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În această prezentare, voi urmări felul în care, în trei momente istorice succesive, 

așezarea artei în orizontul naturii, sub diverse forme, a determinat o experiență specifică a 

timpului, de la modelul clasic al amenajării grădinilor europene în secolele XVII-XVIII la 

curentul land art din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Relevanța filosofică a acestei 

probleme provine din faptul că tipul de experiență astfel creat de opera de artă relevă o relație 

dintre estetică și politică ce a fost teoretizată recent, așa cum se știe, de către Jacques 

Rancière, care va fi o referință în prima parte a prezentării mele. Propun să urmărim o 

evoluție a raportării artei la natură, de la peisajul modern la land art-ul din postmodernitate, 

ca tranziție de la un model estetic al peisajului-pictură la un nou model pe care îl putem 

considera, într-un sens ce urmează a fi explicat, poetic. Mă voi opri, astfel, asupra a trei 

momente-cheie decupate din istoria artei și a raportului ei cu natura. 

Primele două dintre acestea sunt cele recent analizate de Rancière în teoria sa despre 

revoluția estetică din volumul Le temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique 

(Rancière 2020). Primul moment la care mă opresc – mai exact, perioada secolelor XVII-

XVIII – constă în amenajarea clasică a grădinilor în monarhiile europene dinaintea Revoluției 

franceze, îndeosebi în stilul à la française de pe continent, când organizarea peisajului în 

funcție de o anumită voință tehnică a arhitectului reflecta o ordine politică specifică, în special 

în cazul monarhiei absolutiste franceze: un model geometric clasic foarte riguros, ortogonal, 

dispunerea aleilor în linii drepte, alinierea strictă a elementelor de peisaj, tăierea vegetației în 

forme foarte precise, impunerea simetriilor, a perspectivei și așa mai departe (prototipul 

acestui stil de grădină fiind celebra operă de 

la Versailles a peisagistului André Le 

Nôtre). Permanența peisajului amenajat după 

regulile simetriei și ale liniilor drepte – 

faptul că grădina à la française, în geometria 

sa precisă, rămânea neschimbată de-a lungul 

anului – oglindea status quo-ul politic, 

permanența și rigorile regimului monarhic 

absolutist. Experiența timpului creată de 

peisajul tip grădină era în acest caz o 

experiență a stabilității în care estetica 

clasică a imuabilului apărea ca oglindă a 

unui ideal politic și social. 
Grădina castelului Maintenon, Eure-et-Loir 

(commons.wikimedia.org) 
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Din acest punct de vedere, experiența timpului pe care decorul clasic o urmărește este 

asemenea celei create odată de sculptura și de arhitectura antice: templul își expunea 

persistența în timp pe culmea dealului, prin contrast cu mișcarea naturii și a vieții din jur. În 

peisajul clasic al grădinii à la française, această stabilitate a formelor, dincolo de modelul lor 

geometric regulat, dobândește, însă, o funcție ideologică, simbolizând status quo-ul. Putem 

spune, cum grano salis, că, odată cu secolul al XX-lea, o funcție asemănătoare va reveni 

arhitecturii metropolelor în care, după cum a remarcat Peter Sloterdijk, zgârie-norii apar ca 

transfigurare în sticlă și oțel a arhitecturii antice a piramidelor și a templelor (Sloterdijk 2004, 

p. 61). Este sugestiv faptul că edificii precum Transamerica Pyramid din San Francisco sau 

Shardul din Londra împrumută forma piramidală a construcțiilor antice ale eternității. Acest 

nou „clasicism” al permanenței centrului de afaceri al marelui oraș reproduce contrastul dintre 

stabilitatea materiei edificiului și dinamismul împrejurimii, unde noua operă se înalță 

nemișcată, sub impresia de eternitate, în mijlocul mișcării agitate a străzilor metropolei unde 

roiesc oameni și automobile. 

Al doilea moment, opus primului în maniera cvasi-revoluționară pe care o descrie 

Rancière, este cel în care modelul amenajării peisajului încetează să fie cel clasic, arhitectural, 

devenind unul mai degrabă pictural – așa cum îl înțelege inclusiv Kant în Critica facultății de 

judecare –, moment în care sensul naturii începe să se schimbe. Rancière demonstrează că, în 

acest caz, natura nu este doar obiect al imitației, ci este recunoscută ca fiind ea însăși artistă, 

dispunând chiar ea elementele vegetației, ale pământului și ale apei (Rancière 2020, pp. 21-

23). Introdusă de Kant în sfera picturii, arta grădinii devine o artă frumoasă a aparenței 

sensibile. Această descriere kantiană are o relevanță specială: amenajarea peisajului încetează 

să mai fie redusă la o acțiune de folosire a naturii care, în virtutea principiului imitației din 

doctrina artei, îi bloca accesul în sfera artelor frumoase, cele limitate la a imita natura fără a o 

folosi (Rancière 2020, pp. 16-18). Or, după cum arată Rancière, apartenența artei grădinii la 

pictură în doctrina kantiană a artei este semnul important al unei redescoperiri a naturii ca 

obiect al privirii. Pentru Kant, pictura se distinge de artele propriu-zis plastice prin aceea că, 

spre deosebire de sculptură și de arhitectură, figura care exprimă ideile estetice este dată, în 

cazul picturii, de „oglindirea în ochi”, iar nu de întinderea spațială a obiectelor (Kant 1995, 

pp. 158-159). Altfel spus, pictura se deosebește de arhitectură și de sculptură așa cum 

aparența sensibilă se deosebește de adevărul sensibil, iar condiția de existență a peisajului 

pare să devină ceea ce Kant numește „aparența într-un plan” (Kant 1995, p. 158). Ea relevă, 

pentru Kant, acel joc liber al imaginației care definește judecata estetică pură și care, totodată, 

presupune o vizualitate din care dimensiunea tactilă sau tangibilă a experienței este exclusă. 

Kant spune explicit că, asemenea tabloului, natura ca peisaj ordonat există pentru a fi privită 

(Kant 1995, pp. 159-160). 

Aceasta înseamnă, în fond, că peisajul se dedublează, el găsindu-se, astfel, în ochiul 

celui care privește, ca și pe pânza picturii, într-un model spațial pictural, al suprafeței. Dar 

această redescoperire a naturii în redarea aparenței sensibile nu este singura, de vreme ce 

teoriile moderne despre sublim (de la Edmund Burke la Kant) redescoperă natura ca forță și 

ca măreție. Totuși, modelul pictural al peisajului din acest al doilea moment face din arta 

peisajului o artă a spațiului și a aparenței picturale, non-arhitecturale, care va ajunge la 

ultimele consecințe în peisajele lui Monet și ale lui Cézanne de mai târziu, când efectele de 

perspectivă ale picturii clasice „arhitecturale” sunt treptat abandonate, așa cum va arăta mai 
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târziu teoria esențialistă a modernismului estetic, aparținând lui Clement Greenberg (Rațiu 

2012, pp. 144-146). 

Dar Kant însuși nu își limita analiza judecății estetice la categoria frumosului. 

Sublimul – pe care Kant îl introduce astfel, înțelegându-l drept o deschidere a sufletului către 

suprasensibil – este împărțit în Critica facultății de judecare în două noțiuni: 1) ca mărime 

care depășește capacitatea de a măsura, copleșind imaginația (sublimul matematic); 2) ca forță 

a naturii care cutremură și, totodată, înalță sufletul (sublimul dinamic). Or, descrierea dată 

sublimului dinamic de către Kant are în centrul său chiar mișcarea stihială a naturii: cascada 

unui fluviu, fulgerul și vântul furtunii, mișcarea apelor oceanului învolburat, erupția 

vulcanului și așa mai departe (Kant 1995, p. 100). Mișcarea liberă a naturii, ca manifestare a 

forței sale, este sublimă. Dar Kant insistă asupra unei idei fundamentale: dacă frumosul naturii 

păstrează o anumită relație cu arta prin aceea că aprecierea lui atribuie naturii aparența unei 

finalități în forma ei (altfel spus, natura frumoasă pare că există anume pentru a fi apreciată ca 

frumoasă, ea apărând subiectului ca și cum ar fi artă), sublimul, în schimb, nu mai privește 

finalitatea atribuită de subiect naturii, ci finalitatea judecății înseși pentru vocația rațională a 

omului (Kant 1995, pp. 83-86). Pentru Kant, sublimul nu este o experiență a naturii decât în 

măsura în care prilejuiește o stare a spiritului ale cărui idei debordează orice reprezentare 

determinată. El presupune, după cum se exprimă Kant însuși, „o mișcare a sufletului”, un 

sentiment al umanității din om: a simți sublimul în natura dezlănțuită înseamnă, de fapt, a 

sesiza superioritatea facultăților sufletului care rezistă forțelor naturii. 

Sublimul naturii pare să se situeze, astfel, în afara naturii „artistice” frumoase, pe 

teritoriul lipsei de formă. Însă Rancière, în analiza sa la care am apelat, a arătat că scenele de 

natură sălbatică au avut, în epocă, o relevanță multiplă și semnificații destul de diferite, căci 

forța naturii a fost foarte frecvent prezentă în imaginarul artistic al scriitorilor și al pictorilor 

de secol XVIII (Rancière 2020, pp. 71-89). Putem aminti, astfel, momentul în care Edmund 

Burke realizează o psihologie a sublimului, cu o semnificativă posteritate în pictura 

romantică, psihologie căreia Kant îi va opune teoria sa despre sublim, extrăgând acest concept 

din simpla categorie a înfricoșării în fața naturii și dându-i un sens moral, așa cum am văzut. 

Apoi, experiența peisajului începea să fie redescoperită ca una în care elementele naturale de 

mici dimensiuni, adică elementele frumosului, se amestecau și se dizolvau într-o unitate 

superioară care copleșea imaginația și care tindea, astfel, spre sublim: potrivit lui Rancière, 

categoriile de „pitoresc” și de „măreț” pe care le cunoșteau iubitorii de pictură și iubitorii de 

natură ai vremii marcau un fel de tranziție sau reprezentau un fel de verigi intermediare între 

frumos și sublim, adică între cele două categorii pe care atât Burke, cât și Kant le menținuseră 

într-o dualitate (Rancière 2020, pp. 73-74). În secolul al XIX-lea, mai ales, vom întâlni 

peisajele romantice ale naturii libere, de exemplu tablourile lui Turner, când obiectele se pierd 

într-un ansamblu căruia îi corespunde un sentiment global de mare intensitate, creat de 

mișcarea formelor unele către celelalte. În plus, Rancière observă că în aceeași perioadă în 

care Kant înțelegea experiența forței naturii ca prilejuind tocmai descoperirea înaltei rațiuni a 

omului, poetul William Wordsworth găsea în experiența parcurgerii naturii libere a peisajelor 

franceze o metaforă a libertății Revoluției care tocmai avea loc (Rancière 2020, p. 91). 

Modernitatea poate fi interpretată ca un moment al redescoperirii naturii și, mai ales, al 

reinventării conceptului de natură, pentru a menționa aici concluzia studiului lui Rancière. 
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Dar există un al treilea moment. Cel de-al treilea moment – cel al curentelor land art și 

earth art din postmodernitate – este cel în care integrarea dimensiunii timpului în operă, 

anularea distincției dintre arta spațială și cea temporală și redeschiderea spațiului arhitectural 

conduc la o nouă experiență a timpului. Aici nu mai întâlnim cazul clasic al cuceririi timpului 

de către operă, ci situația în care arta însăși, constituindu-se tocmai ca urmare a trecerii 

timpului, exprimă schimbarea naturală și modifică sensul experienței estetice (Rațiu 2012, pp. 

261-268). Regimul artei este, în acest caz, nu atât estetic, cât, mai degrabă, poetic: asemenea 

artei de tip happening sau performance din aceeași perioadă, land art-ul este adeseori orientat 

către proces, în speță către producerea operei și procesul său de devenire, care imită natura nu 

în sensul aparenței, ci în cel al modului de producere: generarea și coruperea, creșterea și 

diminuarea, apariția și dispariția. Cuplul poiesis/mimesis identificat de Rancière în așa-

numitul regim poetic al artei (Rancière 2000, pp. 28-30) revine, sub o formă nouă. Aici 

regăsim, astfel, nu atât moștenirea modernă a ideii despre o artă a schimbătorului și a 

efemerului, cât terenul comun al lui techné și al lui physis, și anume producerea care, pentru 

Heidegger (a se vedea Întrebarea privitoare la tehnică), reprezintă un mod de dezvăluire 

(Heidegger 1995, pp. 136-138): opera poate fi judecată, astfel, după un criteriu finalmente 

non-estetic, poetico-ontologic, al dezvăluirii. Așadar, principiul în virtutea căruia putem 

identifica opera ca operă este mai degrabă unul al producerii decât unul al imitației unei 

aparențe. Însă această producere, la rândul ei, nu se referă la o operație de facere sau de 

fabricare, ci, spre a folosi cuvintele lui Heidegger, la o dezvăluire sau la un mod de aducere la 

prezență. Opera lasă să se vadă ființarea pe fundalul sau în sânul physis-ului. 

Dar ce legătură există între acel al doilea moment al reinventării moderne a naturii și 

acest al treilea moment? Mișcarea naturală revelată în proiectele de tip land art sau earth art 

nu este decât rareori mișcarea sublimului dinamic pe care îl descria Kant. Și totuși, în unele 

cazuri, arta de peisaj, introdusă în mijlocul naturii, pare să evoce irezistibil tocmai scenele 

forței naturale asociate unei experiențe a sublimului. Acesta este, de exemplu, cazul 

spectaculosului proiect artistic The Lightning Field, realizat în 1977 de Walter De Maria. Pe 

suprafața unui câmp din statul american New Mexico, artistul a așezat câteva sute de stâlpi 

metalici care, în timpul furtunilor violente, atrag fulgerele asemenea paratrăsnetelor, oferind 

puținilor spectatori care au acces la sit tocmai o experiență sublimă în sens kantian, în rarele 

J.M.W. Turner, Hanibal și armata sa traversând Alpii 

Tate Gallery, Londra 

(commons.wikimedia.org) 

J.M.W. Turner, Furtună de zăpadă 

– vas cu aburi la ieșirea din port 

Tate Gallery, Londra 

(commons.wikimedia.org) 



 
 

5 

 

momente când aceasta se întâmplă: 

sentimentul unei naturi înfricoșătoare este 

conjugat cu sentimentul propriu unui 

spectator aflat, în același timp, la adăpost. 

Dar mișcarea naturii din proiectele 

de tip land art este, de cele mai multe ori, 

desfășurată într-un interval mult mai mare 

de timp, așa cum este cazul eroziunii 

solului, al creșterii vegetației sau al 

depunerii unor sedimente. De altfel, în afara 

rarelor momente în care stâlpii metalici ai 

lui Walter De Maria sunt loviți de fulger, 

experiența operei din mijlocul câmpului 

este, conform descrierilor spectatorilor săi, 

o experiență desfășurată în timp a mișcării 

soarelui și a schimbării imaginii peisajului 

de la un moment al zilei la altul. Arta pune 

în evidență natura. Aici poate fi amintită și 

opera Double Negative a lui Michael Heizer, o „sculptură negativă” realizată în 1969 în 

mijlocul unui deșert din statul Nevada, unde intervalul de timp descris de mișcarea revelată în 

operă este încă și mai îndelungat. Constând, practic, în excavarea unui volum imens de rocă 

sedimentară, lucrarea lui Heizer, asemenea unui document geologic, a făcut vizibile secțiunile 

care formează pereții laterali ai șanțului astfel creat, adică straturile de sedimente depuse, de-a 

lungul timpului, prin mișcarea granulelor de nisip purtate de vânt. În măsura în care opera 

revelează o mișcare naturală de sedimentare, ea se supune totodată unei mișcări de eroziune 

care îi conferă caracterul efemer. Altfel spus, opera este temporală pentru că este temporară, 

adică supusă mișcării de generare și de distrugere care aparține naturii înseși. 

Așezarea artei în sânul naturii introduce mișcarea – de creație, de producere, dar și de 

devenire – în însuși modul de a fi al operei de artă, revelând procesul prin care opera de artă 

devine ea însăși, asemenea unui copac 

care crește, apoi decade și dispare. 

Modelul acestei intricații dintre 

intervenția umană și natură a fost 

oferit, spre exemplu, de Giuseppe 

Penone, reprezentant al curentului 

Arte Povera, când a expus trunchiuri 

de copac semi-sculptate. Imaginea 

copacului semi-sculptat, care evocă 

totodată și procesul natural de 

creștere, amintește într-o oarecare 

măsură de modul în care Heidegger, în 

cursul său despre conceptul de physis 

la Aristotel, a înțeles opera, ca ergon, 

nu drept fabricare sau obiect fabricat, 

Walter De Maria, The Lightning Field 

(flickr) 

Michael Heizer, Double Negative 

(flickr) 
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ci drept ceea ce urmează să ajungă la prezență (Heidegger 1988, p. 263). O materie, o 

posibilitate către ceva sau un ceva disponibil pentru o formă, dar care nu poate fi văzut ca 

atare, se preschimbă în vederea formei, în vederea ajungerii la prezență. Avem aici o relație 

dialectică între physis și techné, între mișcarea din sine și prin sine a lucrului natural și 

mișcarea prin altul a lucrului fabricat, dar totodată avem terenul comun al producerii ca 

ajungere la prezență. Meșteșugul sau arta fie desăvârșește ceea ce natura nu a dus la bun 

sfârșit, fie imită natura: este ceea ce spune Aristotel în Fizica, II, 199a15-16 (Aristotel 2018, 

p. 119); mimesis-ul este aici indisolubil legat de producere și este legat de aspect numai în 

măsura în care este legat de producerea ca punere în aspect. Or, în cazul copacilor sculptați de 

Giuseppe Penone, arta intervine tocmai pentru a pune mai bine în evidență natura, și mai 

exact schimbarea naturii, ideea că forma se datorează unei creșteri, unei schimbări în timp, de 

la stadiul de puieți la stadiul de copaci maturi.  

În fine, înțelegerea timpului drept un cadru în care este reprezentată mișcarea sau 

schimbarea face ca opera de artă care oferă o percepție asupra mișcării și schimbării să fie, 

implicit, o artă a timpului, dar într-un sens în care timpul nu este redus la o proprietate estetică 

a operei în sine, precum durata unei 

simfonii, suprapusă cu trăirea ei estetică. 

Timpul nu se referă, astfel, la un regim de 

reprezentare artistică în care opera ar fi ea 

însăși alcătuită dintr-o succesiune 

temporală, complementară întinderii 

spațiale (așa cum muzica, produsă în 

succesiune, ar diferi de pictură, produsă în 

întindere, după vechea deosebire făcută de 

Lessing între artele spațiului și artele 

timpului) și care ar presupune o 

aprehensiune integrală. Pe de o parte, 

timpul constituie o reprezentare în 

succesiune a obiectelor experienței, astfel 

încât despre contemplarea estetică a operei se poate spune, într-adevăr, că „ia timp”; pe de altă 

parte, timpul – așa cum demonstrează Kant în Critica rațiunii pure – asigură posibilitatea 

conceperii schimbării în chiar această succesiune, și anume posibilitatea „unei legături de 

predicate opuse contradictoriu (de exemplu, existența unui lucru într-un loc și inexistența 

aceluiași lucru în același loc)” (Kant 1994, p. 81). Opera de tip land art sau earth art 

presupune, prin felul în care folosește timpul, o experiență estetică specială. 

Această experiență are tot mai puțin de-a face cu experiența impusă de ideologia 

estetică modernă, în care opera de artă este expusă ca obiect finit, muzeal, separat de viață 

(Smithson 1972/1997, pp. 1032-1034). În schimb, ea ar putea rezona, dintr-un anumit punct 

de vedere, cu experiența estetică cotidiană, în sensul anumitor conceptualizări și teorii recente 

despre estetica vieții cotidiene la autori precum Arnold Berleant, Dan Eugen Rațiu, Kalle 

Puolakka sau Yuriko Saito (Rațiu 2016, pp. 25-53). Experiența operei devine o experiență 

asemănătoare vieții cotidiene, din două motive: mai întâi, opera nu mai este, de multe ori, un 

produs finit muzeificat, care să presupună o contemplare estetică unitară, ci presupune o 

devenire asemenea devenirii naturale, fie că redă vizibilitatea unei schimbări naturale, fie că 

Giuseppe Penone, Repetarea pădurii 

(flickr) 
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se schimbă chiar ea odată cu ciclul naturii (mă gândesc aici la „desenele” lui Dennis 

Oppenheim pe suprafețe naturale, de exemplu la cercurile sau inelele trasate de artist pe 

zăpadă în jurul unui lac la granița dintre SUA și Canada, imitând patternul inelelor anuale de 

creștere ale copacilor, al căror model a fost înscris în zăpadă, deci într-o materie efemeră); 

apoi, această experiență este una a schimbărilor care se produc în jurul nostru, o experiență a 

trecătorului, altfel spus, a schimbării care poate fi percepută nu printr-o contemplare estetică 

singulară a obiectului (ca într-o vizită la muzeu), ci printr-o experiență repetată, asemenea 

celei cotidiene, precum experiența unui grădinar care își privește floarea crescând și apoi 

uscându-se sau, în termenii unui exemplu mai apropiat de estetica vieții cotidiene, precum 

experiența celui care observă, de-a lungul timpului, modificările produse într-un peisaj. 

Numai că, deși se sustrag într-adevăr esteticii moderne de tip muzeal, se poate spune 

că operele de tip land art se sustrag uneori oricărei experiențe cotidiene: situate fiind în 

mijlocul naturii, accesul spectatorilor la opere este limitat, contemplarea operei fiind posibilă 

uneori doar ca eveniment al unei excursii în mijlocul naturii, iar de multe ori mărturia 

existenței operei sunt doar fotografii-document care, vorba lui Roland Barthes, repetă la nivel 

tehnologic ceea ce nu se mai repetă la nivel existențial, după ce opera dispare. Adesea, opera 

de tip land art pare să fie independentă de un subiect observator uman, fiind tot mai puțin o 

evidență sensibilă. Intervenția umană se estompează în profitul intervenției naturii înseși, iar 

dependența operei de prezența subiectului uman, așa cum a conceput-o modernitatea estetică, 

este tot mai mică.  

Și totuși, ne-am putea întreba, în cele din urmă: dacă, în cazul grădinilor din primul 

moment identificat aici, constatam, pe urmele analizei lui Rancière, o relație de oglindire între 

estetică și politică, oare noile opere din orizontul naturii sunt neutre din punct de vedere 

politic și social? Mișcarea și schimbarea în timp 

pe care noua artă de peisaj le revelează au, oare, 

o semnificație legată de societate? Practicând o 

așa-numită sculptură socială, care reconsideră 

relația artei cu viața și cu politicul (Beuys 

1974/1997, pp. 984-985; Beuys, Kounellis, 

Kiefer & Cucchi 1986/1997, pp. 1124-1128), 

artistul Joseph Beuys – cunoscut în special 

pentru arta sa de tip performance în cadrul 

grupului Fluxus – a avut inițiativa de a planta nu 

mai puțin de 7000 de stejari în orașul Kassel din 

Germania, în anii 1980, către sfârșitul vieții, 

împreună cu voluntari și în prezența unui 

public. Copacul, simbol al regenerării, conform 

declarațiilor lui Joseph Beuys însuși, a dat 

proiectului artistic un caracter temporal (de 

altfel, proiectul a fost continuat și încheiat după 

moartea lui Beuys în 1986). Fiecare stejar 

plantat a fost însoțit de o coloană de bazalt, de 

asemenea un simbol – al timpului imemorial, al 

duratei foarte lungi a timpului, trimițând la 

Joseph Beuys, 7000 de stejari 

(commons.wikimedia.org) 
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vechimea rocilor. Copacii plantați erau meniți să crească de-a lungul timpului, depășind 

înălțimea coloanei de bazalt și constituind o artă de peisaj în același timp temporală și socială. 

Conform lui Beuys și criticilor de artă care au analizat proiectul, plantarea stejarilor a 

însemnat începutul unui proiect – artistic, dar și ecologic – care se realizează în timp, prin 

creșterea naturală a copacilor, reprezentând idealul transformării unei societăți într-o societate 

mai bună și mai responsabilă. 
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