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         Liviu Stoicoviciu este un abstracţionist consecvent 
cu principiile descoperite şi aplicate în artă încă de 
la începutul anilor 1970, anii debutului său artistic. 
Încă din acea perioadă de început s-a concretizat 
interesul său pentru geometrie, iar pasiunea pentru 
cercetarea apropiată de matematică l-a urmărit 
mereu de atunci până astăzi. Liviu Stoicoviciu face 
parte dintr-o generaţie de artişti adesea neglijată de 
critica de artă şi de sistemul instituţional, printre 
artiştii evoluând în aceeaşi direcţie putându-i numi 
pe Ştefan Sevastre, Florin Maxa sau Lucia Maftei. 

Pictura geometrică a lui Stoicoviciu porneşte de la 
compoziţii având la bază structuri regulate, la început 
mai simple, cu modùl de pătrat sau de dreptunghi, care 
însă generează construcţii din ce în ce mai complexe şi 
care se dezvoltă prin acumulare, dar şi prin interferare. 
Privind cu atenţie aceste lucrări, putem discerne, cel 
puţin la o primă privire, modul în care artistul combină 
elementele de bază, producând uneori, prin utilizarea 
hexagoanelor, un efect de „fagure” sau, alteori, prin 
combinarea unor structuri stelate octogonale, efectul 
de „fulg de nea”. Aşa cum aceste structuri din natură 
sunt întrucâtva obţinute prin combinaţii ce generează 
efectul de aleatoriu şi de unicitate, tot aşa structurile sale 
plastice indică un anume grad de impredictibilitate, 
lăsând loc speculaţiilor asupra rolului hazardului 
şi al şansei aplicat în aceste compoziţii.

Deşi utilizează o tramă geometrică în lucrările lui, 
totuşi Stoicoviciu este pictor în adevăratul înţeles 
al cuvântului, având bucuria mânuirii cu voluptate 
a culorii, a tonurilor şi a „pasajelor” cromatice. În 
lucrările din anii 1970-80, el obişnuia să picteze 
cu culori dense, saturate (roşu englez, brun, ocru 
sau sienna, albastru), urmărind să sublinieze 
volumul structurilor în spaţiu prin umbre şi culori 
mai intense, menite să reliefeze astfel construcţia 
geometrică. Densitatea structurilor compoziţionale, 
dar şi cea cromatică, apropie aceste lucrări, într-
un mod surprinzător, dincolo de intenţionalitatea 
pictorului, de structurile geometrice din folclorul 
românesc, de o varietate uimitoare de forme şi 
creaţii. În ciuda acestei aparenţe, arta lui Stoicoviciu 
este evident una intelectuală, generată din pasiunea 
pentru combinaţiile matematice şi pentru spaţiu. 

De altfel, o piesă de mari dimensiuni, impresionantă 
prin monumentalitate, este chiar un relief conceput 
pe mai multe nuclee compoziţionale, dar păstrând 
totuşi unitatea întregului. Modùlul de bază al 
compoziţiei este dreptunghiul, dar jocul dintre 
plin şi gol, dintre altorelief şi un relief mai mărunt, 
creează un efect plastic neobişnuit, în care se observă 
imediat concepţia elaborată şi sofisticată a întregului. 
Compoziţional, există multiple centre de „lumină” 
(spaţii goale, situate la stratul zero, de bază, alb şi 
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care au efectul de a polariza privirea), dispuse central 
într-o structură complexă stelată, iar de la acest 
nucleu, din „inima” lucrării, se dezvoltă periferic 
jocul volumetric, de reliefuri mai înalte sau mai plate, 
care se transformă într-un câmp geometric variat.

Ieşirea din bidimensional se produce însă printr-o 
serie de obiecte spaţiale (construcţii delicate din lemn 
vopsit în alb), care se structurează conform unor 
compoziţii stelate hexagonale, alcătuiri complexe 
obţinute prin suprapunerea mai multor astfel de 
structuri aranjate într-o scală, dinspre mare spre mic, 
adică spre un centru de absorbţie al privirii. Efectul 
de vortex este cel urmărit în acest caz, combinat cu 
cel de rotire sau de pulsaţie, datorat tocmai dispunerii 
decalate, generat de straturile de hexagoane. 

Picturile lui Stoicoviciu de la începutul anilor 1990 
până în prezent devin tot mai diafane şi mai colorate, 
pe măsură ce artistul epuizează un anume tip de 
experiment şi caută un nou limbaj şi o expresie plastică 
pe măsură. El alege în aceste serii de lucrări combinaţii 
geometrice construite pe structuri stelate, amplificând 
unghiurile asc de linii şi unghiuri suprapuse conduce 
la un efect de metamorfozare de tip caleidoscopic. 
Structurile geometrice sunt mai puţin dense şi par 
mai mobile, gata oricând să evolueze unele din altele, 
autogenerându-se. Privitorul pare să fie invitat să 

pătrundă în interiorul acestor jocuri optice, pe care 
nu le poate decât contempla uimit, iar contemplarea 
unei serii de mai multe tablouri, conduce la impresia 
de transformare perpetuă. Senzaţia de „uşurinţă” şi de 
„joc” optic rezultă din legătura strânsă dintre aceste 
lucrări, care se multiplică unele pe altele, tăinuind 
însă în partea nevăzută studiul sofisticat al geometriei.

Impresia de lejeritate fizică, de pierdere a greutăţii 
se datorează fără îndoială şi iluminării paletei 
şi a fundalului picturilor, devenit chiar alb-gri, 
peste care este aplicată compoziţia geometrică, în 
culori puternice, alcătuite uneori din perechi de 
complementare. Culorile, puternice şi strălucitoare, 
sunt atenuate prin grizare şi sunt dispuse după o 
logică a volumului pe diferite muchii ale structurii 
geometrice; toate acestea le conferă un aer diafan, 
uşor, aproape ireal, ce transmit o invitaţie la vitalitate.

Sistemul vizual stabilit de Liviu Stoicoviciu, unic 
prin modul în care îşi structurează compoziţia 
şi utilizează culoarea, se adresează tuturor, 
încercând să împărtăşească publicului o invitaţie 
optimistă şi generoasă spre o artă intelectuală, 
independentă, neaservită nici modei şi nici 
calculelor de piaţă, ci păstrând consecvent şi 
egal cu sine bucuria gestului creator pur.
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