 
aceasta nu doar că interacţionează cu cei din jur, dar identifică artistul, prin maniera sa 
de lucru şi curentul artistic2 din care face parte.

Multiculturalitatea numelor curentelor în pictură presupune însumarea unor 
caracteristici, convingeri şi orientări artistice ale artiştilor într-o anumită perioadă isto-
rică. Pentru a înţelege fiecare curent artistic în parte, trebuie să luăm în considerare 
contextul social, cultural şi istoric în care s-a format.

Un curent artistic, chiar dacă înglobează artişti din diverse ţări care au aceleaşi 
idei, fapt care facilitează diversitatea culturală, nu se dezvoltă doar în spaţiul unei sin-
gure regiuni3, ci reuşeşte să depăşească graniţele teritoriului în care s-a format4.

Schimbările curentelor artistice nu au fost răspândite uniform de întreaga 
Europă. Renaşterea, de exemplu, a fost o mişcare artistică şi culturală care a debutat 
în Italia între secolele XIV–XVI, în Franţa spre sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul 
secolului al XVII-lea iar pe teritoriul ţării noastre, abia prin secolul al XIX-lea.

2.2. Contextul social
Toate curentele şi mişcările artistice au rădăcini psihologice, sociale şi politice. 

Multe dintre acestea s-au format pe fondul unei instabilităţi sociale, a crizei spirituale. 
Verismul ia naştere după primul război mondial, barocul se manifestă la Roma, în plină 
ofensivă catolică a Contrareformei. Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial 
şi instalarea dictaturii naziste, mulţi artişti vor părăsi Europa şi vor merge în America, 
unde vor inspira un nou curent, Noua abstracţiune (vezi Debicki et al. 2000: 253). 

Modul prin care ne raportăm la mediul înconjurător, atitudinea noastră faţă de 
progres, schimbare, tehnică, se răsfrâng în raportul faţă de opera de artă. „Artistul tre-
buie să fie întotdeauna în acord cu epoca sa şi să echilibreze astfel nevoia mereu firească 
de impresii variate” (Léger 1976: 18). Pentru înfăptuirea acestui lucru „este nevoie de 
educaţie pe diferite canale” (Ailincăi 2010: 17). 

Uneori, crearea unui curent artistic are rădăcini în presa scrisă, având un suport 
teoretic. Propunerea lui Van Doesburg, care va scrie în revista sa pariziană „Art concret” 
despre faptul că arta porneşte de la concret până să ajungă la un proces de abstractizare, va 
duce la constituirea grupului internaţional Abstraction-Création (vezi Debicki et al. 2000: 
253). André Breton tipăreşte în 1924 Manifestul suprarealismului. Kandinsky va publica în 
1912 lucrarea Despre spiritualitate în artă, primul manifest teoretic al artei abstracte. Filippo 
Tomaso Marinetti face să apară în 1909 manifestul Le Futurisme (vezi Little 2004: 108). 

Un curent artistic poate avea perioade diferite; spre exemplu, Renaşterea are 
mai multe etape numite Prerenaştere, Renaşterea timpurie, Renaşterea propriu-zisă, 
Renaşterea târzie.

2 Prin semnele, simbolurile, tuşele, culorile folosite.
3 În cadrul aceleiaşi ţări există mai multe curente artistice, în funcţie de perioada dezvoltării. 

Fiecare dintre acestea a fost considerat o nouă avangardă.
4 Există o Renaştere italiană, franceză, engleză, germană etc.
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Unele nume ale curentelor artistice au fost date de către criticii de artă. Un exem-
plu elocvent este cel de fauvism (< fr. fauve „animal sălbatic”), folosit iniţial în 1905, în 
mod insultător, de către criticul de artă Louis Vauxalles, termenul fiind în cele din urmă 
preluat de către artiştii criticaţi, pentru a denumi propria viziune (vezi Little 2004: 
100). „Cuvântul realism apare în 1836 într-un text de critică al lui Gustave Planche care 
opune maniera «realistă» aceleia de «frumos ideal» al discipolilor lui Ingres” (vezi 
Debicki et al. 2000: 216). Cuvântul cubic, folosit cu un amestec de ironie şi dispreţ de 
către critici, „nu trebuie înţeles decât ca o tendinţă dominantă în structurarea formelor” 
(Ibidem: 244).

Fiecare epocă va avea un set de valori culturale „potrivit cu aspiraţiile sale socio-
culturale, fapt care presupune legitimarea unor modele noi şi uzurparea sau defuncţio-
nalizarea modelelor consacrate” (Ailincăi 2010: 20). 

3. Repere aplicative
Curentele artistice sunt precum un lanţ în care fiecare verigă este legată de cea-

laltă fie ca o reacţie a curentului de dinainte, fie ca o continuare a acestuia. Realismul 
este împotriva romantismului. Pictura metafizică a apărut „ca o reacţie faţă de dina-
mismul futurismului, prezentând o arhitectură lunară, statică, într-o atmosferă stranie, 
populată de un fel de personaj manechin şi de statui antice” (Cristea 2001: 52). 

Vom analiza, într-o perspectivă diacronică, principalele curente artistice din peri-
oada renascentistă până în cea contemporană, pentru a evidenţia multiculturalitatea 
numelor curentelor artistice din această perioadă.

Renaşterea (< it. rinascimento „renaştere”) (sec. XIV–XVI) are ca trăsătură defi-
nitorie „dorinţa de a reînvia cultura antică sub toate aspectele ei” (Debicki et al. 2000: 
113). În epoca Renaşterii, preocuparea artistului, bazată pe fond, era de a reproduce în 
mod fidel realitatea, spectatorul decodificând opera prin legea asemănării. 

Caracteristici: joc de umbră şi lumină, naturalismul corpului uman.
Echivalentul în câteva limbi principale: rinascimento în italiană, renaissance în 

franceză, renaissance în engleză, renacimiento în spaniolă.
Manierismul (< it. maniera „manieră” + suf. -ism) (începând cu 1520) este un 

curent care face trecerea între Renaştere şi Baroc. „Ţelul maeştrilor acestor timpuri este 
de a copia maniera, adică modul de a face propriu predecesorilor din secolul anterior” 
(Debicki et al. 2000: 135). 

Caracteristici: transformare, deformare a realului, alungirea formelor, figurile 
sunt înfăţişate în poziţii complicate.

Echivalentul în câteva limbi europene: manierismo în italiană, manierisme în fran-
ceză, mannerism în engleză, manierismo în spaniolă.

Barocul5 (< it. barocco „forma asimetrică „burduşită” a unei perle” (Taras-Oituz 

5 Dacă Renaşterea şi manierismul au fost mişcări de origine intelectuală, greu accesibile 
omului de rând, „ceea ce va da naştere barocului este dorinţa de a face să fie respectată dogma şi 
de a restaura o disciplină strictă, sub conducerea fermă a papalităţii” (Debicki et al. 2000: 150).
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2006: 103) (1600) denumeşte perlele orientale de formă neregulată, care vor deveni 
caracteristice pentru bijuteriile europene la sfârşitul secolului al XVI-lea şi în tot secolul 
al XVII-lea, iar atunci când ne referim la un obiect sau o idee, sensul se extinde pentru 
a exprima concepte de unic, bizar (vezi Debecki et al. 2000: 149).

Caracteristici: dramatismul, gravitatea, exagerarea.
Echivalentul în câteva limbi cu circulaţie internaţională: barocco în italiană, 

baroque în franceză şi în engleză, barroco în spaniolă.
Clasicismul (< fr. classicisme < classique „clasic” + suf. -isme) (sec. XVII–XVIII). 

Diferenţa dintre perioada clasică şi cea modernă constă în răspunsul la întrebarea: 

cum poate fi legat un semn de ceea ce semnifică?, întrebare la care opera clasică va 
răspunde prin analiza reprezentării şi la care gândirea modernă va răspunde prin analiza 
sensului şi a semnificaţiei. Astfel, lucrurile şi cuvintele se despart (Foucault 2008: 100).

Eugène Delacroix (II 1977: 113) va numi „clasice toate operele ce se supun unor 
reguli şi care satisfac spiritul nu numai printr-o redare exactă, sau grandioasă, sau amu-
zantă a sentimentelor şi a lucrurilor, ci şi prin unitate şi ordonare logică”.

Caracteristici: scene şi personaje ieşite din mitologia greacă, scene şi personaje 
biblice, scene istorice şi alegorice, portretele aristocraţilor.

Echivalentul în câteva limbi principale: classicismo în italiană, classicisme în fran-
ceză, classicism în engleză, clasicismo în spaniolă.

Rococo (< fr. rocaille „rocă”) (sec. XVIII), „nume dat de decoratorii secolului al 
XVII-lea şi al XVIII-lea falselor stânci acoperite cu scoici cu care construiau fântânile şi 
grotele în «plein air» şi în apartamente” (Ghiţescu II 1981: 13).

Caracteristici: rafinament decorativ, opulenţă, influenţa teatrului, deghizarea 
personajelor, întâlniri.

Echivalentul în câteva limbi principale: rococò în italiană, rococo în franceză şi în 
engleză, rococó în spaniolă.

Romantismul (< fr. romantisme < romantique „romantic” + suf. -ism) (Sf. sec. XVIII).
„Cele două manifestări principale ale Romantismului, în literatură şi în artă au 

fost: individualismul şi lirismul” (Ghiţescu II 1981: 60).
În romantism6, majoritatea pictorilor se vor inspira din literatura romantică, 

sursă pentru subiectele acestora. Eugène Delacroix se inspiră de la George Gordon 
Byron, poet romantic englez, atunci când pictează tablourile Moartea lui Sardanapal 
(1827) şi Libertatea conducând poporul (1830).

Caracteristici: ruinele şi misterele lor, peisaje ciudate, melancolice, emoţii, nelinişti.
Echivalentul în limbi cu circulaţie internaţională: romanticismo în italiană, roman-

tisme în franceză, romanticism în engleză, romanticismo în spaniolă.
Realismul (< fr. réalisme < réel, lat. medievală realis „real” + suf. -isme) (sec. XIX)
„Dacă se înlătură conotaţiile, rămâne motivul primar al obiectului însuşi, raţiona-

litatea tabloului rezidând numai în recunoaştere” (Gehlen 1974: 27).

6 Termenul apare iniţial în literatură.
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Caracteristici: peisajul, viaţa rurală, reprezentarea ţăranilor.
Echivalentul în câteva limbi principale: realismo în italiană şi spaniolă, réalisme în 

franceză, realism în engleză.
Suprarealismul (< fr. surréalisme < pref. supra- + subst. réal „real” + suf. -isme) (în 

prima parte a sec. XX)
Numele de suprarealism este extras dintr-un subtitlu dat, în 1917, de Guillaume 

Apollinaire unei piese de teatru (vezi Debicki et al. 2000: 276). Termenul de supra-
realism defineşte „asocierea estetică a imaginilor din lumea visului, cu cele din reali-
tatea înconjurătoare” (Taras-Oituz 2006: 253). Curentul suprarealist a fost fondat în 
1924 de către poetul André Breton. Suprarealismul este „omul în regnul fantasticului” 
(Ghiţescu II 1981: 171). 

Pictura suprarealistă a apărut „în momentul de maximă dezintegrare a realităţii 
prin descompunerea iraţională practicată de expresionişti şi prin distrugerea analitică 
şi raţională realizată de cubişti” (Cirlot 1969: 87). Artiştii7 au fost puternic influenţaţi 
de lucrările lui Sigmund Freud, „suprarealiştii vedeau raţiunea ca pe o barieră ce bloca 
intrarea în acest depozit de creativitate, aşa că au încercat variate metode de deblocare 
a subconştientului” (Little 2004: 118).

Caracteristici: straniul, oniricul, subconscientul.
Echivalentul în câteva limbi principale: surrealismo (it., sp.), surréalisme (fr.), sur-

real (engl.).
Impresionismul (< fr. impressionnisme < impression „impresie” + suf. -isme) (sec. XIX)
Cuvântul impresionism8 a fost creat de către un critic de artă după un tablou de 

Monet9 intitulat Impresie, Răsărit de soare (vezi Bazin 1973: 232). 
Impresionismul este cel care va constitui începutul picturii moderne, înlăturând 

subiectul, văzând în obiecte doar raporturi de culoare. Din acel moment, toate curen-
tele s-au înlănţuit (vezi Léger 1976: 40).

Termenul impresionism apare în componenţa altor curente, pentru a delimita 
perioada anterioară (preimpresionism), perioada nouă (neoimpresionism10) sau perioada 
posterioară (postimpresionism).

Caracteristici: peisaje, impresii fugitive.
Echivalentul în câteva limbi principale: impressionismo în italiană, impressionisme 

în franceză, impressionism în engleză, impresionismo în spaniolă.
7 „Visul este pentru suprarealişti o feerie interioară a fantasticului” (Glodeanu 2014: 12). 

Accentul este pus, în pictura fantastică, pe elementul terifiant, „interesul este acaparat exclusiv 
de plăsmuirea unor imagini şocante” (Ibidem: 19).

8 Impresionism a fost o denumire derizorie dată de critica de artă picturii care amintea 
tabloul lui Manet, intitulat de el însuşi, „Impression d’un soleil levant” (Ghiţescu II 1981: 98).

9 „Pe Monet nu-l preocupă deloc titlurile tablourilor sale. Pe acesta l-a aruncat la întâm-
plare, fără să presimtă că din el se va naşte – în sensul cel mai bun şi cel mai rău – cuvântul impre-
sionism” (Perruchot 1970: 91).

10 Neoimpresionism (< fr. néo-impressionnisme), „denumirea a fost folosită prima dată pen-
tru a descrie lucrările unui grup de artişti care ceruseră ca tablourile lor să fie expuse împreună, 
într-o singură încăpere, la ultima expoziţie de artă impresionistă din 1886” (Little 2004: 86).
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Futurismul (< it. futurismo < future „de viitor” + suf. -ism) (1908)
„În futurism, spectatorul nu va mai fi aşezat înaintea tabloului, după procedeul 

tradiţional, ci va sta în centrul lui, ca într-o sală de spectacol” (Ghiţescu II 1981: 166).
Caracteristici: reprezentarea mişcării, a maşinilor, a vitezei, dinamica formelor.
Echivalentul în câteva limbi europene: futurismo (it., sp.), futurisme (fr.), futurism 

(engl.).
Expresionism (< fr. expressionnisme < expression „expresie” + suf. -isme) (începu-

tul sec. XX)
Termenul expresionism se referă, în sensul cel mai general, la „puterea intensificată 

a creatorului de a releva ceea ce este semnificativ în realitate” (Ghiţescu II 1981: 144).
Expresionismul nu este altceva decât „descompunerea obiectului în materie şi în 

formele de proiectare ale sentimentului” (Cirlot 1969: 65). Accentul este pus pe latura 
expresivă a creativităţii artistice, „ceea ce caracterizează pictura expresionistă este parcă 
un strigăt de durere” (Cristea 2001: 27). Termenul de expresionism apare pentru prima 
dată în 1911, în revista „Der Sturm”, la Herwarth Walden (vezi Debicki et al. 2000: 262).

Caracteristici: reprezentarea emoţiilor, deformarea realităţii, viziune pesimistă, 
aspect dramatic.

Echivalentul în principalele limbi europene: espressionismo în italiană, expression-
nisme în franceză, expressionism în engleză, expresionismo în spaniolă.

Cubismul11 (< fr. cubisme < cube „cub” + suf. -isme) (1908–1914) „este arta abs-
tracţiunii mecanice, a civilizaţiei maşinii şi a secolului vitezei” (Ghiţescu II 1981: 159).

Acest curent artistic are trei etape: 
– precubismul, perioada ce precede cubismul, în care se încearcă o stilizare, geo-

metrizare a formelor;
– cubismul sintetic „caută integrarea formelor tradiţionale în noul sistem” (Cirlot 

1969: 53). În cadrul acestuia, artiştii vor insera în tablouri colajul, dar şi cifre şi litere;
– cubismul analitic în care formele sunt structurate.
Caracteristici: geometrizare, fragmentare a formelor.
Echivalentul în limbile de circulaţie: cubismo (it., sp.), cubisme (fr.), cubism (engl.).
Suprematismul (<  rus. suprematizm) (1913) este o grupare artistică rusă, în 

cadrul abstracţionismului, bazându-se pe utilizarea formelor geometrice. Termenul de 
suprematism provine de la tabloul Pătrat negru pe fond alb12 (Kazimir Malevici, 1913), 
această artă ilustrând concepţia sa privind supremaţia senzaţiei în artele plastice (vezi 
Debicki et al. 2000: 252).

Caracteristici: utilizarea figurilor geometrice, superioritatea sentimentelor.
Echivalentul în câteva limbi principale: suprematismo în italiană şi spaniolă, supre-

matisme în franceză, suprematism în engleză.

11 „Dacă pictura mai rămâne – ce-i drept – la obiect, dar foloseşte un sistem de semne con-
struit cu mijloace proprii, atunci ea deformează obiectul, îngreunează recunoaşterea şi produce 
perplexitate. Comentariile au atunci rolul de a lămuri principiile noului procedeu. Aceasta este 
valabil în special pentru curentele: cubism, expresionism şi suprarealism” (Gehlen 1974: 93).

12 Acest tablou se mai numeşte Icoană nudă şi fără cadru a timpului meu.
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Constructivismul (< rus. konstrucktivizm) (începutul sec. XX) este o mişcare 
artistică apărută în Rusia, în 1913.

Caracteristici: elemente geometrice simple.
Echivalentul în limbi străine: constructivismo (it., sp.), constructivisme (fr.), con-

structivism (engl.).
Verismul (< it. verismo < vero „adevăr” + suf. -ismo) este o mişcare derivată din 

naturalismul francez. Termenul este folosit de către Luigi Capuana13 în lucrarea Studi 
sulla letteratura contemporanea (1879).

Caracteristici: realitatea trăită, consecinţele războiului.
Echivalentul în câteva limbi principale: verismo în italiană şi spaniolă, verisme în 

franceză, verism în engleză.
Expresionismul abstract (< engl. abstract expressionism) (mijl. sec. XX) este o 

mişcare artistică care apare în 1948 în America, retranscriind prin forme abstracte şi 
culori variate, gânduri şi sentimente.

Caracteristici: libertatea exprimării emoţiilor.
Echivalentul în principalele limbi europene: espressionismo astratto în italiană, 

expressionism abstracte în franceză, abstract expressionism în engleză, expresionismo abs-
tracto în spaniolă.

Abstracţia gestuală (< engl. action painting sau gestural abstraction), termen uti-
lizat de criticul de artă american Harold Rosenberg pentru a califica prima tendinţă a 
expresionismului abstract. Aşa cum sugerează şi numele, această tehnică se caracteri-
zează prin acţiunea cu care pictorul aşterne culorile pe pânză, gesturi rapide, instinc-
tive, spontane.

Caracteristici: acţiunea, gestul de a picta.
Câmpuri de culoare (< engl. Color Field)
Caracteristici: unificarea culorilor şi formelor.
Pop‑art (<  engl. pop(ular)-art „artă populară”), curent american din 1960. 

Artiştii transpun pe pânză realitatea cotidiană.
Caracteristici: simboluri populare, personaje de ficţiune.
Echivalentul în câteva limbi principale: pop art în italiană, franceză, engleză, 

spaniolă.
Op‑art (< engl. op(tical)-art „arta optică”), curent artistic de la mijlocul secolului 

al XX-lea, ia naştere după ce Victor Vasarely publică Manifestul cinetismului în 1955 
(vezi Cristea 2001: 71). „În loc să reprezinte obiecte în mişcare, cum s-au ambiţionat o 
serie de curente cu aceleaşi mijloace, în fond, OP ART-ul reprezintă fenomenul pur al 
mişcării fără suport narativ” (Prut 1982: 460).

Caracteristici: joc optic prin care receptorul va percepe mişcarea.
Echivalentul în câteva limbi principale: op art în italiană, franceză, engleză, 

spaniolă.

13 Vezi: http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/verismul–1.
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4. Concluzii
Am remarcat faptul că toate curentele artistice sunt puternic ancorate în social. 

Multiculturalismul numelor curentelor în artă este dat de coexistenţa mai multor cul-
turi diferite. „Thus, onomastic research in the context of multiculturalism proves to be 
a highly complex endeavour, as it involves the correlation of findings in several fields 
to ensure the apt definition and description of onymic categories/variants and the pro-
cess of giving and using names” (Felecan, Bugheşiu 2021: 6).

După cum am observat, denominaţia curentelor artistice îşi găseşte etimo-
logia mai ales în limbile franceză şi italiană, mai puţin în limba engleză, rusă. Toate 
aceste denumiri s-au format în interiorul unei ţări, migrând ulterior şi înspre altele. 
Caracteristicile curentelor artistice sunt comune, indiferent în ce spaţiu geografic se 
manifestă. 

Fiecare curent artistic a reuşit să aducă un aport cultural esenţial în peisajul 
pictural.
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