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A reprezenta sculptural evenimente desfășurate temporal în viața cuiva este extrem de dificil.
Cine ar încerca așa ceva ? Cine ar încerca să redea foșnetul pădurii sau livretul inclus în
albumele: &quot;Păsări cântătoare din Laeken&quot;, înregistrate de ornitologul Ludwig Karl
Koch, apărute în 1952 în mod sculptural ? Pare lejer de fapt, nu ? Se sculptează notele
muzicale în bazorelief. Nimic mai simplu de fapt. Dar ca să redai evenimente desfășurate
temporal în viața cuiva în materie solidă (pietră, lemn, bloc de sare cristalizată, sticlă ori gheață)
nu ne apare drept facil ori evident.

Analizând o lucrare a Dlui. Maestru Marius Leonte, credem că Dânsul ar fi reușit ceea ce noi
nici măcar nu am îndrăznit (bazorelieful coloanei infinitului a fost stopat în bloc de intervenția
categorică a părinților și vecinilor revoltați. Păcat, ar fi ieșit o lucrare continuă, reprezentativă,
demnă de clasat la UAP). Inserăm lucrarea Dlui. Maestru Marius Leonte și o comentăm așa
după cum ne pricepem.

Ce să reprezinte această tălpică de sanie cu un pinten central și o excrescență finală ? Oare
să fie descrierea destinului cuiva (ori a evoluției sale temporale) ? Ne vom rezuma la comentarii
descriptive: curbura superioară din față a tălpicii pare a trasa destinul pre-existențial
(pre-conceptual) intra-uterin. Urmează &quot;căderea în terestrialitate&quot;, în care legătura
gravitațională e marcată de aplatizare. Pintenul central ar fi creșterea la pubertate (explozia în
dezvoltarea umană a individului), cu recădere în normalitate. Despre excrescența finală,
aparent de tip tumoral nu mai comentăm, lăsăm la latitudinea cititorilor.

Dar descrierea destinului omenirii de la geneză până la sfârșit cum s-ar reprezenta ? Credem
că oarecum identic, doar cu un nor de ciupercă final.

Pentru noi, Maestrul Dl. Marius Leonte este un artist excepțional și a fost un om deosebit.

Scris pro-bono, dar mult prea pro-bono în douăzecișipatru decembrie, toujours 2021.
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