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Rămâne ca reper 1960, anul când Joseph Beuys3,
unul din principalii participanţi la grupul Fluxus
(mișcare artistică care operează la intersecția artelor,
numele acesteia făcând trimitere la fluidizarea vieții),
integrează tehnica video în lucrările sale. Un post
de televiziune a transmis, în direct timp de trei ore,
acţiunea sa „Cum să-i explici pictura unui iepure
mort”, realizată la galeria Schmela din Dusseldorf .
Iar apoi, în 1977, împreună cu Nam June Paik şi
Douglas Davis, tot Beuys4 va lua locul jurnalistului
pentru a prezenta o versiune proprie a actualităţilor
televizate, metafora centrală a mesajul său, transmis
în direct la deschiderea Documenta 6, este cea legată
de simbolul lui Buddha în relație cu manifestul său
artistic, care pune libertatea la baza triadei artă-artistsocietate.4
Anii 1920-1945 sunt definiţi de apariţia massmedia, care e legată la început mai ales de diversificarea
modalităţilor de petrecere a timpului liber și astfel
e asociată Mitului lui Dionis. Evoluția mijloacelor
media aduce și un alt tip de erou, cel al contestatarului,
asociat cu Mitul lui Hermes. Conform afirmaţiilor lui
Durand, o societate trăieşte din două mituri: „unul
ascendent, care se epuizează şi, complementar, un
curent mitologic, care se hrăneşte din profunzimile idului, din inconştientul social“5
Puterea mediatică e supusă și ea presiunii imaginii
și simbolului care aduce revoluții culturale. Deși
la noi nu au existat canale tv programate care să
susțină desfășurarea artelor tehnologice ca experiment
televizual, se pot remarca pe alocuri interferențe de
acest tip, mai ales în canalele muzicale, care difuzează
videoclipuri-eșantion ce au în echipă un regizor artistic
care face apel la artiști video și /sau infograficieni care
îmbracă imaginea vedetelor muzicale într-o haină
complexă a artei vizuale.
Supuse însă supraestimatului criteriu al audienței,
reperele valorice ale programelor audiovizuale se
schimbă, astfel că nu numai artele tehnologice nu își
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găsesc un colț propriu în gustul tv al publicului larg,
dar, din păcate, nici arta vizuală, sau arta în sine, nu
dobândește acest loc. Mersul societății propune alte
modele. Cel mult există informații despre domeniu, sau
doar preocupări estetice ale unor creatori tv de rubrică
culturală, care sunt atenți nu numai la informare, ci și
la forma în care aceasta e reflectată și astfel receptată.
În comparaţie cu alte canale tv, conform misiunii sale
declarate, postul public de televiziune, TVR, păstrează
preponderent, în grila de sa de programe, emisiuni de
factură culturală/artistică6, dar şi reflectarea marilor
evenimente culturale (Festivalul George Enescu, Gala
UNITER, Gala APTR, Eurovision) sau ca marcă
proprie TVR, Teatrul Naţional de Televiziune, prezent
pe ecran încă din 1960. Formatele TVR sunt proiectate
conform clasificărilor European Broadcasting Union
(EBU) - clasificări standard ale programelor TV create
de EBU, ce urmăresc aspectele esenţiale ale programelor
(genuri, ore, procente etc.)
Ocazional, întâlnim mai ales materiale tv cu
subiecte de cultură urbană și pe alte canale comerciale
(trusturile media Antena, ProTV, Digi 24, Realitatea
TV, Naţional Tv etc.)7. Dezbaterea pe teme culturale
este prezentă într-o mica proporție pe toate canalele
tv de la noi, neexitând un canal tv specializat, dar
evenimentul cultural şi artistic e menţionat, ecourile lui
fiind însă rareori urmărite pe larg. Cercul se restrânge
foarte mult pentru subiecte care vizează autori sau
opere de artă totală, fapt firesc în lipsa unui public
avizat, care ar face audienţă pentru posturi tv de profil.
Orice televiziune va căuta să își găsească propriul
parteneriat cu arta, dacă nu prin conținut, măcar
prin pachetul de identitate vizuală, prin factorul de
expresivitate a scenografiei și a stilisticii de filmare și
montaj.
La o privire atentă, media televizuală actuală
creează alte forme ale spectacolului realității prin
comunicarea unui Virtual care produce Realul, nu
îl reproduce, după cum încă încearcă adeseori să își

