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Această expoziţie deschide, în cadrul 
programului propus de MNAC, seria 
monografiilor dedicate studierii și recuperării 
unor artiști români contemporani relevanţi 
pentru crearea unei imagini coerente a 
contextului istoric, cultural și artistic a 
ultimelor cinci decenii, și este în același 
timp prima retrospectivă Alexandru Chira 
(1947 – 2011). Simbolismul conceptual al lui 
Alexandru Chira este inedit într-un peisaj 
cultural în care cele mai practicate forme 
de conceptualism sunt cele care aparţin fie 
abstracţiilor geometrice sau ale filonului 
neo-ortodox, fie problematicilor legate de 
mediu, de politică și societate, de identitatea 
și corporalitatea umană, sau de impactul 
tehnologiilor. Este un simbolism magic care 
are la bază funcţia ritualică a unor obiecte, 
practici sau spaţii, pe de-o parte, și pe de 
altă parte funcţia invocatoare, desemnatoare 
a desenului, sistem formal care mai curând 
modelează realitatea decât o descrie.

Încă de la debutul său, la începutul anilor ‘70, 
și până la realizarea ansamblului monumental 
de la Tăușeni, satul natal, demersul său a 
fost unul coerent, de explorare a funcţiilor 
și modurilor de operare ale desenului, pe 
care artistul însuși îl definea ca pe o redare 
a unui semn trasat aproape întotdeauna 
tridimensional, și căruia i se subordonează 
toate celelalte atribute ale imaginii. În același 
timp, el a practicat, la fel de susţinut și 
coerent, în toate etapele creaţiei sale, o formă 
de recuperare a sensului valorilor universului 
rural, acele valori care aparţin fondului 
tradiţiilor formale, dar și funcţionale social, 
sacre și creatoare de sens ale lumii rurale. Și 
el face acest lucru în contexte istorice în care, 
succesiv, aceste valori și însăși lumea satului 
erau ameninţate cu disoluţia, cu dispariţia, mai 
târziu cu căderea în desuetudine. A recupera 
– la un nivel formal și esenţial atât de departe 
de retoricile oficiale ale anilor 70 și 80, și atât 
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valorizează tradiţiile poate deveni un centru 
important al sintezei culturale europene. 
(Mălina Ionescu)

„Aventura a pornit în 1994, în urma unui 
concurs de proiecte, cu un juriu internaţional, 
iniţiat de Centrul Soros pentru Artă 
Contemporană. A fost o provocare lansată 
unor artiști, în ideea de a face fiecare un 
experiment prin care să dovedească în 
ce masură artistul poate să determine și 
să influenţeze o comunitate minoritară, 
caracterizată fie prin trăsături, tare sau 
delimitări specifice, fie prin tradiţii sau 
etnie. [...] cu ocazia provocării lansate de 
proiectul Soros, mi-am imaginat lucrarea 
de azi de la Tăușeni, care, în prima ei 
formă, cu o denominaţie și o conotaţie mai 
tehnicist-poetică, se chema Instalaţie pentru 
rememorare, pentru sugestionat ploaia și 
curcubeul. Ulterior ea a căpătat o conotaţie 
mai accentuat poetică, în formula actuală 
numindu-se De-semne spre cer pentru ploaie 
și curcubeu. [...]
(Alexandru Chira, Interviu realizat de 
Constantin Severin)

« [...] Situat ex-centric, din punct de vedere 
geografic și cultural, pe un deal din mijlocul 
satului natal (unde am însemnat textual că 
„aici se află centrul lumii, pentru o clipă, 
pentru o zi sau de acum înainte”), acesta a 
necesitat în prealabil construirea unui drum 
de acces (având conform proiectului și 
valoarea ritualică a drumului către opera de 
artă) și nivelarea unui platou („cosmodrom”) 
pentru instalarea („decolarea”) „de-semnelor” 
componente. În contextul numeroaselor 
elemente (subansambluri) ale ansamblului – 
conceput ca poem obiectual funcţional si ca 
metaforă spaţiala a comunicării, cu funcţie 
sincretică și ritualică – cele mai importante 

de departe de preocupările de racordare la 
valorile occidentale ale deceniilor ulterioare 
– aceste valori ale unei lumi sub permanent 
asediu a constituit o formă de rezistenţă prin 
cultură dincolo de politic sau critică socială. 
Elementele imaginilor sale, pe care el le 
investește cu funcţia de re-creare a unei 
legături fundamentale cu pământul și implicit 
cu universul, aparţin unui imediat cotidian, 
personal, actual – câinele, tractorul, batoza, 
chibritul, bujia, curtea, răsadniţa, acul de 
siguranţă, suveica, oglinda. Ele dobândesc 
aceeași valoare arhetipală, magico-poetică, 
ca marile simboluri ale lumii rurale arhaice 
– soarele, vatra, arborele vieţii – deși forma 
de reprezentare este una care, aparţinând 
imediatului personal, rămâne figurativă, 
descriptivă, în curs de abstractizare și de 
reducere la esenţă – la semn. 

De-semne spre cer pentru ploaie și curcubeu, 
marele ansamblu de la Tăușeni,  land-art dar 
cu rădăcini adânci în ritual, este o transpunere 
în peisaj, într-o tridimensionalitate 
monumentală, a desenelor-semne 
invocatoare. Conectarea este intenţionată 
atât pe o axă verticală - după amplasarea 
elementelor, plouă în acel sat pentru prima 
dată după treizeci de ani – cât și radială: 
elementele simbolice care compun traseul 
ritualic marchează repere esenţiale ale lumii 
rurale, arhetipale, ale unui acasă personal care 
devine astfel universal. 

Demarat în 1994 și încă în curs de finalizare, 
ansamblul de la Tăușeni costituie doar 
începutul unui mare proiect neterminat al lui 
Alexandru Chira, Din deal în deal până la 
Viena, care își propunea să demonstreze că 
obsesia marginalităţii din cultura românească 
este lipsită de obiect, că și valorile specifice 
locale au o mare capacitate de iradiere 
culturală, că aculturaţia poate porni și din 
România spre Europa și că orice loc care își 

Poem colet / Package poem
ulei pe pânză / oil on canvas, 115 x 103 cm 
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rămân, în ultimă instanţă, din punct de vedere 
conceptual și pragmatic, drumul ritualic 
(cu trei poduri), păienjenișul potecilor de 
iniţiere (diferit colorate), un de-semn de 
punte (între două lumi) și cablurile aeriene 
(la vedere) și subterane care fac legătura cu 
triunghiul spiritual al satului: biserica, școala, 
căminul cultural. [Este un] proiect fără de 
sfârșit (ce se desfășoară pe o suprafaţă de 
peste 15 000 metri pătraţi), la care lucrez din 
1994 (parcurgând șapte etape distincte) [iar] 
forţa de lucru pe care a implicat-o a depășit 
o sută de persoane, de la ţărani localnici, 
muncitori calificaţi, tehnicieni, ingineri, 
până la unităţi ale armatei. [...] O astfel de 
„instalaţie magico-poetică a comunicării” 
(care la primul nivel angrenează comunitatea 
locală) își propune în plan general-simbolic, 

The first retrospective of Alexandru Chira’s 
work opens a program of monographic 
exhibitions through which MNAC aims to 
study and reconsider a series of Romanian 
contemporary artists who are relevant 
for a complete and coherent image of the 
historical, cultural and artistic context of the 
last five decades. 
Featuring over one hundred drawings, 
paintings and objects, spanning more than 
forty years, the exhibition explores the artist’s 
specific and personal ways of relating to the 
universal topics of the (disappearing, rural) 
contemporary culture, history, environment 
and tradition, showcasing the artist’s career 
as a painter, graphic artist and environmental 
artist. 
One of the relevant conceptual artists 
in Romania, Alexandru Chira practiced 
a type of symbolism unique in a cultural 
landscape in which the most usual 
conceptualisms are those deriving from 
either the abstractionisms, geometrical or 
neo-orthodox, or from the problematics of 
subjects such as the environment, society, 
politics, identity, the human body or the 
impact of technology. It is a magic symbolism 
grounded in the ritual function of objects, 
practices and places, on the one hand, and 
in the invocatory, designatory function of 
the drawing which shapes reality rather than 
describes it, on the other. 
From his earlier works, in the 1970s, to 
the monumental land art project from his 
birthplace in Tăușeni, he has always explored 
the functions and modes of drawing, defined 
by the artist himself as the image of a usually 
tridimensional sign, and as the main visual 
attribute of an image, to which all others are 
subordinated. Throughout his career, he has, 
equally coherently and continuously, strived 
to recuperate the meanings and values of 
the rural world, those values which belong 
to the visual fund of formal traditions but are 

at the same time socially functional, sacred, 
and creators of meaning. And he does so in 
historical contexts in which, successively, 
these rural values and the village itself were 
threatened by dissolution, by disappearance, 
and later on, by becoming obsolete. To 
recuperate – both at a formal and at an 
essential level, so far away from the official 
rhetoric of the 1970s and the 1980s, and from 
the attempts to catch up with the Western 
values in the following decades – these 
values of a world under permanent siege has 
meant a form of resistance trough culture far 
beyond politics or social criticism. 
The images he invests with the function of 
recreating a fundamental connection with 
the land – and implicitly with the universe – 
belong to a personal, day to day reality: the 
dog, the tractor, the thrashing machine, the 
match, the spark button, the courtyard, the 
seeding square, the safety pin, the sewing 
shuttle, the mirror. These elements receive 
the same archetypal, magical, poetical value 
as the great symbols of the rural world – the 
sun, the hearth, the tree of life – even if 
the representation itself is one which also 
belongs to the personal immediate and 
remains descriptive, figurative, on its way to 
abstraction and reducing to essence – to sign. 
De-signs towards the sky, for rain and 
rainbow, the great project from Tăușeni – 
land art but with deep roots into ritual – is 
a monumental, tridimensional landscape 
drawing of these invocatory signs. The 
connection is intended on both a vertical 
axis – after the placing of the elements it rains 
in that village for the first time in over thirty 
years – and radial: the symbolic elements 
which draw the ritual path are essential 
landmarks of the rural, archetypal world, of a 
personal home that becomes universal. 
Initiated in 1994 and still in progress, the 
monument from Tăușeni was meant to be the 
beginning of a great unfinished project 

Pictură studiu cu timbre ale memoriei / Study 
painting with memory stamps
ulei pe pânză / oil on canvas, 82 x 147 cm 
1973

cu determinarea necesară oricărui act de 
creaţie, să sugestioneze și să stimuleze în 
ultimă instanţă (de la distanţă) memoria 
colectivă și să o proiecteze într-o oglindă 
a speranţelor că actul de cultură este mai 
întâi de toate o imensă cutie de rezonanţă 
pentru identificarea, consolidarea celor mai 
ingenioase căi, canale și fire de comunicaţie 
și comunicare dintre individ și plenitudinea 
aspiraţiilor sale spre situarea sa (poetică) în 
lume. Aceasta ar putea fi imaginea ideală 
a resorturilor și rosturilor artistului, adică a 
visătorului de profesie.»

(Alexandru Chira, „DRUMURI, PODURI, 
PUNŢI „AERIENE”, OGLINZI INTERACTIVE”, 
România Liberă, 17.02.2001)



– From Hill to Hill all the way to Vienna – 
which aimed to prove that the marginality 
complex in Romanian culture is unfounded, 
that acculturation can also start from Romania 
towards Europe and that the valorization of 
the specific traditions can turn any place into 
an important centre for cultural diffusion and 
for a European cultural synthesis. 
(Mălina Ionescu)

“The adventure began in 1994, with a call for 
projects initiated by The Soros Centre for 
Contemporary Art. The challenge was to 
experiment the ways in which an artist can 
influence a community or a minority – be 
it defined by any specific trait, delimitation, 
traditions or ethnicity. […] I responded to 
the challenge and imagined this project in 
Tăușeni, which in its first form held more 
techno-poetically meanings and connotations 
and was called Installation for remembrance 
and for the invocation of rain and rainbow. 
Later on its connotations became increasingly 
poetical, and its title was changed to De-signs 
towards the sky for rain and rainbow. […]” 
(Alexandru Chira, Interview by Constantin 
Severin)

“[…] Ex-centrically situated, both 
geographically and culturally, on a hill from 
my home village (where, as I marked in 
writing, is the “centre of the world, for a 
moment, a day or forever”), it required the 
building of an access road (which also has, 
according to the project, the ritual value of 
the path to the place of the artwork) and 
the leveling of a plateau (“airdrome”) for 
the installation (“take-off”) of the signs, the 
components. In the context of the many 
elements (sub-ensembles) of the ensemble – 
conceived as an objectual, functional poem, 
and as a spatial metaphor of communication, 

with a syncretical and ritual function – the 
most important elements ultimately are, 
conceptually and pragmatically, the ritual 
road (with its three bridges), the network 
of (differently colored) paths of initiation, 
a sign-bridge (“between two worlds”) and 
the aerial (visible) and subterraneous cables 
which connect the spiritual landmarks of 
the village: the church, the school, and the 
communal cultural centre. [It is a] never-
ending project, which for now covers an 
area of 15 000 square meters, on which I 
have been working since 1994, completing 
seven different stages [and which] meant 
employing over 100 people, from local 
peasants, workers, technicians and engineers 
to army personnel. This ‘magical-poetical 
installation of communication’ (which 
primarily involves the local community) is 
meant (with a determination specific to any 
work of art) to operate on a symbolic but also 
general level, to suggest and stimulate the 
collective memory and to project it in a desire 
to prove that the act of culture is ultimately 
a huge resonating box for the identification 
and securing of the most appropriate ways, 
means, and channels of communication 
between the individual and the whole of his 
aspirations for his own poetical positioning 
into the world. This could be the ideal image 
of the resorts and purposes of the artist – the 
professional dreamer.”
(Alexandru Chira,  “Roads, bridges, aerial 
bridges, interactive mirrors”, Romania Liberă 
magazine, Bucharest, 2001)
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UN ALT FEL DE CONCEPTUALISM. 
TREI ÎNTÂLNIRI CU ALEXANDRU CHIRA

Maturitatea
Receptarea lucrărilor lui Alexandru Chira 
este umbrită de text. Literalmente, de 
cele mai multe ori: note, scheme, liste și 
aglomerări compacte de cuvinte ocupă 
zone strategice ale imaginii, devenind 
implicit părţi ale compoziţiei. Obstrucționat 
constant în cutreierarea sa contemplativă, 
ochiul privitorului este absorbit de zonele 
obscure unde un înţeles important pare să 
fie elaborat în secret. Frustrarea se naște 
dintr-un sentiment subliminal de urgență, 
transmis de cuvintele abia lizibile, de simţul 
punctual al preciziei combinat cu șovăiala 
ce iradiază din imaginea privită în ansamblu. 
Picturile par smulse dintr-un neverosimil 
carnet pânzat ‒ pagini de note pentru un 
discurs consemnat cu furie, dar pregătit 
cu minuție. Din compoziţie transpare o 
anume frământare, o îndoială, întreaga 
lucrare fiind, în fragmentaritatea ei, haotic 
textuală. Suprafeţele sunt colorate subtil, cu 
rafinament și reţinere, fără efort; cromatica 
participă la elaborarea compoziţiei în mod 
firesc, asemenea respirației; efortul e vădit în 
labirintul teluric al liniilor ‒ imprevizibile dar 
ferme ‒ care trasează obiecte, peisaje, oameni 
și texte în același mod întortocheat/torturat.

Devine evident că, dacă se dorește depășirea 
confuziei iniţiale, acest tip de imagine trebuie 
„îmblânzit” printr-un set de convenţii ale 
citirii. În primul rând, compoziţia trebuie 
abordată ca Text unic. Apoi, Textul trebuie 
acceptat ca ruină arheologică extrasă 
din straturi/depozite de amintiri parţial 
blocate. Privitorul trebuie să își asume o 
tenacitate detectivistică,  identificând și 
citind fragmentele în așa fel încât naraţiunea 
obscură ascunsă acolo să facă sens. În al 
treilea rând, cel mai important, cititorul/

detectivul/privitorul trebuie să fie înzestrat 
cu inspirație poetică ‒ sau, cel puţin, să fie 
deschis către acest tip de epifanie ‒, pentru 
a putea face punţi de legătură între diferitele 
elemente ale acestui eșafodaj textual 
complicat. 

S-ar putea obiecta, și pe bună dreptate, că 
aceste procese descriu un act mai general, cel 
al citirii și interpretării alegoriei. Oare trebuie 
să deducem de aici că Alexandru Chira este 
un artist al alegoriei? Sau că ne aflăm în 
prezenţa unui caz de allegoresis? Probabil 
câte puţin din fiecare. Fiind ierarhică, relaţia 
lui Chira cu lumea este supusă unei serii de 
filtre semantice. Se poate bănui că acele filtre 
ţin de copilărie, cea mai intensă experienţă 
formatoare, experienţă care, fiind inerent 
haotică, necesită ordonare. Artistul extrage 
din confuzia acelei perioade elemente pe care 
le „îngheaţă” în operă sub formă de simboluri 
a ceva. Semănătorul, Lampa, Tractorul, 
Suveica, Miriapodul, Săculeţul pentru 
memorie, Sania, Chibritul care arde, scrise 
toate (chiar de artist) în majuscule, contribuie, 
luate laolaltă, la o recurentă alegorie 
potenţială. În mod semnificativ, aceste semne 
sunt deopotrivă desenate și scrise, având 
astfel două identități care se subminează 
reciproc prin redundanță. Consecvente cu 
istoria alegoriei, a cărei eficienţă a fost ucisă 
odată cu fragmentarea culturală exacerbată 
de modernitate, imaginile lui Chira trădează 
această ambiţie retorică, pășind în tărâmul 
poeziei vizuale. Între imagini și fragmente de 
text, privirea spectatorului trebuie să țeasă 
continuu o rețea de asociaţii, liberă, dar și 
ghidată, cum se-ntâmplă în cazul citirii unei 
hărţi subiective a memoriei.

Notă despre maturitate 
Observaţiile de până acum încearcă să 
limpezească relaţia hermeneutică pe care 
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Poem colet – studiu IV / 
Package poem – study IV,
ulei pe pânză / oil on canvas, 160 x 139 cm  
1975 – 1991

un privitor neavizat (de fapt, orice privitor) 
ar putea-o avea cu opera de maturitate a 
lui Alexandru Chira, și anume cu picturile 
realizate între mijlocul anilor ’70 și mijlocul 
anilor ’80. Este perioada când Chira, în pofida 
unei prezențe discrete în lumea culturală, 
era considerat un artist împlinit, concentrat 
pe articularea propriului univers vizual și 
conceptual, undeva între pictură și exprimare 
verbală. Artistul se împotrivea apăsat ideii 
de a fi socotit pictorul picturii, pe măsură 
ce disponibilitatea pentru declaraţii publice 
făcute în jurul operei sale era din ce în ce mai 
evidentă. Lipsa de încredere în Pictură făcea 
parte din ceea ce putea fi socotit o complexă 
strategie de singularizare: artistul a înţeles 
rapid care sunt capcanele artei în România 
acelor ani ‒ sentimentalismul, fascinaţia 
desuetă pentru modernismul târziu, obsesiva 
privire înapoi spre valorile impresionismului 
și postimpresionismului ‒ și a decis să li 
se opună, susţinut nu numai de articulări 
discursiv-conceptuale, ci și de o atitudine 
polemică deschisă. O parte a acestei strategii 
s-a manifestat prin respingerea crescândă, 
deși nesistematică, a valorii estetice a picturii, 
decizie fundamentală în ce privește relaţia 
noastră cu practica artistică a lui Chira. 
Altă parte s-a concretizat printr-o anume 
poziţionare provocatoare printre colegii de 
breaslă și intelectualii umaniști (atitudine 
ale cărei mărturii pot fi revizitate în scrierile 
sale), dar în timp ce această luare de poziţie 
contribuie la înţelegerea contextului mai larg 
al operei, ea se dovedește mai puţin relevantă 
pentru supravieţuirea ei în posteritate.

Tinereţe
Alexandru Chira a fost un desenator talentat 
și un pictor sensibil. Desenele lui au început 
prin a fi viguroase, pline, întunecate, cu 
traiectorii complicate și de o calitate vizuală 
profundă. Pictura sa a fost mereu discretă, 

ambiguă, neasumată. Principiul masculin al 
desenului părea să acţioneze mereu ca un 
schelet torturat dar ferm, în jurul căruia se 
organiza principiul feminin, calm, al culorii. 
Nu este vorba aici despre un accident, 
căci opera lui Chira s-a jucat continuu și 
deliberat cu concepte opuse, cu paradoxuri, 
cu enunţuri contradictorii duse la absurd, 
ilustrând, toate, o fire polemică, animată 
în subconștient de principiul universal 
coincidentia oppositorum.

Prima expoziție personală (1973), găzduită 
în galeria de subsol a Cenaclului Tineretului 
din U.A.P., a constat exclusiv din desene de 
mari dimensiuni, crude, agresive, pe hârtie 
neglijent tăiată, unde se suprapuneau urme 
de creion și peniță. Violența asumată (care va 
dispărea mai târziu) dă importanță simbolică 
acestui debut prin care Alexandru Chira a 
reușit să-și delimiteze teritoriul artistic cu 
autoritate și fără urme de inhibiţie. Totul se 
afla acolo: spasmele memoriei, tânjirea după 
o vârstă de aur obscură (copilăria), universul 
curţii și gospodăriei, câinele familiar și păunul 
misterios. Scrisul invadase deja suprafeţele, 
dar făcea încă parte din textura imaginii, 
detaliu dramatic și contrariant, preluat dintr-o 
scrisoare pe care artistul și-o adresa sieși. 
Intensitatea spaţiului expoziţional era unică, 
Chira intrând în lumea artei contemporane 
prin marea poartă a conceptualismului, căruia 
îi imprimase însă o tușă nervoasă, sensibilă și 
senzuală.

După câţiva ani (1979), în expoziția personală 
„Tăușeni 124”, totul a ieșit efectiv la lumină 
în spațiul diurn al galeriei Simeza, cea mai 
celebră în Bucureștiul de atunci. Titlul explica 
limpede discursul: era adresa poștală a casei 
din satul transilvănean în care crescuse 
artistul. De acum, ritmul ordonat al picturilor 
îmblânzise intensitatea aproape isterică a 
desenelor. Temele, imaginile, conceptele erau 



aceleași, dar o anume dogmă se instala în 
naraţiune. Deși continua să surprindă, haotic, 
subtil deconcertant, Chira se preschimba 
treptat în preotul unei credinţe nescrise. 
Am putea spune retrospectiv că, în opera 
lui Chira, alegoria ţine loc de auto-alegorie, 
produs tipic al perioadelor de opresiune 
ideologică.

Relaţia lui ambiguă cu mediul picturii 
întreţinea o profundă contradicţie. După 
ce s-a afirmat ca desenator virtuoz, Chira 
a abordat cu tenacitate pictura, pentru a 
demonstra că o poate supune, că o poate 
umili, tratând-o exclusiv ca recipient de 
idei. Ca și când desenul ar fi fost inferior, 
insuficient de convingător pentru ochi, 
Chira s-a întors către pictură, golind-o însă 
de substanţa pe care știa foarte bine s-o 
stăpânească, preschimbând-o într-o suprafaţă 
neutră de culoare, unde ideile capătă ‒ iar și 
iar, dar, cumva, spre nemulţumirea lui ‒ forma 
desenului. Acest circuit epuizant este abordat 
în repetate rânduri în scrierile și în interviurile 
lui Chira, deși în mod tipic confuz: pentru 
artist, desenul nu e începutul, ci sfârșitul 
procesului creator ‒ un paradox cultivat 
probabil din raţiuni polemice, contrazis în 
opera de maturitate și în cea târzie. Acolo, 
totul începe cu un desen care e din ce în 
ce mai puţin un exerciţiu pictural și din ce 
în ce mai mult un principiu organizator, un 
instrument pentru măsurarea limpezimii 
mesajului. Însă mesajul e prizonier în suprafaţa 
pânzei, iradiind de acolo precum ilustraţiile 
unei cărţi cu textul scris (și ascuns) aiurea.

Fidel naturii sale conceptuale, Chira 
precizează undeva că totuși cuvintele sunt 
cele care îi stimulează creativitatea, prin 
faptul că iniţiază procesul de vizualizare, și că 
urma lăsată de cuvinte reprezintă întotdeauna 
un desen. În cele din urmă, dacă limbajul 
este dimensiunea ultimă a artei conceptuale, 

putem conchide că desenul este expresia 
ultimă a limbajului, cel puţin în universul lui 
Chira. El pretinde că, după ce cade frunzișul 
picturii, rămâne desenul; iar noi am adăuga: 
rămâne conceptul.

Notă despre tinereţe
Arta lui Alexandru Chira atinge în această 
etapă semnificaţia maximă, deoarece 
înglobează mai mult decât obsesiile, 
contradicţiile și chinurile  creatorului. Este o 
operă reprezentativă pentru două tipuri de 
modele intelectuale care articulează cultura 
Europei de Est între epoca Vărsătorului și a 
doua perioadă de teroare comunistă (post-
stalinism, naţionalismul ceaușist, brejnevism). 
Alexandru Chira le întruchipează pe 
amândouă, ceea ce reprezintă un privilegiu 
pentru istoricul de artă interesat de acest 
interval de timp. 

În primul rând, Chira duce mai departe 
universul satului românesc tradiţional, cu 
bagajul lui mitic, relaţiile strânse cu natura ‒ o 
lume aspră bazată pe nedreptăţi și privaţiuni. 
Apoi, Chira moștenește din familie mesajul 
apăsător al transformării brutale, prin tactici 
comuniste, a structurii sociale tradiţionale, 
înfăptuită prin desconsiderarea drepturilor 
omului. Deși Chira era mereu discret (sau, 
pur și simplu, prudent) când își contextualiza 
politic poveștile vizuale, se știa bine că tatăl 
său, capul unei familii care număra 6 copii, era 
eroul care se afla în centrul operei. Calificat 
drept chiabur pentru vina de a deţine un 
tractor, tatăl artistului a evitat închisoarea 
îngropând utilajul în livada familiei, unde a 
rămas până când restricţiile politice au slăbit 
în intensitate. După dezgropare, tractorul, 
devenit inutilizabil, putea cel mult figura ca 
personaj în desenele, picturile și filmele lui 
Chira, alături de semănător, de câine etc.

Al doilea model este cel al artistului 
conceptual apărut în scurta perioadă 
de dezgheţ prin care a trecut ţara în anii 
1962‒1974, artist deţinând informaţii 
precare despre tendințele internaţionale 
din artă, dar care, la nivel local, cultiva un 
tip de sensibilitate diferit, opus tendinţelor 
figurativului tradiţional, pictural și liric din 
România modernă. Chira s-a integrat unui al 
doilea val de conceptualiști, mai puţin radicali 
ca formă decât cei activi la sfârșitul anilor 
’60, mai preocupați de dimensiunea poetică a 
reprezentării decât de potențialul speculativ 
al producției de imagini. La cel mai înalt 
nivel al complexității, imaginile lui Chira (un 
conglomerat de simboluri și narațiuni vizuale, 
amestecate cu cuvinte) capătă puterea 
sugestivă a storyboard-urilor de film, unde 
intervalul dintre imaginile/textele rostite și 
nerostite deschide un spațiu pentru jocul 
liber al asociațiilor perceptive. Extrase din 
acest spațiu complex, cuvintele dobândesc 
autonomia delirantă a poemelor suprarealiste.

Dogma
La sfârșitul anilor ’80, lupta dintre desen 
și pictură părea să fi luat sfârșit. Nu exista 
un învingător ‒ ambele principii fuseseră 
abandonate pentru a putea păstra, compulsiv 
și transformat, satul imaginar al copilăriei, 
devenit o mașinărie de semne și relaţii menite 
să funcţioneze în vederea unei sistemice, 
infinite reproduceri. Pe ultimul palier al 
evoluţiei sale artistice, Alexandru Chira trata 
pictura ca pe un proiect descriind arhitecturi 
utopice menite să-i ridice limbajul simbolic 
și alegoric la alt nivel de gravitas. În acea 
etapă devenise evident faptul că artistul 
nu era motivat de suprafaţa pânzei sau de 
subtilitatea mediilor tradiționale (pictură, 
desen), ci de potenţialul acestora de a pregăti 
realizarea spațială a unei fantasme care-l 
chinuia. Copilul Chira și-a imaginat decolarea 

de pe dealul din vecinătatea satului natal, într-
un zbor ce urmărea să dea altă dimensiune, 
cosmică, inventarului din gospodăria familiei. 
Încet dar ferm, într-un efort de concretizare, 
artistul și-a schimbat viziunea: versiunea 
simbolică a locului natal trebuia reprezentată 
clar, deși sintetic, ca angajament pentru o 
viitoare transpunere spațială. Pentru Chira, 
arta nu mai avea o atracţie autonomă ‒ 
importantă era doar păstrarea conceptului 
în vederea folosirii lui ulterioare, în scopuri 
practice. 

Picturile mai vechi, ludice și ciudate, întinse 
pe șasiuri în formă de heptagoane răsturnate, 
refuzând astfel convenţia pânzei pătrate 
pentru o reprezentare ce trimite la plicul 
desfăcut, au fost înlocuite cu heptagoane 
verticale, sobre și simetrice, asemănătoare 
panourilor de altar. Semănătorul monumental 
și dinamic s-a preschimbat în silueta statică 
a omului alchimic așezat pe tron. În cele 
din urmă a devenit limpede că Alexandru 
Chira își împlinise deja viziunea de pictor, că 
lupta lui intelectuală se ducea acum dincolo 
de provocările oferite de acest mediu, că 
misiunea lui era în altă parte.

Trei întâlniri
L-am întâlnit pe Alexandru Chira de trei 
ori. Întâi, în subsolul primei lui expoziții 
personale. Intensitatea acelui univers și, mai 
ales, libertatea agresivă, și totuși poetică, 
a vocabularului său m-au făcut să intuiesc 
faptul că există un teritoriu ‒ cel al artei 
contemporane ‒ unde lucrurile se pot face 
în alt fel. E posibil ca, fără acea întâlnire, 
parcursul meu profesional să fi fost altul, fără 
legătură.

A doua oară, în anii ’80, când ceea ce 
ne lega în discuţii interminabile purtate 
prin localuri modeste era nemulţumirea 



Cuvinte pentru poem / Words for a Poem
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comună faţă de convenţionalismul dominant 
în arta românească, dictatura picturii, 
precum și neîncrederea colegilor faţă de 
ideile și conceptele menite să depășească 
virtuozistica mediului pentru altceva, mai 
abstract.

A treia întâlnire, cea mai importantă la nivelul 
consecinţelor, a avut loc în 1994, tot într-un 
local. Ca director artistic al Centrului Soros 
pentru Arta Contemporană din București, 
pregăteam atunci o expoziţie de proporţii 
bazată pe un apel de proiecte. Evenimentul 
urma să aducă practica artistică în relaţie cu 
diferite grupuri marginalizate etnic, social 
și/sau politic și, cu ajutorul acestora, să 
construiască discursuri colective în spaţii 
neconvenţionale. Chira, furios, pretindea 
că îi ignor statutul de artist instalaţionist și 
că îi privesc picturile cu un ochi desuet, că 
le înţeleg greșit rolul de proiecte pentru 
structuri în trei dimensiuni. L-am invitat 
imediat să-mi dovedească contrariul. 
Rezultatul a fost demararea proiectului 
faraonic de la Tăușeni. Consătenii lui Chira 
și familia sa, răspândită în regiune, i-au sărit 
în ajutor. O fabrică din Cluj a furnizat părţile 
metalice ale ansamblului, o rudă a artistului 
a donat terenul pentru instalație, primarul 
a reușit să repare drumul de acces, vecinii 
au contribuit cu ce au putut. Vernisajul 
s-a transformat într-o sărbătoare cu slujbă 
religioasă, discursuri și petrecere cu fanfară.

Pe baza unei video-documentații realizate la 
Tăușeni, un juriu internaţional i-a conferit lui 
Chira premiul pentru cea mai bună lucrare 
din expoziţia 010101... (1994, Muzeul Ţăranului 
Român, București). Artistul a fost dezamăgit: 
pretindea că premiul nu avea relevanță 
atâta timp cât juriul nu i-a vizitat lucrarea. 
Firea lui dogmatică nu accepta proiecţii ale 
realului ‒ Alexandru Chira era, fără să știe, un 
nominalist. Drumul ducea, fără abateri, de-

la-memorie-la-desen-la-pictură-la-proiect-
la-obiect! În momentul în care obiectul a fost 
definitiv instalat, orice filtru de lectură era 
abandonat. Trebuia să fii acolo dacă voiai să fii 
Acolo! Proiectul Tăușeni a continuat în timpul 
vieţii lui Chira și e în picioare și azi, fiind 
susţinut de familia artistului.

Dintr-un artist reflexiv, cu productivitate 
scăzută, Alexandru Chira a evoluat în mod 
surprinzător până la nivelul unor Robert 
Smithson, James Turrell sau Per Kirkeby, 
creatori de urme la scara peisajului, care și-au 
tradus viziunile atât în dimensiuni cotidiene, 
cât și în cele cosmice ale naturii. Alexandru 
Chira a dovedit în chip strălucit că opera sa 
nu era numai un produs de artă, ci și (mai 
ales?) elementul coagulant pentru procese 
sociale complexe, de lungă durată. Ansamblul 
de la Tăușeni, vocal, violent și colorat, 
reduce subtilităţile cercetărilor obsesive 
ale lui Chira privind valorile alegorice ale 
copilăriei sale la un set de forme deopotrivă 
funcţionale și abstracte. Precum în Ucenicul 
vrăjitor, procesele magice declanșate de 
Chira prin arta sa au evoluat într-un fenomen 
autonom, cu voinţă și identitate proprie. Iar 
vizitarea instalaţiei de la Tăușeni a devenit un 
eveniment miraculos pentru noile generații de 
vizitatori, după cum scria un blogger anonim 
care, fără să aibă legătură cu lumea artei, 
s-a-ntâmplat să ajungă acolo. Cu mult umor, 
autorul se mira de atmosfera extraterestră a 
ansamblului, concluzionând că a petrecut o 
zi remarcabilă într-un loc remarcabil, unde se 
poate fuma iarbă și contempla ceva care vine 
din altă lume.

Călin Dan



ANOTHER KIND OF 
CONCEPTUALISM. 
THREE ENCOUNTERS WITH 
ALEXANDRU CHIRA

Maturity
The reception of Alexandru Chira’s works is 
clouded by text. It happens mostly literally, 
as notes, schemes, lists and compact patches 
of words are occupying the strategic corners 
of the image, becoming intrinsic parts of the 
composition. The beholder’s eye, constantly 
blocked in its contemplative stroll, is re-
directed/stopped by the obscure surfaces 
where some important meaning seems to 
secretly be made. Frustration comes precisely 
from this subliminal feeling of urgency, 
conveyed by the hardly legible words, by 
the diffuse sense of precision combined with 
the indetermination exuding from the image 
taken as a whole. The paintings seem ripped 
off an unlikely notebook ‒ canvassed pages 
in preparation of a discourse that has been 
both furiously laid down and painstakingly 
built up. A sense of torment, of doubt comes 
from the composition, as the whole work 
is somehow textual in its fragmentarity. 
Colouring of surfaces is subtle, refined, 
withheld and yet effortless; the nuances are 
coming naturally in the composition, like 
air; the effort is concentrated in the earthly 
labyrinths of lines – unpredictable and yet 
intentional – which draw objects, landscapes, 
people and texts in the same tortuous/
tortured way.

It becomes quickly evident that, if one wants 
to get beyond the initial confusion, this type 
of image needs to be tamed through a set 
of reading conventions. First, the whole 
composition must be treated as a unique 
Text. Second, this Text has to be accepted 
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as an archaeological ruin extracted from the 
thick layers of partially blocked memories. 
Consequently, the beholder becomes 
the forensic expert who must be patient 
enough and read the fragments, projecting 
a whole narrative out of them. Third, and 
most important, the reader/forensic expert/
beholder must have poetic grace ‒ or at least 
the appetite for it ‒ to make connecting paths 
between the various elements of this intricate 
textual fabric. 

One might object, and for good reason, that 
such processes describe a more general act, 
that of reading and interpreting an allegory. 
Should we extrapolate from here that 
Alexandru Chira is an allegory artist? Or 
are we here in front of yet another case of 
allegoresis? Probably, a bit of both. Chira’s 
relationship to the world is hierarchical, 
submitted to a series of semantic filters. 
Those filters are predictably applied to 
childhood, as the most intense formative 
experience, and also one that is inherently 
chaotic – thus requiring order. The artist 
extracts from that confused period elements 
that are then frozen in his work as symbols 
of something. The Sower, the Lamp, the 
Dog, the Tractor, the Spindle Shuttle, 
the Centipede, the Sachet (containing) a 
Pawn for Memory, the Sleigh, the Burning 
Match, all written (by the artist) in capital 
letters, contribute altogether to a potential – 
recurrent – allegory. Significantly, those icons 
are drawn but also written, having thus two 
identities that undermine each other through 
redundancy. Consistent with the history of 
allegory, whose efficiency was killed through 
the cultural fragmentation exacerbated 
by modernity, Chira’s images betray their 
allegoric ambition, entering the realm of 
visual poetry. Between the icons and the 
bits of text, the beholder’s gaze must canvas 
continuously in a game of associations, 

free, but also guided, as in the reading of a 
subjective map of memory.

Note on Maturity
The remarks made so far try to organize the 
hermeneutic relationship that an unprepared 
beholder (or any beholder for that matter) 
might have with Alexandru Chira’s mature 
oeuvre, that is, the paintings elaborated 
from mid ‘70s until mid ‘80s. During that 
period, Chira appeared as an accomplished, 
yet discrete artist, concentrated on the 
articulation of his visual and conceptual 
universe somewhere in between painting 
and verbalization. The artist was increasingly 
reluctant to profile himself as a painters’ 
painter, while his availability for public 
statements around his oeuvre became more 
and more evident. His mistrust of Painting was 
part of what could be perceived as a strategy 
of singularity: the artist understood rapidly 
the pitfalls of the dominant art produced at 
the time in Romania, its sentimentality, its old-
fashioned fascination with late modernism, 
its obsessive looking back at the values of 
Impressionism and Post-Impressionism, and 
thus decided to counter all that not only 
with the support of conceptual discursive 
articulations, but also by an openly polemic 
attitude. Part of this strategy was the 
increasing, albeit not systematic, rejection 
of the aesthetic value of painting, a decision 
fundamental for our relationship with Chira’s 
artistic practice. Another part was a certain 
provocative positioning among colleagues 
and intellectual peers (an attitude which can 
be retraced in his writings), but while this is 
precious for understanding the larger context 
of the oeuvre, it is less relevant for its life in 
posterity.

Youth
Alexandru Chira was a gifted drawer and 
a sensitive painter. In the beginning, his 

Casa geometrului cu șarpe și bujie / Geometer’s 
house with snake and sparkbutton
ulei pe pânză / oil on canvas, 137 x 108 cm
1991



drawings were energetic, full, dark, with 
complicated trajectories and deep visual 
quality. His painting has always been discrete, 
elusive, unassuming. It looked always as if 
the male principle of drawing was acting as 
a tormented but solid skeleton supporting 
the exercise of the feminine principle of 
the colour. It’s no accident here, since 
Chira’s oeuvre has always and deliberately 
played with opposite concepts, with 
paradoxes, with contradictory statements 
pushed to the absurd, all illustrating an 
argumentative character, subconsciously built 
on the universal principle of coincidentia 
oppositorum.

His first solo show (Bucharest, 1973), held 
in the dungeon space of the Union of Fine 
Artists’ Youth Association, was exclusively 
drawings, large dimensioned, rough, 
sometimes messy in their way of cutting 
the paper, of framing it, of violating it with 
superimposed traces of pencil. A violence 
that will be suppressed later on made this first 
coming out also a coming-of-age, when the 
artist claimed his own territory with authority 
and with no signs of inhibition. Everything 
was there: the spasms of memory, the longing 
for an obscure golden age (childhood), the 
universe of the family’s courtyard and farm, 
the familiar dog and the mysterious pawn. 
Writing was already invading surfaces, but 
it was still a part of the iconic texture ‒ a 
dramatic and intriguing detail in a letter he 
addressed to himself. The intensity of the 
exhibition space was unique, and Chira was 
entering the world of contemporary art 
through the great door of conceptualism, but 
imprinting it a nervous, sensitive and sensual 
touch.

A few years later (1979), with the solo 
show “Tăușeni 124”, everything was literally 
coming to light (in the ground floor space of 

Fără titlu / Untitled,
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the most established gallery at the time, in 
Bucharest). The title was explaining clearly 
the discourse: it was the postal address 
of the house the artist had grown up in a 
Transylvanian village. And, already, the 
orderly pace of the paintings tamed the 
almost hysterical intensity of the drawings. 
The themes, the icons, the concepts were all 
the same, but a certain dogma was installing 
itself in the narrative. While still surprising, 
chaotic, subtly disconcerting, Chira was 
turning into the priest of an unwritten faith. 
Retrospectively we could tell that, in Chira’s 
oeuvre, allegory stands for self-allegory, 
a typical intellectual product in times of 
ideological oppression.

His ambiguous relationship with the medium 
of painting fed the deepest contradiction of 
them all. As soon as he proved himself as an 
outstanding draughtsman, Chira plunged into 
painting with tenacity, in order to show he 
could wholly submit it, that he could humble 
painting by treating it as a container of ideas. 
As if drawing were inferior, not enough 
convincing for the eye, Chira was turning 
to painting, depleting it of the substance 
he knew very well to master, changing it 
into a neutral colourful surface, where the 
ideas were taking – anew, and somehow 
to his irritation – the form of drawing. This 
exhausting circuit is visited time and again 
in Chira’s writings and interviews, albeit in 
a typically confusing way: for the artist, the 
drawing is not the beginning, but the end 
of the creative process, another paradox 
cultivated for polemical reasons, and 
contradicted in his mature and late works. 
There, everything begins with a drawing 
that is less and less a painterly exercise and 
more and more an organizing principle, an 
instrument for measuring the clarity of the 
message. And the message is locked in the 
canvas surface, irradiating from there like 

illustrations of a book with the text written 
(and hidden) elsewhere.

Still, true to his conceptual nature, Chira 
states somewhere that words trigger his 
creativity, they initiate the process of 
visualization, and that the trace of the 
words is always a drawing. Eventually, 
since language is the supreme and ultimate 
dimension of conceptual art, we can 
conclude that drawing is the ultimate 
expression of language, at least in Chira’s 
universe. He pretends that, after the foliage 
of painting falls down, it’s the drawing that 
remains; or, we would add, it’s the concept.

Note on Youth
Alexandru Chira’s art reaches then its peak 
significance, as it carries along far more 
than the maker’s obsessions, contradictions 
and torments. It’s a highly representative 
oeuvre for two types of intellectual models 
articulating Eastern European culture 
between the time of Aquarius and that of the 
second Communist Terror (post-Stalinism, 
Ceaușescu’s nationalism, Brejnevism). 
Alexandru Chira embodies both of them, 
and this is a privilege for the art historian 
concerned with the period. 

First of all, Chira carries along the universe 
of traditional Romanian village, with its 
mythical luggage, intense relationship with 
nature, rough society based on inequity 
and deprivation. Moreover, Chira inherits 
from his family the heavy message of the 
Communist transformation of a traditional 
social structure, transformation occurring 
most brutally, and in disregard of human 
rights. While Chira has always been discrete 
(or simply cautious) when politically 
contextualizing his visual stories, it seemed 
a well-known fact that his father was the 
unassuming hero in the centre of the work: 

he had been nearly imprisoned for the guilt 
of owning a tractor – an obvious proof of 
capitalist ambition! In order to avoid prison 
and the confiscation of the machine, the 
artist’s father buried it in the family orchard, 
where it was preserved until the political 
times softened. After digging it out, the 
tractor was no longer of any use, except of 
turning into a character in Chira’s drawings, 
paintings and movies, next to the sower, the 
dog, etc. 

The second model is that of the 
conceptual artist, born during the short 
thaw experienced by Romania between 
(roughly) 1962 and 1971; an artist who had 
a thin informational connection with the 
international developments, cultivating 
locally a different type of sensibility, opposed 
to the traditional figurative, painterly, lyrical 
tendencies of late modernism. Chira would fit 
a second wave of conceptualism, less radical 
in form than the conceptualism manifest in 
the ‘60s, and more preoccupied by the poetic 
dimension of representation than by the 
speculative potential of image production. 
At their highest level of complexity, Chira’s 
images (a conglomerate of icons, visual 
narratives and words) achieve the suggestive 
power of movie storyboards, where the 
interval between the spoken and the 
unspoken opens a space of free associative 
perceptive processes. Extracted from this 
complex space, the words are gaining the 
delirious autonomy of surrealist poems. 

Dogma
At the end of the ‘80s, the fight between 
drawing and painting seemed to reach 
a truce. There was no winner – both 
principles had been abandoned in order 
to compulsively preserve the lopsided 
imaginary childhood village, turned into a 
set-up of signs and relationships that should 

function as an iconic system waiting for 
infinite reproduction. In the last phase of his 
artistic development, Alexandru Chira was 
treating painting as a blueprint for utopian 
architectures meant to raise his symbolic-
and-allegoric language to another level of 
gravitas. At that stage it became obvious 
that it was not the surface of the canvas and 
not the subtlety of painting and drawing that 
motivated the artist, but their potential to 
prepare the physical accomplishment of an 
intense, obsessive phantasm. Chira-the-child 
had the epiphany of taking off from the hill 
neighbouring his village, in a flight meant 
to bring into another cosmic dimension all 
the parental-farm paraphernalia. Slowly, 
yet steadily, in an effort of embodiment, the 
mature artist changed his vision: the symbolic 
version of his birthplace had to be clearly, 
albeit synthetically described, as a promise of 
future accomplishment in space. Art ceased 
to have an autonomous appeal for Chira – all 
that mattered was the preservation of the 
concept for further and, if possible, practical 
use. 

The old paintings, playful and quirky objects 
shaped as tilted heptagons, refusing the 
convention of the squared canvas for a 
representation alluding to an unfolded 
envelope, were replaced by vertical, severe, 
symmetrical heptagons, resembling altar 
panels. The monumental and tragically 
dynamic Sower turned into an alchemic man’s 
symmetric silhouette sitting on a throne. 
Eventually, it became clear that Alexandru 
Chira had fulfilled already long time ago his 
painter’s vision, that his intellectual struggle 
was beyond the challenges offered by this 
medium, that his mission was elsewhere.

Final note
I encountered Alexandru Chira three times. 
First, in the dungeon of his initial solo show. 



The intensity of that universe and, most of 
all, the savage and yet poetic freedom of his 
vocabulary made me feel there was a territory 
‒ that of contemporary art ‒ where things 
could be done in another way. There is a 
chance that, without that very encounter, my 
career choices would have been different.

Second, during the ‘80s, when what 
connected us in endless debates around small 
tables in seedy pubs was our irritation with the 
conventional Romanian mainstream art, with 
the dictatorship of painting, with the distrust 
of concepts going beyond the virtuosity of 
that particular medium, dominant among our 
colleagues. 

The third, most significant as far as its 
consequences are concerned, took place 
in 1994, in a pub again. At that time, as an 
artistic director of the Soros Centre for 
Contemporary Art in Bucharest, I was 
preparing a large exhibition based on a call 
for projects. The event (010101…., 1994, the 
Museum of the Romanian Peasant, Bucharest) 
was supposed to bring artistic practices in 
relationship with various marginal social, 
political, ethnic groups and build with their 
support an out-of-the-studio collective 
discourse. Chira was furiously stating that I 
ignored his qualities of an installation artist, and 
that I looked at his paintings in an old fashion 
way, misunderstanding their fundamental 
role of projects for 3D structures. I have 
immediately invited him to prove the opposite. 
The result was the start of the pharaoh-like 
project “Tăușeni”. The village dwellers and 
Chira’s family came to help. A factory in Cluj 
produced the metal parts of the ensemble, a 
relative donated the land for the installation 
site, the mayor managed to repair the road, 
and neighbours brought their help in various 
capacities. The opening turned into a fully-
fledged celebration, accompanied by divine 

service, discourses and a brass-band party. 
An international jury awarded him the prize 
for the best project in the exhibition, based 
on a documentary made at Tăușeni. Chira 
was disappointed: he thought the prize award 
superficial as long as we did not visit the 
site. His dogmatic nature could not accept 
projections of reality, as he was a self-ignored 
nominalist. From-memory-to-drawing-to-
painting-to-project-to-object – that was 
the only way! The moment the object was 
definitely installed, any further filters had to 
be abandoned. You had to be there in order 
to be There! The project Tăușeni continued as 
long as the artist was alive, and is still going on, 
supported by Chira’s family. 

Alexandru Chira evolved unexpectedly from 
an introspective artist with a low production 
rate to the peer of names like Robert Smithson, 
James Turrell or Per Kirkeby, creators of traces 
at the scale of the landscape, translating their 
visions both into the everyday and into the 
cosmic dimensions of nature. He also proved 
brilliantly that his oeuvre was not only an 
art product, but also (mainly?) the binding 
element for long-time and complex social 
processes. The Tăușeni ensemble is loud, 
violent, colourful, reducing the subtleties of 
Chira’s obsessive research into the allegoric 
values of his childhood to a set of forms both 
functional and abstract. Like in Sorcerer’s 
Apprentice, Chira’s wizardry took over from 
him and developed into something with an 
own will and identity. 
Visiting Tăușeni has turned into something 
miraculous for younger generations: witness 
to this is an anonymous blogger without 
any knowledge of art, who ended there 
by accident; enthralled by the alien-like 
environment, he spent a great day in a great 
place where one could smoke a joint and look 
at something coming from another world.
Călin Dan

Studiu 10 / Study 10
ulei pe pânză / oil on canvas, 114 x 77 cm
nedatat / undated

Poem colet III / Package poem III
ulei pe pânză / oil on canvas, 37 x 37 cm
1994



Suveică înaripată / Winged shuttle
ulei pe pânză / oil on canvas, 85 x 50 cm
1985

Pasărea în colivie / The bird in the 
birdcage
tehnică mixtă pe pânză / mixed 
technique on canvas, 85 x 72 cm
1991



ALEXANDRU CHIRA se naște în 1947, la Tăușeni, 
România, și încetează din viaţă la București, în 2011. 
A studiat pictura la Institutul de Arte Plastice „Ion 
Andreescu”, Secţia Pictură – Cluj, la Institutul de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, unde 
va preda pictură din 1993 până în 2011. În 1974 

devine membru al UAP, și primește Premiul Uniunii 
Artiștilor. În 1993 și 1994 i se acordă Premiul pentru 
Pictură al Uniunii Artiștilor Plastici din România, 
în 1996 primește Premiul Academiei Române, 
iar în 2004 Ordinul Meritul Cultural În Grad de 
Comandor, acordat de Președinţia României. În 1999 
fondează Fundaţia ALCHIRA. 

Expoziţii personale (sinteză): 1968, Pictura, Casa 
Studenţilor, Cluj-Napoca, România; 1972, Pictură și 
desene Galeria Kalinderu, București, România; 1979, 
Tăușeni 124, Galeria Simeza, București, România; 
1980, Muzeul de Artă – Galaţi, România; 1982, 
Studii pentru o expoziţie, Galeria Simeza, București, 
România; 1984, Centrul Cultural Român, New York, 
S.U.A; 1992, De-semnul interior (retrospectivă), 
Galeria ArtExpo, București, România, Casa Culturii, 
Bratislava, Muzeul de Stat, Nitra, Slovacia; 1998, 
Expoziţia – instalaţie Pământul și arta, Muzeul 
Agriculturii din România, Slobozia; 
Expoziţii de grup (sinteză): 1973, Expresionismul 
ca atitudine, Atelier 35, București, România; 
1975, Concursul de desen Juan Miro, Barcelona, 
Spania; 1975, Lucrul, imaginea, semnul, Galeria 
Nouă, București, România; 1976, Arta și natura, 
Galeria Nouă, București, România; 1979, Fotografia 
și filmul experimental, Căminul Artei, București, 
România; 1981, Bienala Internaţională de la Sao 
Paolo, Brazilia; 1982, Geometrie și sensibilitate, 
Muzeul Bruckenthal, Sibiu, România; 1983, 13 pictori 
contemporani, Căminul Artei, București, România; 
1983, Locul – faptă și metaforă, Muzeul Satului, 
București, România; 1985, Mail art, Atelier 35, 
București, România; 1985, Festivalul Internaţional 
de la Cagnes-sur-Mer, Franţa; 1988, Rumänische 
Malerei der Gegenwart, Berlin, Germania; 1990, 
Filocalia, Galeria ArtExpo, București, România; 1992, 
Transparenţa, Galeria Podul, București, România; 
1993, European Media Art Festival, Osnabrück; 
1994, 010101, Muzeul Ţăranului Român, București, 
România; 1996, INTERARTeast open studio, Galeria 
Atelier, Târgu Mureș, România; 1996, Experiment, 
ArtExpo, București, România; 1999, Sacrul în artă, 
Palatul Parlamentului, București, România; 2003, 
Expoziţia Schimburi culturale România – Japonia, 
Metropolitan Art Gallery Space, Tokyo, Japonia. 
Din 1994, cu sprijinul Centrului Soros pentru 
Artă Contemporană, încep lucrările la ansamblul 
monumental de la Tăușeni, De-semne spre cer 
pentru ploaie și curcubeu, al cărui ultim element 
proiectat va fi realizat și amplasat în anul 2016. 

Ansamblul monumental de la Tăușeni De-semne spre cer 
pentru ploaie și curcubeu / The Tăușeni monument 
De-signs towards the sky for rain and rainbow
proiect demarat În 1994, aflat În curs de finalizare / project 
initiated in 1994, pending completion



ALEXANDRU CHIRA was born in 1947, in the 
village of Tăușeni, Romania; he died in Bucharest, 
in 2011. He studied painting at The Visual Arts 
Institute in Cluj from 1966 to 1968 and from 1968 
to 1972 in Bucharest, at the Visual Arts Institute 
“Nicolae Grigorescu”, where he taught painting 
from 1993 until 2011. In 1974 he became a member 
of the Romanian Artists Union and received the 
Artists Union’s Grant. In 1993 and 1999 he will be 
awarded the Artists Union’s Prize for Painting, in 
1996 the Award of The Romanian Academy and in 
2004 the National Order for Merit, Commander 
Grade. In 1999 he founds the ALCHIRA Foundation. 

Selected solo exhibitions: 1968, Painting, Cluj-
Napoca, Romania; 1972 – Paintings and Drawings 
Kalinderu Gallery, Bucharest; 1979 – Tăușeni 124, 
Simeza Gallery, Bucharest; 1980 – The Art Museum 
of Galaţi, Romania; 1982 – Studies for an exhibition, 
Simeza Gallery, Bucharest; 1984 – The Romanian 
Cultural Centre, New York, U.S.A.; 1992 – The 
Interior De-Sign, ArtExpo Gallery, Bucharest 
Romania, The National Museum of Bratislava, Nitra, 
Slovakia; 1998 Earth and Art, The National Museum 
of Agriculture, Slobozia, Romania. Selected group 
exhibitions: 1973 - Expressionism as attitude, 
Atelier 35 project, Bucharest, Romania; 1975 – The 

Juan Miro Drawing Contest, Barcelona, Spain; 
1975 – The Object, the Image, the Sign, The New 
Gallery, Bucharest; 1976 – Art and Nature, The 
New Gallery, Bucharest; 1979 – Photography and 
the experimental film, Căminul Artei Gallery, 
Bucharest; 1981 – The International Sao Paolo 
Biennial, Brazil; 1982 – Geometry and sensibility, 
The Bruckenthal Museum, Sibiu, Romania; 1983 
– The place – the action and the metaphor, 
The Village Museum, Bucharest; 1985 – Mail art, 
Atelier 35 project/gallery, Bucharest; 1985 – The 
Cagnes-sur-Mer International Festival, France; 
1988 – Rumänische Malerei der Gegenwart, 
Berlin, Germany; 1990 – Filocalia, ArtExpo gallery, 
Bucharest; 1993 – European Media Art Festival, 
Osnabrück; 1994 – 010101, The Romanian Peasant 
Museum, Bucharest; 1996 – INTERARTeast open 
studio, Atelier gallery, Târgu Mureș, Romania; 
1996 – Experiment, ArtExpo gallery, Bucharest; 
1999 – Sacred in Art, The Palace of the Parliament, 
Bucharest; 2003 – Metropolitan Art Gallery Space, 
Tokyo, Japan. 
From 1994, with the aid of the Soros Centre 
for Contemporary Art Romania and the local 
authorities, he began the making of the Tăușeni 
land art project, the last element of which will be 
completed in September 2016.
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