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T rupuri visătoare, pneumatice, învăluite 
în valuri opaline, iridiscente, proiecta-
te pe țărmuri largi non-perspectivale 

– acestea sunt fascinantele viziuni picturale 
ale lui Victor Hagea. Reflecții asupra aspira-
țiilor imaginative ale Omului către Zbor, spre 
Eternitate, visele lui au conținut metaforic și fac 
vizibil corpul ne-întinat în lumina lui originală, 
transparentă – ca spațiu primordial pierdut, vi-
zibil acum doar ca într-un vis, ca într-o oglindă. 
Donner à voir: a face vizibil in-vizibilul, ima-
ginabilul – aceasta este sarcina titanică a artis-
tului, „ofranda” lui sacrosanctă către privitor: 
să facă să strălucească din nou darul. Și totuși, 
visul trebuie dezvăluit și re-descoperit de către 
privitor într-un rite de passage, un joc spiritu-
al de inițiere. Aceasta este performanța rituală 
propusă de artist privitorului: un tableau vivant 
magic, pus în scenă ca teatru de încântare (fer-
mecat), al cărui director de scenă/regizor este 
artistul însuși. Dar ce fel de spațiu ar putea fi 
acest spațiu care este și nu este? Acest spațiu al 
visului este spațiul chôra, singurul spațiu care 
poate conține corpul de ne-conținut al visului, 
acea mișcare spațială aeriană care face corpu-
rile să se miște în mod mistic, paradoxal, în 
sus: ca și cum mișcându-se prin ele însele, sunt 
purtate de un fel de aspirație cosmică a unui 
spirit invizibil. Spațiul chôra este, dupa Timeu 
al lui Platon, spațiul primordial, spațiul matri-

ce (ekmageion), pântecele sau receptacolul în 
care creația originală s-a înfăptuit. Chôra este 
un fel de realitate de ordin terț (tríton génos), 
un spațiu în facere/devenire, un spațiu-interval 
(intermediar), care este și care nu este, vizibil și 
in-vizibil: acesta este spațiul imaginației! Chôra 
nu este nimic altceva decât o oglindă cosmică în 
care ființa perpetuă s-ar reflecta, imaginea-me-
morie a cosmosului primordial, antidotul 
(pharmakon) contra uitării. Însă fundamentul 
oferit de chôra este abisal pentru că realitatea ei 
poate fi sesizată doar printr-o „reflectare bas-
tardă”, ca într-un vis. De aceea zice Platon că a 
te uita la chôra este ca și cum „privim la ea ca 
într-un vis.” A privi imaginile lui Hagea este la 
fel, ca și cum te-ai uita într-o imensă oglindă 
cosmică, o imagine speculară (iluzionistică) și 
spectaculară, reflectând suprafața bogată a fal-
durilor, seducătoarea textură a Jocului.

A visa, zice Socrate, este să confunzi imagi-
nea cu originalul ei (Republica). Dar dacă vi-
sul confundă imaginea cu originalul, atunci el 
dezvăluie de asemenea și visul însuși, Imaginea 
sacrosanctă ascunsă, și aceasta este marea re-
compensă a privitorului, darul neprețuit al ar-
tistului. De aceea spațiul pictural chôra al lui 
Victor Hagea este un spațiu atât de ospitalier.
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