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 Art reception represents one of the three elements of the aesthetic communica-
tive process, which begins with the creation of the work and in which it has the com-
municative function. It is the essential component of the process itself, because any 
work of art is created for reception and especially at this stage of communicative pro-
cess the result of the work is confirmed or denied. 

The reception is achieved through the choice, synthesis and analysis, as specific 
ways of reduction of the informative superoffer. 

In the work of an aesthetic communicative process one distinguishes the struc-
ture and an advanced level of the intellectual mechanism of any personality. 

 

   Receptarea artistică reprezintă unul 
dintre cele trei elemente ale procesu-
lui estetic comunicativ, care începe 
prin creaţia operei şi în care opera 
însăşi îndeplineşte funcţia de comu-
nicare. Ea este şi componenta esenţia-
lă a procesului, deoarece orice operă 
de artă este creată pentru receptare şi 
anume la acest stadiu al procesului 
comunicativ se confirmă sau se infir-
mă finalitatea operei. 
   Ce trebuie să ofere receptorului o 
autentică operă de artă, spre exem-
plu, o pictură? Posibilitatea unei se-
lecţii, libertatea unei alegeri… Recep-
torul trebuie să aibă posibilitatea de a 
alege dintr-o supraofertă de infor-
maţie, căci o operă banală i-ar imobi-
liza emoţia estetică, dar şi „surplu-
sul” de informaţie, care asigură re-
ceptorului libertatea de alegere, tre-
buie să se încadreze în orizontul de 
aşteptare al receptorului. 
   Artistul, în procesul realizării unei 
picturi, „consumă” libertate; re-
ceptorul, la rîndul său, la fel, este im-
pus s-o „consume”, focalizîndu-şi 

atenţia asupra anumitor ierarhii de 
semne şi simboluri. Selecţia şi alege-
rea receptorului va depinde direct de 
investiţia de libertate a creatorului, 
mai ales în cazul operelor cu imagini 
complexe, ce solicită contemplatoru-
lui participarea creatoare la întregirea 
şi definitivarea mesajului.   
   Contemplatorului deci îi revine un 
rol activ în receptare. Actul receptării 
nu reprezintă doar o dublură a proce-
sului de creaţie sau o simplă percepe-
re senzorială. El cere receptorului in-
vestiţie de informaţie, mai ales că 
opera creată poate să nu furnizeze în 
mod direct obiectul sau semnul ce-l 
sugerează pentru a fi identificat. As-
tfel, investind în actul receptării liber-
tate de interpretare, receptorul este 
implicat direct în procesul de realiza-
re estetică a operei, în împlinirea fina-
lităţii ei. 
   „Perceperea pasivă a operei, afirmă V. 
Maşek, nu poate fi o receptare estetică, ci 
simplă luare de cunoştinţă a unei pre-
zenţe fizice obiectuale sau fenomenale” 
[3, p. 274]. Procesul creaţiei artistice 
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nu ia sfîrşit odată cu opera finită. El 
ajunge la împlinire în urma receptării. 
Opera este astfel con-tinuată, întregi-
tă de fiecare receptor în parte. Artis-
tul codifică, ordonează elementele 
într-o anumită structură compoziţio-
nală. Această ordonare, reprezentată 
de opera finită nu este însă niciodată 
definitivă, receptorul putînd să inte-
greze mesajul într-un sistem de refe-
rinţă propriu. 
   Opera de artă, o pictură, spre 
exemplu, avînd o anumită structură 
plastică, limite perfect dimensio-nate, 
oferă în acelaşi timp posi-bilitatea in-
terpretării variate, deci receptarea 
presupune nu doar percepere. Prin 
însăşi natura sa, orice pictură repre-
zintă un apel adresat imaginaţiei vi-
zuale. Pentru a fi înţeles, trebuie să i 
se adauge ceva. „Priceperea artistului 
de a sugera trebuie să se armonizeze cu 
priceperea publicului de a primi sugestii-
le”, notează autorul citat [Idem, p. 
275]. 
   În receptarea unei imagini picturale 
este dificil de distins între ceea ce ni s-
a oferit şi ceea ce adăugăm noi. Artis-
tul se bazează pe forţa ne-
determinatului, el face apel la faptul 
că receptorul nu va percepe mecanic 
informaţia propusă, dar va integra 
imaginea în sistemul propriilor aştep-
tări şi proiecţii. Astfel, unul din sco-
purile explicite ale unei picturi este 
ambiguitatea mesajului. 
   Receptorul nu este un simplu ele-
ment de referinţă şi nici un simplu 
beneficiar al ofertei de informaţie es-
tetică, ci un partener de dialog. Dar 
pentru a realiza un dialog, receptorul 
trebuie să posede un volum necesar 
de informaţie descifrării me-sajului 
artistico-plastic, lucru ce poate fi spo-
rit prin educaţie artistic-estetică. 

   Or, obiectivul educaţiei estetice tre-
buie să vizeze facilitarea unui dialog 
efectiv între doi parteneri liberi, deoa-
rece comunicarea artistică se bazează 
pe un apel reciproc, al creatorului şi 
al receptorului. 
   Pe planul educaţiei estetice, „acomo-
darea informaţională” a publicului la 
valorile artei, în special la valorile ar-
tei moderne, se poate realiza prin 
contactul repetat cu aceste opere, prin 
acumularea unei „experienţe estetice” 
[2]. 
    Structura descifrată a mesajului 
plastic trebuie inclusă într-un context 
de referinţe valorice vizînd interpre-
tarea şi aprecierea sa estetică. O sim-
plă deţinere de semne şi egalizare a 
codurilor nu este suficientă. Ele asi-
gură doar premisele cu caracter sen-
zorial ale unei receptări estetice a 
operei şi sînt doar condiţia unei liber-
tăţi de asimilare şi apreciere axiologi-
că a operei de artă. Este nevoie de 
produsul unei sedimentări infor-
maţionale, de cultivarea sistematică 
prin studiu şi disciplină, prin con-
fruntări, experienţe, observaţii şi 
comparaţii etc. În acest caz nu se va 
oscila între valoare şi non-valoare, ci 
se va realiza o disociere de nuanţe la 
acelaşi nivel valoric. 
   Se ştie că, prin crearea unei picturi, 
artistul tinde să nege caracterul abso-
lut al spaţiului. De aceea receptorul 
nu are să descopere ceva concret, ci, 
mai degrabă, să dezvolte facultăţi ac-
tive de reprezentare, precum şi să 
construiască un univers pe două pla-
nuri distincte: perceptiv şi reprezen-
tativ. Însă această relaţie nu este ace-
eaşi în cazul creării-receptării oricărei 
opere de artă plastică. Astfel, cele do-
uă tipuri distincte de pictură, tradiţio-
nală şi modernă (cf. 5), sînt receptate 
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diferit. Ambele realizează un apel, 
însă pictura modernă vine cu o pre-
tenţie la existenţă mai insistentă. Ori-
cum, şi în acest caz, receptorul rămîne 
să gîndească în acţiuni, în imagini, să 
oscileze între adaptarea eului la co-
municarea pro-pusă - şi invers - 
stăpînind în final anumite scheme 
reprezentative. 
   O pictură ne oferă posibilitatea de a 
concepe o lume lipsită de mărime fi-
xă, în care obiectele sînt plasate şi de-
plasate numai în raport cu creatorul 
şi receptorul.  
   Astfel, receptorului i se oferă posibi-
litatea să abordeze problema „adevă-
ratei” dimensiuni, celei relative, nu 
fixe; să descopere o măsură raportată 
la o scară abstractă de dimensiuni, cu 
posibilitatea de a varia relaţiile apa-
rente de măsură dintre lucruri. 
   Putem deci afirma că procesul de 
receptare creativă presupune o cuce-
rire a inteligenţei abstracte şi imagi-
native, cu posibilitatea de a crea un 
univers reprezentativ, care poate fi 
ordonat în funcţie de un sistem de 
măsură închis (cadrul pînzei, de 
exemplu), cu posibilitatea unei ex-
primări adecvate a abstractului prin 
concret, şi invers, şi posedarea unui 

limbaj simbolic, adică posibilitatea 
distincţiei bazate nu doar pe esenţă, 
dar şi pe analiză. 
   Receptarea presupune un act de 
participare şi se realizează prin in-
termediul selecţiei, sintezei şi ana-
lizei, ca modalităţi specifice de redu-
cere a supraofertei informa-ţionale.  
   Orice operă de artă solicită libertate, 
iar receptarea creativă în cadrul unui 
proces estetic comunicativ scoate în 
evidenţă structura şi gradul de dez-
voltare a mecanismului intelectual al 
oricărei personalităţi. 

   Cele cîteva caracteristici esenţiale 

ale artei / receptorului şi creaţiei / 

receptării operei de artă dezvăluie 

caracterul implicit de „spaţiu al 

libertăţii”, pe care acestea le creează – 

valori deosebit de importante nu 

numai în descoperirea esenţei 

educaţiei artistic-estetice în general şi 

a celei artistico-plastice în special, ci 

şi pentru complementarea dinspre 

artistic şi estetic a conceptului  

modern de educaţie, a cărei esenţă o 

reprezintă idealul uman al 

contemporaneităţii – libertatea 

umană.
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