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Sibiu la Riga, 1971, Rennes, 1999, Ingolstadt, 2000.
Într-un demers instinctiv și programat, parte a 

procesului de autodefinire, artistul a consumat, pe 
rând, etapele, reușind să „topească” într-un stil personal 
elemente stilistice dintre cele mai diverse.  

Creația timpurie – când mărturisea deschis 
admirația pentru maeștrii modernismului – este 
plasată sub semnul abstractizării, cu atenție pentru 
rigoarea compozițională, pentru ordonarea formelor 
cărora le imprimă o sacadare melodico-poetică, și 
pentru echilibrul și unitatea ansamblului. Tratarea 
în cheie personală a formei are rădăcini într-un mod 
de a simți spațialitatea în fireasca tridimensionalitate, 
care îi îndreptase interesul, la începutul formării sale, 
către sculptură. „Eu de fapt vroiam să fac sculptură”  a 
mărturisit artistul într-un interviu la împlinirea vârstei 
de 70 de ani, dar vocația pentru pictură s-a impus și va 
deveni un angajament spiritual deplin. 

Pictorul se referă în pagini de amintiri (din 
anul 1970) la preocuparea pentru mișcare , care l-a 
condus „la un mod mai abstract descriptiv și oarecum 
simbolic de exprimare, folosind mici forme geometrice 
semnificând viața în sine, viața orașului cu tumultul 
său”. În căutarea raporturilor armonioase și sugestive 
între dinamica formelor și dialogul suprafețelor 
de culoare pictorul realizează uneori compoziții ce 
comunică prin intermediul unor accente melodic – 
ludice, rezultate din reprezentări sintetice ecranate și 
dialogul oarecum prețios, între petele de culoare și 
fundalul compoziției (Grupări pe verde, Peisaj periferic, 
Nocturnă, Lumini, Orașul roșu, Pelerinaj, 1969). Efortul 
elaborării, coordonată pregnant cerebrală a procesului 
de creație, un control prea riguros chiar al formei în 
care mesajul pleacă spre privitor, menține comunicarea 
cu privitorul la nivel ideatic.

„Atmosfera enigmatică” și „cadrul poetic”  

subiacente acestei lumi pe care pictorul începe să o 
definească, forțând, mereu, granița dintre figurativ și 
abstract, se accentuează în compozițiile abstracte de la 
sfârșitul anilor 60 și anii 70, devenind tot mai vizibile pe 
măsura maturizării creatoare. Filonul acestei abordări 
prezent în creația timpurie, dobândește  uneori o forță 
cu reverberații poate abia intuite de tânărul artist. 
Libertatea individului (aspirația de libertatea de creație 
tot mai diluată de limitările ideologice ale acelei epoci) 
devine, într-o piesă (pe care o consider) reprezentativă 
„pasărea de plumb” ce înaintează greoi ca o amenințare 
implacabilă asupra civilizației umane ale cărei „licăriri” 
apar efemer și incontrolabil într-un univers ostil. 
(Pasărea de plumb, 1969). 

Încercările unei picturi narative (în anii 1970) 
(Moment istoric la Piatra Craivii, Grup I, Grup II, 
Gărzi patriotice), puse și ele sub semnul construcției, 
al geometrizărilor, al gustului pentru ritmări dinamice 
și al unui colorit auster, sunt treptat abandonate, în 
favoarea menținerii  formelor în geometrii metaforice 
și exploatarea rafinată a culorii. 

Dintre portretele acestor ani, gen în care C. Ilea 
și-a exersat ocazional penelul cu realizări mai puțin 
importante în ansamblul operei, remarcăm Țăranul 
din Transilvania (1978) (cu subtitlul „luptător la 
1848”).  Un personaj de o surprinzătoare forță 
expresivă în hieratismul reprezentării, coborât parcă 
din frescele vechilor biserici românești, un călător 
în istorie, dintr-o lume fără timp și tocmai de aceea 
nesfârșită, încremenit în rolul de mesager, capătă 
calitatea de semn-esență. Înrudită cu tradiția picturii 
românești, este și Maternitatea din 1985, unde mesajul 
religios este exprimat neașteptat de deschis pentru 
acea perioadă, într-o adaptare iconografică personală a 
Fecioarei cu Pruncul.

Într-o programatică depășire a narativului, 

Sursă foto: https://comunacarta.ro/istorie-si-cultura/personalitati/
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cu rol de semne/chei: calul, pasărea, copacul, insula, 
soarele, elementele aer, pământ, apă, foc. Minuția și 
pasiunea pentru redarea nevăzutului cu ochii deschiși 
sunt însoțite de plăcerea și efortul identificării și 
desenării simbolurilor. Iar restrângerea plănuită/
deliberată a instrumentarului expresiv e menită să 
genereze o ecuație mai complexă a comunicării prin 
imagine. Căci, să ne amintim, arta este pentru inițiați, 
cărora li se dezvăluie discret, în tăcere, fără explicaţii, în 
mare parte prin limbaj codat. 

Simbolurile creştine (uneori poate excesiv 
explicitate) ce constituie nucleul unor compoziții, 
conduc spre o dimensiune religioasă a operei, dar 
sentimentul sacru capătă conotații complexe/mai 
ample/extinse, uneori contradictorii, prin alăturarea 
unor elemente ritualice, apa, de pildă, care propun 
variante de dialog cu lumea. Formele perfecte, magice, 
apar în lucrări uneori chiar astfel intitulate: Cubul (lui 
Nichita), Sfera, Piramida (Templul ispitei), iar semnele  
și temele sacre, în Îngerul din scândură, Între sacru și 
profan, Marele semn, Heruvimi și serafimi, Arhanghel, 
Cheie de boltă, Sfântul potir, Altar, Taina tainelor. 
Culoarea rămâne discretă, rafinată, iar acordurile grave, 
surdinizate impregnează picturile cu o delicată undă 
poetică, mereu temperată de luciditate.

Așadar, drumul parcurs de Constantin Ilea, de-a 
lungul căruia în ființa sa s-a șlefuit un acut simț al 
sacrului, se definește prin efortul de esențializare și 
cristalizare a mesajului creației, manifestat printr-o 
continuă purificare formală, dublată de adâncirea 
laturii semnificante a semnelor și simbolurilor pe care 
le utilizează în compozițiile de coloratură magico-
tabuistică. Pictorul oferă și propune un spațiu propice 
reflecției, meditației, contemplării. Ajuns la maturitatea 

creației, pictorul poate declara că s-a descoperit și a 
identificat privilegiatul spațiu care îi aparține doar sieși. 
Fixarea acestui loc al său se reflectă la nivel stilistic, 
operele actuale purtându-i cu pregnanță marca.

Dar „spectacolul” semnat Constantin Ilea nu se 
încheie la sau imediat după confruntarea cu opera. 
Căci artistul, de o sinceritate crudă în fiecare fază/
etapă e efortului creator, efort pe care cu onestitate îl 
recunoaște și și-l asumă, nu-și propune să destrame 
vraja, să banalizeze sau să „ieftinească” prin soluții acele 
spații de „adânc mister” al căror farmec constă în chiar 
parcurgerea drumului și păstrarea tainei. Privitorul 
este confruntat cu mesajul semnelor plastice, e învăluit 
de misterul simbolurilor şi purtat de atmosfera de 
linişte aparentă ce se degajă din fiecare lucrare și este 
întotdeauna provocat să descopere, să reconstituie, să 
înțeleagă și să se plaseze pe zona de comunicare pe care 
i-o propune artistul, dar pe care trebuie să o parcurgă / 
experimenteze singur.

Într-o lume a unei grave dezordini, a unui haos din 
care pare să nu se ivească vreo speranță de sedimentare 
și re-ierarhizare morală și valorică, Constantin Ilea ne 
propune o cale a căutărilor, într-o ordonare personală, 
ca promisiune și posibilă salvare. Construcții sofisticate, 
realizate cu o anume prețiozitate ca în șefuirea unui 
diamant, cu miez transcendent, în spații abisale sau 
într-un straniu loc al imponderabilei speranțe. Între 
adânc și înalt, între teluric și celest, între uman și divin, 
e căutarea.  

1974 pagina de caiet - la monumentul eroilor - desen 60 x 70 - salonul judetean de grafica si arta decorativa - sibiu 
-  - colectia muzeului brukenthal


