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Résumé L’article a comme objet d’étude le corps humain 

(particulèrement le corps féminin) et les expériences artistiques 
actuelles. Les artistes d’avant-garde de la France, qui mettent au 
centre des expérices plastiques le nu féminin, ont influéncé la 
pensée artisque du XXème siècle. Dans ce contexte, notre but est 
de voir – tout en prenant comme exemple les ouvages signés 
Pablo Picasso et Yves Klein – de quelle manière l’image du corps 
humain est devenue l’un des points centraux de l’art 
contemporain et d’essayer de découvrir quels sont les conceptes 
artisques promus par Pablo Picasso et Yves Klein qui ont  
influencé la pensée plastique des futures générations de 
créateurs.   

 
Mots clés nu, corps féminin, cubisme, Pablo Picasso, Yves Klein 
 
Abstract The article approaches the subject of the human body, and 

particularly the female nude, focusing on current artistic 
experiences. We were interested in whether the French avant-
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garde artists that put at the center plastic body experiments 
(particularly the female body) have influenced the twentieth 
century artistic thinking. In this context we briefly follow the 
evolution and metamorphosis of nude image in the work of Pablo 
Picasso and Yves Klein, trying to determine which artistic 
concepts promoted by these artists left for future generations of 
creators questions still to be answered today. 

 
Keywords nude, female body, cubism, Pablo Picasso, Yves Klein 
 
 
Avant propos 

Articolul abordează un subiect “delicat” – corpul umanși, 
în special, nudul feminin –insistând asupra experiențelor artistice 
actuale, despre care se vorbește mult prea rar în cursurile de istorie 
și teorie a artelor plastice, iar sursele bibliografice existente în 
Moldova, care tratează tematica reprezentării corpului uman, se 
limitează de regulă la epocile trecute. Noi ne-am interesat în ce 
măsură artiștii avangardiști din Franța, care pun în centrul 
experimentărilor plastice corpul uman (în special corpul feminin), 
au influențat gândirea artistică a secolului XX; în acest context, 
vom urmări în mod succint evoluția și metamorfozele suportate de 
imaginea nudului feminin în operele lui Pablo Picassio și Yves 
Klein, încercând să determinăm care dintre conceptele artistice 
promovate de acesti artiști au lăsat pentru generațiile următoare de 
creatori semne de întrebare la care se caută răspuns și până azi. 

 
Corpul uman în arta de ieri și de azi 

Corpul uman,după cum știm, a fost dintotdeauna un 
subiect care l-a preocupat pe homo sapiens încă de la începuturile 
existenței sale, atingând în anumite epoci reprezentarea “omului 
ideal” prin perfecțiunea formelor, a proporțiilor, dar și prin 
virtuozitatea de redare a corpului uman cu o precizie uimitoare de 
care dau dovadă artiștii de-a lungul isoriei artelor plastice. 
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O scurtă incursiune în cele mai importante epoci istorice 
ne-ar permite să concluzionăm următoarele: 

 

• corpul uman în arta clasică se rezumă la reprezentarea 
în special a nudului feminin; 

• femeia este interpretată esențialmente ca un simbol al 
maternității și/sau al sexualității, dar la modul general 
operele cu aceste subiecte suscitînd admirație; 

• imaginile din aceste perioade istorice reflectă de regulă 
perfecțiunea corpului uman, sau, în tot cazul, ceea ce se 
consideră perfect în contextul dat; 

• operele cele mai reprezentative din aceste epoci ale 
trecutului, la care ne-am referit, se caracterizată prin 
respectarea canoanelor, a echilibrului, a proporțiilor, a 
formelor precise, deci a omului “ideal”. 
 

Cum s-a ajuns însă de la canonul antic de frumuseţe 
feminină la defigurări și mutilări in vivo, date drept fenomene 
artstice contemporane?  

Aceste mutații intervenite în reprezentarea plastică, dar şi 
în atitudinea schimbată a societății în raport cu corpul uman (și în 
deosebi în raport cu nuditatea), dau materie de reflecție cercetărilor 
psihanalitice și reprezentanților filosofici ai postmodernismului. 
Efectiv, în secolul XX, opoziția “spirit-corp” pierde parțial din 
claritate, în mare parte ca urmare a ceea ce se numea “filosofia 
vieții” și fenomenologie, şi care privesc corpul ca un izvor de 
înțelesuri, ca un început, comparat cu adevăratul sens al spiritului.  

În contextul acestor evoluții intelectuale, arta are 
capacitatea de a capta acele intenții în dezvoltarea culturii, care 
sunt încă pe cale de a deveni aparente; artistul contemporan caută 
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să experimenteze corpul uman nu numai ca model, ci chiar ca 
suport, materie sau ustensile pentru expresia artistică.  

În secolul XX, pătrund în artă tot mai mult știința și 
tehnologia și apar o multitudine de stiluri și mijloace de expresie. 
Odată cu arta modernă, lumea artistică participă la un spectacol 
inedit al formelor culturale: se asistă la dezvăluirea unui nou set de 
reguli și de legi culturale ce rezidă în schimbarea vechilor canoane 
și în instaurarea plenară a modernismului. 

Pe lângă descătușarea spiritului, își mai fac apariția și noi 
tehnologii – cele computerizate – care oferă noi posibilități de 
creare a lucrărilor plastice. Astfel, artistul folosește și 
experimentează la infinit tehnicile și materialele artistice, trecând 
de la un limbaj plastic clasic la unul modern, reprezentarea 
corpului uman fiind deasemenea expusă diverselor mutații 
formale și conceptuale, căpătând noi ipostaze. 

 
“Femeile” lui Picasso. Corpul desacralizat 

Dacă e să comparăm cum s-a schimbat pe parcursul istoriei 
tratarea plastică în abordarea nudului, din perioada clasică până la 
Picasso, observăm foarte bine această ruptură în gândirea artistică. 

Spațiul se aplatizează, dispare perspectiva, volumul se 
exclude, formele devin plate, aproape decorative; liniile se 
simplifică și se generalizează, devin deseori simbolice; culorile se 
aplică plat, în tușe vizibile sau pete cromatice (vezi Picasso, Două 
nuduri pe plajă, 1956). 

În acest context de mari transformări ale gândirii artistice, 
între anii 1908 și 1914, Picasso trasează (împreună cu Georges 
Braque) drumul unui mod revoluționar de tratare a formelor, care 
va căpăta denumirea de Cubism, de la articolul criticului Louis 
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Vauxcelles: “ei disprețuiesc formele, reduc totul – locuri, figuri, 
case – la formele geometrice elementare, la cuburi”1. 

Picasso încearcă să reprezinte obiectele tridimensionale pe 
suprafața bidimensională a tabloului, fără a folosi mijloace 
iluzioniste, să reunească forma și suprafața recurgând la mijloacele 
unei picturi, fără deosebiri între prim plan și fondul în perspectivă. 

Prin aceasta, cubismul a fost momentul de inflexiune 
radicală în istoria artei, moment care a inspirat restul mișcărilor 
artistice să abandoneze iluzionismul pictural, respingând 
descrierea naturalistă în beneficiul compozițiilor de forme 
abstracte, care nu se supun percepției convenționale, jucându-se cu 
tridimensionalitatea și cu structura suprafețelor. Se știe că acest 
principiu a avut mulți adepți, cum sunt Juan Gris, Francis Picabia, 
Brancusi, Delaunay si Albert Gleizes2 etc. 

În contextul experimentărilor sale foarte îndrăznețe, pe 
care Pablo Picasso le-a practicat fără oboseală în întreaga sa creație, 
el a fost considerat în egală măsură cel mai mare inovator și în 
același timp cel mai mare distrugător al artei secolului XX. Cât 
privește subiectul care ne interesează în această lucrare – corpul 
uman – trebuie menționat că acesta a fost acela care l-a distorsionat 
și l-a metamorfozat până când acesta a încetat să mai fie “nud”, și a 
devenit mai degrabă un simbol aproape abstract al intensității 
trăirilor psihice (vezi Picasso, Desene pe plaja, 1931). La acest 
moment se părea că, ajuns în pragul artei nonfigurative, nudul a 
dispărut ca subiect artistic. Spre exemplu, într-un tablou de-al lui 
Picasso – Domnișoarele din Avignon – nudul este reprezentat cu linii 

                                                            
1 A se vedea Viata şi opera lui Picasso de Fr. Galluzzi, Editura Adevărul 

Holding, Bucureşti, 2009. 
2 Cf. Constantin Prut, Dicționar de artă modernă și contemporană, Editura 

Univers, București, 2002. 
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dure, colțuroase, iar personajele ca avândchipuri ce se deformează 
în măști africane. 

Pe parcursul secolului XX, noi curente au readus însă 
corpul uman, în special nudul, în actualitate. Suprarealismul, care 
se preocupă de bogăția trăirilor onirice și de misterele 
subconștientului, a reluat tema nudului ca pe un subiect esențial. 
Artiști ca Salvador Dali, René Magritte sau Paul Delvaux au 
acordat un rol major nudului în creațiile lor, făcând ca 
Hiperrealismul, curent de origine americană, să avanseze până la 
redarea cât mai scrupuloasă a nudului, dorind să realizeze tablouri 
care, prin motivul pictat, să rivalizeze cu fotografia. 

În ceea ce privește epoca contemporană, artiștii abordează 
subiecte și tehnici artistice foarte variate; aici nu avem scopul de a 
trece în revistă numeroasele aspecte ale tratării corpului uman în 
arta secolelor XX-XXI, ci dorim doar să accentuăm că acest tip de 
metamorfoze formale și conceptuale ale imaginii corpului uman în 
expresia plastică anunță, de fapt, ruptura definitivă în gândirea 
artistică: corpul nu mai este tratat ca un etalon, redat conform unor 
canoane și reguli plastice care l-ar prezenta în imagini elegante și 
de bun “gust”, ci este expus unor explorări plastice prin care este 
desacralizat, adesea deformat și destructurat, pentru a fi 
transformat fie în simbol, fie în teren de diverse experimente. 
Despre aceasta ne vorbesc atât creațiile plastice reprezentând 
corpul, cât și experimentele artiștilor, în care corpul devine suport, 
materie sau ustensile pentru creația plastică. O parte integrantă a 
acestor acțiuni artistice reprezintă o introducere în componența 
lucrării plastice – în calitate de sursă materială – corpul uman. 
Acesta poate fi însăși corpul artistului sau a modelului său; în acest 
caz este vorba despre un tip diferit de acționism, ca body art sau 
arta corporală. 
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Opera Yves Klein sau “femeia-penel” 
Un exemplu în acest sens este opera lui Yves Klein cu 

figurile sale antropomorfe care ne prezintă urmele create de 
corpurile modelelor sale, vopsite inițial cu vopsea albastră (Yves 
Klein, Antropometrii din epoca albastră, 1960). Efectul produs de 
această tehnică se creează prin transferul de imagine, asemeni unei 
reflectări a curbelor fizicului feminin. Rezultatele acestei tehnici 
devin deosebit de interesante, în funcție de mișcările corpurilor și 
ale culorilor folosite. In contextul căutărilor de noi soluții plastice 
pe baza tehnologiilor “noi”, nespecifice artei de până acum, Yves 
Klein introduce o nouă forţă – focul – ca parte conceptuală a 
lucrării; acesta foloseşte bucăţi mari de hârtie, carton, pânză sau 
tablă ignifugate, amprentate în prealabil prin atingerea 
suprafeţelor lor cu trupuri ale unor femei unse cu grăsime, pentru 
a crea desenul, apoi, acesta este transpus cu ajutorul aparatului de 
sudură. Deşi utilizează conturul formelor feminine, doza de 
aleatoriu rămâne mare, pentru că focul are propria lui raţiune, ca şi 
în cazul desenelor naturii pe pânză. Astfel, hazardul şi întâmplarea 
sunt principalele mijloace la care apelează Yves Klein în 
transpunerea operei lui ca obiect/producţie. Din câte putem 
constata, în diverse formule conceptuale, spectatorul poate să 
participe în calitate de co-autor, el poate, de exemplu, juca rolul 
pânzei, așa cum se întâmplă în creațiile lui Klein, participândca 
element al lucrării. 

Astfel, corpul este scenă a dezbaterilor publice, loc 
impregnat de ideologia perfectibilităţii excesive, interogării 
strategiilor de manipulare, provocând punerea într-o ramă fizică a 
evenimentelor la zi. Pe corp se depune istoria recentă, istoria 
prezentă şi post-istoria.  

 
We can observe a shift from modernity to postmodernity if we are 
refering to ancient mythology and the representation of the human 
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body in postmodern advertising. The latter is typified by heathen 
action, disorder, hedonism, extreme delight, sensuality, all of these 
being associated to Dionysian type”. (Arhip, 2014, in print)  
 
Corpul devine o sumă de chestionări care articulează 

trecutul-în-prezent şi îl deschid spre virtualizări iminente spre 
video-performări. 

În același timp, performance-urile create de femei repun în 
discuţie concepţia despre corpul feminin şi semnificaţiile culturale 
pe care le poate avea. Producerea corpului a însemnat automat re-
imaginarea lui culturală: artistele din anii ’70 au reinvestit 
imaginarul sexualităţii cu semnificaţii brute şi au coborât trupul în 
sfera luptei corp la corp cu realitatea, cu materia primară. Prin corp 
s-au pus întrebări substanţiale despre percepţia individuală şi 
colectivă a unuia dintre cele mai modelabile şi vulnerabile spaţii 
sociale. 

 
Concluzie 

Prin creaţia artiştilor de avangardă din secolul XX şi, în 
special, prin operele lui Pablo Picasso și Yves Klein se poate urmări 
în ce mod imaginea corpului uman a devenit unul din punctele 
centrale ale artei contemporane și cum s-a dovedit artistul tot mai 
preocupat de diversificarea experiențelor legate de corpul uman. 
Explorarea și cercetarea acestor subiecte, în care corpul fizic se 
fuzionează cu zbuciumări spirituale, intelectuale, emoționale, face 
caacesta să devină o unealtă-materie-suport, adică element 
deosebit de important în procesul de creație. Aceste noi accente 
puse de creator pe corporalitate deschid noi orizonturi ale 
imaginațieiși pot schimba gândirea și valorile estetice, generând 
startul unui melanj de mijloace de exprimare artistică.  
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