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Salvatore GUCCIARDO Belgia

 De câțiva ani buni urmăresc, cu nevicle-
nit entuziasm, cu o admirație mereu proaspătă, 
devenirea și rezonanțele în social ale artistu-
lui Salvatore Gucciardo, trăitor în Belgia, La 
Charleroi, italian prin rădăcini. Încet încet am 
ajuns să-l consider un deschizător de drumuri cu 
forțe șamanice. În sfera sa picturală el gândește 
tarele energiei universale, marea alchimie cos-
mică, doboară mistere, alege căi neumblate. 
Cine vizionează câteva dintre tablourile majes-
tuoase ale lui Salvatore expuse în mari gale-
rii europene (Lʹodysée solaire, Le mystère de 
Babel, Le songe cosmique, La destinée humai-
ne, Le lyrisme azuré, Le Jujement Dernier) 
realizează existența unui pictor de mare forță, 
un vizionar de rară stirpe. Împătimit plastician 
și poet, Salvatore, lucrător la construcția unei 
opere monumentale, impresionante.
 Dezinvolt, artistul se plimbă printre ele-
mentele marelui cosmos și a cosmosului uman 
precum Swift în țara piticilor. 
 Nu de mult, într-una din zile primesc, 
într-un plic prestant, o scrisoare prietenească 

și cartea Lʹaube de cristal semnată Salvatore 
Gucciardo. Citită pe nerăsuflate. Pentru că, 
așa cum afirmă artistul, cartea este ,,o poartă 
deschisă spre vis”. Dar nu numai atât. Poet al 
revelațiilor, ca și în pictură el propune o nouă 
viziune a omului în Univers. 
 Lʹaube de cristal (Zori de cristal), 
cuprinzând poeme în proză, apărută la ,,Editions 
les Poètes Français” din Paris), este o adevăra-
tă epopee în 14 acte, prefațată de Elisabeta 
Bogățan și postfațată de Michel Bénard, acesta 
din urmă considerându-l un pionier care se 
avântă întotdeauna pe căi necunoscute. Și în 
această carte, Salvatore nu-și trădează stilul. 
Ca și în construcțiile sale picturale, întâlnim 
originale explozii ale formelor, ale viziunilor 
ale energiei creatoare, același artist al diafanelor 
sau tragice revelații.
 Cu multă bucurie, acordăm acestui mare  
și original artist al Europei un spațiu în revista 
,,Feed Back” unei părți infime din creația sa.

Daniel CORBU

Un mare vizionar al artei contemporane
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Salvatore Gucciardo
L'aube de cristal

                      Michel BÉNARD

Articol despre cartea L'aube de cristal, 
apărut în revista L'agora nr.98 2022.

Salvatore Gucciardo, 
poetul genezei și al lumini

 Dincolo de vis, poetul accentuea-
ză virtuțile cuvântului și ale speranței, 
reflexiile luminii în sufletul omului: 
,,Cristalizare/ A cuvintelor/ A ființei/ 
Întreagă Puterea/ Universului/ În orbi-
rea/ Speranței.”
 Stăpânirea poeticii, elanul spi-
ritului său, înălțimea mesajului poetic 
și uman fac din cartea lui Salvatore 
Gucciardo ,, L'aube de cristal” o operă 
artistică de mare importanță pentru 
literatura de azi și cu siguranță pentru 
cea de mâine.

Elisabeta BOGĂȚAN
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Cine suntem, de unde venim, unde ne ducem?
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Exposition Rimbaud   
Espace Culturel Mompezat - Paris 

Michel Bénard și Salvatore 
Gucciardo
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La destinée humaine
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Le jugement dernier
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Mă consider un artist vizionar căruia  îi place să gândească la misterele omului 
și ale cosmosului. Îmi place să pun omul  în centrul universului. Pentru că lumea 
nu ar avea niciun sens dacă ființa nu ar exista.

Salvatore GUCCIARDO

arte vizuale


