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Summary 

Reception of art is, along with artistic creation, the second 

most important and complex phenomenon of art and artistic 

knowledge. The realities of knowledge, thought and perception of 

art, the disclosure of which bring a substantial contribution essence 

of aesthetic design, claims a new concept of aesthetic education and 

training of education, a concept that addresses the artistic work as a 

unit of meaning and interpretation of generating value immanent 
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stated, the work, and the value in the current that produced by the 

activity of the artist who receives / interprets artistic creation. 

 

Metodologia de cercetare a fenomenului receptării artistice se 

constituie ca un răspuns la vechea dispută intre psihologi și 

esteticieni cu privire la caracterul metodei experimentale in 

surprinderea reacției spontane si sincere a receptorului fată de opera 

de arta. R.Frances (1968 - Psychologie de l'esthetique) – consideră că 

apare o necesitate științifică, fie și cu riscul relativei artificializări, de 

a se introduce o metodă standardizată de măsurare a 

comportamentului de receptare artistică, altfel, existând pericolul de 

a rămâne la stadiul unei discipline care să se ocupe numai de 

descrieri subiective. Această tendință de „artificializare" proprie 

metodei experimentale este contracarată, datorită ținerii sub control a 

condițiilor obiective și subiective ale desfășurării comportamentului 

de recepție, de posibilitatea pe care o oferă în dezvăluirea unor 

concluzii cu caracter legic, bazate pe stabilirea unor ipoteze fondate 

ăi pe o metodologie adecvată. În acest fel poate fi surprins 

convingător, autentic și acurat comportamentul urmărit în toata 

specificitatea sa fără a se pierde prea mult din caracterul spartan. 

Receptarea artistică este, alături de creaţia artistică, al doilea 

cel mai important şi mai complex fenomen al artei şi al cunoaşterii 

artistice. Examinat în context educaţional, receptorul de artă este 

reprezentat de elevul/studentul care se formează teleologic (în 

conformitate cu un sistem de obiective) ca, creator de creații artistice 

şi ca receptor al operelor de artă. Educaţia este un proces continuu de 

devenire a fiinţei umane ca atare. Formarea creatorului în domeniul 

artelor plastice este de asemenea un proces continuu de devenire a 

fiinţei umane în calitatea sa de receptor al operelor şi fenomenelor 

artistico-plastice, prin activitatea de receptare înţelegându-se atât 

percepţia propriu-zisă a creației artistice, cât şi activităţile de 
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interpretare a acestuia. În procesul acestei activităţi comlexe – de 

receptare propriu-zisă şi de interpretare – opera artistică este re-

creată de către creator la fiecare etapă a procesului de receptare și de 

elaborare a unei creații artistico-plastice, receptorul însuşi formându-

se, ca, creator într-o nouă calitate.  

Particularităţile generale ale receptării artistice (artistico-

estetice), sunt: 

a) totalitatea - receptarea este totală, ea reflectă însuşirile 

estetice ale unei forme (ale unor obiecte) sau ale unui fenomen, în 

totalitatea lor; 

b) caracterul apreciativ - receptarea este evaluativă, ea 

apreciază ca fiind important (valoros) ceea ce o promovează sau ceea 

ce îi înlesneşte înţelegerea însuşirilor formelor, fenomenelor etc., în 

unitatea lor pe care le ierarhizează; 

c) semnificaţia - receptarea este semnificativă, ea tinde în final 

spre un înţeles, un sens, o semnificaţie [3, p. 561].  

Ochiul vrea să „vadă‖ forme (fenomene) cu un anumit înţeles. 

Atunci când nu are cum să totalizeze însuşirile unei anumite forme, 

intervine un proces de autocorelare. 

Cele trei caracteristici ale receptării n-o epuizează, ci 

marchează doar aspectele definitorii ale receptării în raport cu 

percepţia artistico-plastică şi cromatică. Multitudinea de principii 

care definesc receptarea artistică este sintetizată de cercetarea lui Vl. 

Pâslaru, Introducere în teoria educaţiei literar-artistice [2, p. 54-

115]. 

Prioritatea receptorului de artă, ca principiu al artei şi al 

educaţiei artistice, în general, şi al celei literar-artistice, în special, 

este convergent concepţiei estetice a lui Şt. Lupaşcu ca idee ce 

explică şi confirmă natura creaţiei-receptării artistice, care, într-o 

sinteză deloc exhaustivă, este dată de caracteristicile: 

 unitatea / diversitatea / complementaritatea subiect-

obiectului - imaginea este simultan subiect şi obiect; 
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 originea artei în psihism - imaginea este „produs al 

psihismului pur‖; 

 originea libertăţii imaginii artistice în caracterul omogen al 

energiei celulelor nervoase şi în manifestările şi posibilităţile diferite 

ale acestei energii, în funcţie de intenţionalitatea şi modalitatea 

subiectului receptor, a factorilor de influenţă asupra receptorului etc.; 

 specificul fenomenului psihic al imaginii care constă în 

capacitatea acesteia de a fi simultan real şi ireal; 

 imaginea este întotdeauna dinamică şi niciodată sigură; ea 

este mobilă şi pluralistă; 

 imaginea este o realitate interioară conştientizată; 

 arta este un elan către libertate, „un mănunchi de 

virtualităţi‖; 

 imaginaţia creatoare este cel mai puternic, mai fecund şi 

mai primejdios fenomen specific psihismului; 

 arta este procesul de cunoaştere a cunoaşterii, conştiinţă a 

conştiinţei; 

 în artă, subiectul tinde să se contopească cu obiectul sau 

invers, subiectul şi obiectul se contopesc pentru a dispărea; 

 în materia psihică, adevărul diferă de adevărul fizic şi 

biologic şi, în consecinţă, pare fals în comparaţie cu cele două 

adevăruri precedente; 

 imaginaţia creatoare îl eliberează pe om de tirania 

subiectului (sau eului) ca şi al obiectului (universul ambiant); 

 universurile create de imaginaţie – subiective şi obiective, 

reale şi fantastice, adevărate şi false, etc., sunt suficiente lor însele; 

 în imaginaţia creatoare totul este adevărat, pentru că totul 

est posibil; şi orice posibilitate este una adevărată; 

 numai în psihism (=în artă) temporalitatea este reversibilă 

iar spaţiul – o jucărie; 
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 arta nu este o evadare din lumea reală, „ea este o imixtiune 

în universul biologic, care se amestecă în universul fizic, pentru a se 

supune amândouă universului psihic‖; 

 arta este, prin excelenţă, o activitate conceptuală; 

 emoţia pentru artă este iminentă, artă fără emoţie nu există; 

afecţiunea este un dat al fiinţei, deci arta este esenţială fiinţei [Apud 

2, p.82-83]. 

Psihismul (=arta), avertizează, filosoful, în universul nostru 

macrofizic şi biologic, este minoritar, „de aceea arta pare adesea un 

lux, un divertisment‖(Ş.Lupaşcu, 1982). Şi, deoarece „naşterea şi 

afirmarea cea mai amplă a psihicului au loc mai ales în adolescenţă‖, 

formarea şi dezvoltarea receptorului de literatură şi artă va fi 

totdeauna misiunea cea mai valoroasă a actului educațional [2]. 

Mecanismele fiziologice şi psihlogice ale acestei formări, 

conform lui Şt.Lupaşcu, produc fenomenul psihismului, responsabil 

de echilibrarea continuă a noi şi noi contradicţii, acestea fiind 

adeveritoarele devenirii fiinţei umane, deci şi a receptorului de artă / 

a cititorului de literatură. Astfel se stabileşte că principiul priorităţii 

receptorului nu este unul de ideologie a educaţiei sau de ordinul 

convenţiei sociale, conform căruia prioritatea ar fi obţinută prin 

consens social, din exteriorul operei şi a receptorului ei, ci 

prioritatea receptorului de artă reprezintă calitatea iminentă a 

operei şi a receptorului, ultimul fiind al doilea subiect creator al 

operei, dar un subiect care o creează continuu, creându-se continuu 

pe sine [2, p. 83-84]. 

Realităţile cunoaşterii, gândirii şi percepţiei artistice, la 

dezvăluirea esenţei cărora aduce un aport substanţial concepţia 

estetică, revendică un nou concept de instruire şi formare estetică de 

şcolaritate, concept care să abordeze opera artistică ca pe o unitate a 

sensului şi interpretării, din care generează valoarea imanentă, 

înscrisă, a operei, şi valoarea reflectată în activitatea, cea produsă de 

activitatea artistului care receptează / interpretează creația artistică. 
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Summary 

Currently tapestry is one of the most important spheres of 

artistic culture, framed in the context of productive , functional , 

spiritual and utility as part of the decorative arts. Based on the 

analysis of evolutionary stages of tapestry art , we conclude that 

modern gobelin searches are characteristic forms of innovation, with 

traditional philosophy , such compositions are based on tradition, 

which facilitated the phenomena of metamorphosis . Besides using 

various techniques , materials and necessary to tapestry , author's 

conception is materialized through the organization and layout of the 

tapestry volumetric space which targeted classical principles include 

applying a wide range of plastic and artistic means. 
 

Actualmente, tapiseria constituie una dintre cele mai 

importante sfere ale culturii artistice fiind încadrată în contextul 

productiv, funcţional, spiritual şi utilitar ca parte componentă a 

artelor decorative. Din acest punct de vedere, condiţia principală a 

însuşirii tipurilor bidimensional şi tridimensional, volumetric şi 

spaţial volumetric, constă in studierea mijloacelor principale de 

manifestare plastică. Materiale plastice şi artistice ce definesc 


