
 

Așezați ireversibil sub zodia miturilor 
noastre fundamentale, marcați profund de 
ideea destinului fatidic, manolian construim la 
lumina zilei, dar edificiul se dărâmă noaptea. 
Ideea că sacrificiul celui drag va fi salvator în 
ordinea creației destinată timpului trimite  
ireversibil la acceptarea fatalității ca ceva firesc. 
Suntem, așadar, sortiți să o luăm mereu de la 
capăt într-un parcurs repetitiv inevitabil.  

Referitor la artele frumoase din Moldova, 
identificăm, temporal cel puțin,  o prioritate, 
învățământul artistic fiind prin Gheorghe Asachi 
și, mai apoi, prin Gheorghe Panaiteanu 
Bardasare, racordat unor notabile exigențe 
europene. Nevoia unei sincronizări cu spațiile 
artistice de elită ale veacului al XIX-lea a fost 
onorată de tinerii artiști ai timpului, mulți dintre ei 
configurând prin stil și valoare o amprentă a 
stilului academic local, marcat mai ales în arta 
portretului și, mai apoi deschis spre peisaj și 
compoziție dincolo de oferta realului. Directorii 
Școlii de Belle Arte ieșene, Constantin D. Stahi, 
Emanoil Bardasare, Gheorghe Popovici, Ștefan 
Dimitrescu au reconfigurat din mers repertoriul 
subiectelor picturale, concomitent cu evidentele 
schimbări de atitudine și expresie. După 
dispariția prematură a lui Ștefan Dimitrescu, cel 
care transformase Școala de Belle Arte în 
Academie, a urmat la conducerea Academiei 
N.N. Tonitza, cel care a încurajat ieșirea 
studenților în plein air, invitându-i în paralel cu 
experiența pictării Schitului Durău sub 
privegherea sa, să comunice, într-un firesc 
parteneriat, cu spectacolul naturii. Și Corneliu 
Baba și Mihai Cămăruț sau Nicolae Popa au 
regăsit la Durău, în N.N. Tonitza, un om liber, 
dispus să treacă dincolo de rigorile stilului 
ecleziastic tradițional, scenele biblice dobândind 
caracterul unei viziuni desprinse de canoane. 
Portretele sfinților ierarhi, dincolo de hieratismul 
bizantin, deveneau pledoarii pentru o decentă 
libertate de expresie și de creativitate.  

Consider că acest moment a echivalat cu o 
veritabilă deschidere, cu o explicită emancipare 
a limbajului plastic și racordare la expresia 
modernă a timpului românesc și european. 
Contactul permanent al ieșenilor interesați prin 
înaintași de exigențele și rigorile academiilor 
germane s-a amplificat, mulți dintre bursierii 
ieșeni având acces la academiile oficiale sau 
libere franceze.  
 

Din perspectiva participării ieșenilor la marile 
selecții naționale la București, cronicarii vremii 
au sugerat, contrariant uneori, că arta acestor 
creatori nu evoluează atât de rapid cum ar 
trebui. Cronicarii, de obicei literați sau juriști, 
aveau opinii dintre cele mai diferite, ideea de 
critic de artă profesionist fiind aproape 
necunoscută. În spațiul expozițiilor ieșene, 
găzduite adesea de localul Academiei de Arte, 
beneficiau de aprecierile unui public ce se 
emancipa odată cu artiștii, comentariile fiind  
reduse doar la succinte note jurnalistice. În 
general, literații s-au mai încumetat să 
comenteze operele și să formuleze opinii, 
evident subiective și limitate la interpretarea 
subiectului, a poveștii din tablou.  

Cu timpul, tot literații au fost aceia care, 
interesați de spectacolul monden al 
vernisajelor, s-au arătat deschiși în textele 
jurnaliere de unele elemente cum ar fi culoarea 
sau construcția plastică. În perioada interbelică, 
jurnalistul Aurel Leon a devenit un fidel 
comentator, un factor de stimulare a creației 
maeștrilor de la Academie, dar și al tinerilor 
absolvenți de Belle Arte. Ulterior, cronicile sale 
s-au metamorfozat în memorii scrise în serial, 
evocările fiind utile pentru configurarea unei 
atmosfere. Umbrele ieșene de mai târziu au 
devenit surse de informații pentru Dicționare. 
La rândul său, Radu Negru, aplicat 
comentariului estetic, a avut o notabilă 
contribuție la modernizarea mediului artistic 
ieșean, unele dintre comentarii devenind 
mărturii de referință. În ultimele decenii, revista 
scoasă periodic de Petrache Bicer, Artis, a 
adunat profesioniști ai genului, dar și câțiva 
oameni cu experiențe muzeale. Claudiu 
Paradais a realizat câteva utile monografii de 
autor. În zilele de acum, remarcabile albume de 
artă au editat și unii colecționari de marcă, între 
aceștia fiind dr. Hortensiu Aldea, scriitorul 
Grigore Ilisei, dr. Mihai Pricop, profesorul  Mihai 
Bejan, precum și unii muzeografi de la Muzeul 
de Artă, Maria Paradaiser, Maria Hatmanu, 
Ivona Aramă, Minola Iutiș ș.a. Volumele de 
eseuri consacrate artelor din Moldova, 
albumele privind arta ieșeană, din Bucovina, 
din întreaga Moldovă, Dicționarul ilustrat al 
artelor frumoase din Moldova de la 1800 până 
în prezent contribuie, desigur, la configurarea 
mișcării artistice ieșene și nu numai. 

Ideea de a consacra spații expoziționale 
generoase face din Galeriile Dana un centru de 
interes artistic dinamic prin succesiunea 
expozițiilor personale sau colective de o elevată 
condiție,  motivată prin selecțiile riguroase. 
Tipărirea unor albume de calitate, veritabile 
monografii, impun,  alături de Galeriile Cupola 
sau Tonitza cota înaltă a spectacolului artelor 
frumoase la Iași. Proiectul editării de către 
Galeriile DANA a suplimentului ARS LONGA, 
consacrat exclusiv artelor frumoase, echivalează 
cu încă un gest major pe care Mihai Pascal îl 
face în beneficiul comunității artistice ieșene și 
unui public deschis către toate azimuturile 
valorilor autentice... 

Valentin CIUCĂ

PUNCT 
ȘI DE LA 
CAPĂT 

Muzeele sunt cele care dau seamă îndeobşte 
de ceea ce-a fost istoria acestui domeniu al artelor 
frumoase, atât de dinamic, cu evoluţii efervescente, 
deseori contestatare, ivite dintr-un spirit novator şi 
scormonitor de nepotolit. Dar oricât de îmbelşugate 
ar fi pinacotecile şi de generoase spaţiile lor de 
expunere, imaginea pe care ne-o oferă acestea nu 
are cum fi îndestulătoare. Colecţiile private sunt de 
regulă dacă nu ferecate, cel puţin greu accesibile. 
Expoziţiile organizate de muzee sau galerii de artă 
scot la lumină comorile tezaurului artistic şi ne dau 
posibilitatea să ne îmbogăţim zestrea de impresii şi 
să cunoaştem mai nuanţat şi adânc creaţia unuia 
sau altuia dintre artişti. Se adaugă albumele de artă, 
marile biblioteci, depozitare mai cu seamă ale 
graficii. 

Supliment editat de Galeriile de artă DANA 

îndemn la lucrarea faptelor cele bune
Dar există cel puţin încă o sursă, un izvor 

revelator în felul său particular privitor la traiectele 
artistice. E voba de casele în care au trăit şi lucrat 
marii artişti. Nu-s multe astfel de incinte grăitoare ale 
modului de a fiinţa al unui creator şi mărturisitoare, în 
egală măsură, asupra operei. Nu-s evocatoare doar 
lucrările ce acoperă pereţii odăilor, holurilor ori 
casele scărilor, ci mai cu seamă pulsează în aerul lor 
un duh testimonial. Te învăluie o pânză ca de mister 
şi se dezvăluie miraculos înainte-ţi unele din tainele 
ce numai în asemenea locuri se întrupează. Chiar 
de nu-i surprinsă înlăuntrul caselor, fie şi printr-un 
singur instantaneu fotografic, prezenţa  artistului la 
şevalet, închipuirea, stimulată de ambianţă,  
recompune aproape cinematografic scene de care 
vizitatorul habar nu avusese poate până atunci. 

În faţa celui ajuns în încăperile meşterului faur 
se întâmplă chiar să prindă contur silueta 
fumegoasă a acestuia. Amfitrionul s-a întors 
surprinzător acasă şi s-a reapucat să ducă mai 
departe pânza din lucrul căreia se oprise fulgerat de 
moarte. Am simţit şi eu asta la Târgovişte, în casa lui 
Gheorghe Petraşcu şi nu de mult în Flandra, la 
Jabbeke, în altelierul din vila lui Constant Permeke. 
Un fior transcedental pune stăpânire în asemenea 
spaţii  pe privitor, care nu-i unul uitător ca la teatru, ci 
părtaş la ceea ce-a fost  strădanie demiurgică.  

Noi, ieşenii, suntem, din păcate privaţi de astfel 
de împărtăşiri înălţătoare. Avem o Pinacotecă (e 
drept închisă de o vreme), cu un tezaur bogat, dar 
ţinut în lăzi din pricina spaţiului mult insuficient faţă 
de nevoi. Nu s-a întreprins mai niumic pentru 
crearea unui muzeu al artei contemporane, o 
prezenţă obişnuită în centrele urbane importante. 

Cât priveşte casele memoriale ale artiştilor 
 

plastici trăitori la Iaşi, şi slavă Domnului n-au fost puţini, 
acestea lipsesc cu desăvârşire. Ultimele care 
rămăseseră în picioare au fost puse la pământ de 
spiritul demolator al regimului trecut, continuat la fel de 
râvnitor şi azi. E destul să  aducem aminte  de cea din 
urmă ireparabilă pierdere, de casa lui Octav Băncilă 
din Păcurari, dărâmată în  pofida protestelor iubitorilor 
de artă şi ale unor oameni de conştiinţă ai Iaşilor. Am 
evocat toate acestea spre a îndemna la acţiune şi la 
întemeieri viitoare. Acum ne aflăm într-un moment în 
care o galerie de artă, cum e „DANA”, face mai mult 
pentru păstrtarea şi restituirea moştenirii artistice decât 
cei cu misiune. Sărăcia prezentului nu e singura cauză 
a  dezertări de la datorie. Aplecarea cu iubire şi 
pricepre asupra acestei chestiuni ar degaja şi în 
asemenea vremuri potrivnice soluţii şi ar mişca, fie şi 
puţin, treburile din loc. Să medităm şi mai ales să 
purcedem la fapte. La cele bune şi ziditoare. 
 

 

Grigore ILISEI 

Dimitrie GAVRILEAN, „Ritual magic”, „Căruța ceterașilor astrali” 
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Pe lângă numeroasele inconveniente, 
senectutea are totuși avantajele ei.  Toamnă de 
toamnă, aniversarea pictorului Dan Hatmanu este 
un prilej de neobișnuită mobilizare expozițională, 
dar și de fervoare mediatică rar întâlnită. Fiecare 
nouă treaptă în ascensiunea biografică reactivează 
tendințele de „mitologizare” locală, cu toate atúurile 
și neajunsurile presupuse. Și de această dată, 
Galeriile Dana s-au postat în avanscena 
organizării de evenimente, gândite ca măsură a 
recunoașterii meritelor acumulate de artist de-a 
lungul carierei. Nu aș vrea să reiau acum teme 
care inflamează anual zelul contestatar, nici să 
întăresc artificial frontul evocărilor hiperbolice - știu 
că elanurile nihiliste sunt la fel de puțin credibile ca 
și excesele superlative. În contextul de față, 
interesant de văzut ar fi modul în care pictorul 
ieșean se poziționează în raport cu propriii maeștri, 
dar și cu propriii discipoli.  

Pusă la cale de absolvenții generației ’81, 
expoziția de pe str. Lăpușneanu îi oferă lui Dan 
Hatmanu ocazia de a etala o lucrare mai veche, 
intitulată Printre marii maeștri. Stăpânind cu 
dezinvoltură „viciul portretului” – după expresia lui 
Corneliu Baba -, pictorul se înfățișează în prim-
plan, flancat de Salvador Dali și de Picasso, pe 
aceeași linie cu Giacometti și Brâncuși, vegheat 
atent din spate, proxim, de figurile unor Leonardo, 
van Gogh și Rembrandt. Alături și în fundal apar 
chipuri ilustre ale artei universale, amestecate cu 
profiluri ale maeștrilor autohtoni. Tabloul poate fi 
citit ca o probă a orgoliului juvenil netemperat -  
pictorul așezându-se acolo unde crede că „îi este 
locul -,  dar și ca o declarație de atașament la 
„marea tradiție” picturală, cea care îmbină formația 
clasicistă cu spiritul inovativ al avangardelor. Este 
un fel de a spune că nu poți face artă „de unul 
singur”, în absența modelelor, fără a cunoaște 
istoria disciplinei și aportul celor care i-au marcat 
decisiv evoluția. Este, de asemenea, un mod de a 
afirma că îndrăzneala, fie și ostentativă, curajul de 
a-ți proclama valoarea, de a te măsura cu „zeii”, 
sunt indicii ale anvergurii propriei situări. Pentru 
artist, orgoliul excedentar poate cântări mai bine 
chiar decât modesta repliere în proiecte cu miză 
locală sau provincială. Însușirea vocabularului de 
lucru, frecventarea numelor consacrate, 
cunoașterea tendințelor curente, sunt etapele 
necesare conturării mult-căutatei formule 
expresive personale.  

În privința maeștrilor români, decisivi în propria 
formare,  simpatia față de Corneliu Baba este 
nedisimulată. O confirmă câteva fraze din interviul 
acordat poetului Paul Gorban, publicat pe blogul 
acestuia: „eram un  mare admirator al lui și al artei 
lui. Mi-a fost profesor și am fost influențat de 
pictura lui. Am fost atât de mult influențat, încât la 
un moment dat apăream în umbra maestrului. 

 
 

Uneori nu știai dacă lucrările mele sunt ale lui 
sau dacă lucrările lui sunt ale mele. Nu aveam 
persoanalitatea conturată. A trebuit să mă despart 
de el, să plec în străinătate, să intru în contact cu 
arta occidentală și să îmi găsesc drumul meu. Il 
admiram atât de mult încât  ajunsesem la un 
moment dat să îi imit până și comportamentul; 
clipeam ca el, priveam și meditam ca el, simțeam 
că și mâinile le folosesc ca el”. Reiese că 
obediența paideică în exces poate fi, deopotrivă, 
inhibantă și sufocantă. Tocmai de aceea, 
„despărțirea” – previzibil a se petrece la un 
moment dat - nu trebuie interpretată ca „trădare”, 
ci în felul unei șanse acordate propriei evoluții. 

Pentru Dan Hatmanu, stagiul parizian a fost 
tocmai o asemenea ocazie. Expoziția Paris, je 
t’aime  (accesibilă în galeria din str. Profesor 
Cujbă) ilustrează importanța minimei „deschideri” 
culturale, a sincronizării necesare cu spiritul 
efervescent al modelor artistice și al 
experimentelor cu adevărat reformatoare.  Umbra 
lui Dali, bunăoară, este evidentă atât în 
autoportretele parodice, cât și în stilul suprarealist 
al multor din lucrările sale (Champ de Mars, 
Moulin Rouge, Nebuna din Chaillot, Louve, Café 
de la paix, Conversație, Orele Parisului), ori în 
instantaneele fotografice făcute la intrarea în 
muzeul parizian dedicat spaniolului, lângă 
pitoreasca Place de Tertre. Față de propriii 
discipoli, pictorul ieșean se arată mai curând 
îngăduitor. La recentul vernisaj organizat de opt 
dintre aceștia (Iren Barabas, Angela Pitaru 
Bolnavu, Grigore Bejenaru, Eugen Dornescu, 
Merișor Dominte, Stelian Onică, Pușa Pîslaru, 
Nicolae Suciu), profesorul a lăudat libertățile 
asumate de elevii săi, non-obediența acestora în 
alegerile picturale făcute. „Fiecare a mers pe 
drumul lui, nu seamănă cu profesorul lor, nu se 
imită între ei şi nu se repetă. Am încercat să-l 
îndrum pe fiecare pe calea lui, să-şi contureze 
personalitatea.” 

Este și motivul pentru care în lucrările expuse 
este aproape invizibilă „umbra” sau influența 
maestrului, cu efecte centrifuge, dizarmonice - 
tematic și stilistic - asupra ansamblului. Tot în 
interviul pomenit, solicitat să numească artiști care 
i-au călcat într-adevăr pe urme, profesorul invocă 
doar două nume - Stelian Onică și Mircea Eugen 
– „tineri care mi-au adus satisfacție și mulțumire 
sufletească”.  Subiectiva și minimalista selecție 
operată de Dan Hatmanu mă pune pe gânduri. 
Ori discipolii fideli sunt prea numeroși, iar 
evocarea tuturor numelor – imposibilă, ori sunt 
prea puțini. În acest din urmă caz, mult mai 
probabil, noviciatul nu este decât prilejul unei 
poziționări distante, chiar opozite, de care 
maestrul însuși nu pare a fi străin. Dan Perjovschi, 
de pildă  – unul din cei mai bine cotați artiști 
vizuali contemporani la scară internațională, fost 
student -, nu este indicat ca pretext de mândrie 
profesorală. „Canibalizarea” paideică pare să se 
petreacă în dublu sens, de la elev la magistru și 
invers, rezultând o reciprocă devorare. În astfel de 
cazuri, fiecare se „mistuie” în celălalt, pierzându-și 
urma.  Contează cine pe cine „înghite”. Cariera, 
se vede, a treaba... stomacului și a digestiei. Să 
fie tocmai aici miza discipolatului?  

Petru BEJAN

DAN HATMANU 
MAEȘTRI ȘI DISCIPOLI 
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„Socotesc că  n-am o vârstă”  
 

Eu împlinesc calendaristic o vârstă respectabilă, însă socotesc că  
n-am o vârstă. Trăiesc într-un timp şi un spaţiu al meu, care poate fi în 
copilărie, în Renaştere, în vremurile cele mai de demult. Mă reîntorc 
foarte des în copilărie, pentru că mă simt foarte bine în locul unde m-am 
născut, la Scobinţi, în părţile Hârlăului. Mă cheamă acolo peisajul cu 
multă poezie, faptul că părinţii mei  m-au ocrotit. De asta se duce săgeata 
gândului meu aşa de des într-acolo. 
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EXPOZIŢII LA GALERIILE DE ARTĂ DANA 
 
2006: „Pictori români interbelici” (iulie) ● „Pantof” - 

VAL GHEORGHIU (octombrie) ● „Paris je t’aime” - DAN 
HATMANU (octombrie) ● „Centenar” - V.M. CRAIU 
(noiembrie). 

2007: „Simpozionul de pictură COTU MORII” 
(ianuarie) ● MARCEL CHIRNOAGĂ (martie) ● VALERIU 
GONCEARIUC (aprilie) ● „Noi identităţi în pictura şi 
sculptura românească după 1990” (aprilie) ● TRAIAN 
BRĂDEAN & GHEORGHE COMAN (mai) ● „La început a 
fost desenul” (iunie) ● „Restituiri” (iulie) ● „Tainiţe” - 
TRAIAN MOCANU (august) ● „Acuarela” - ADRIAN 
PODOLEANU (septembrie) ● „Zidurile memoriei” - DAN 
CONSTANTINESCU (octombrie) ● „Mituri ancestrale 
româneşti” - DIMITRIE GAVRILEAN (noiembrie) ● „Cine 
este Doamne, omul?” - FELIX AFTENE (decembrie). 

2008: „Simpozionul de pictură VATRA DORNEI” 
(ianuarie) ● LIVIU SUHAR (februarie) ● DANA 
PLAHTEANU (martie) ● SORIN PURCARU (martie) ● 
„Trasee” - CONSTANTIN TOFAN (martie) ● ADRIAN 
CHIRA (aprilie) ● ILIE BOCA (mai) ● NICOLAI 
CONSTANTIN (iunie) ● MARCEL GUGUIANU (iunie) ● 
„Culorile Galeriei DANA” (iulie) ● IOAN VÎNĂU (august) ● 
CELA NEAMŢU (septembrie) ● ION NICODIM 
(octombrie) ● V.M. CRAIU (octombrie) ● NICOLAE 
SUCIU (noiembrie) ● ZAMFIRA BÎRZU (decembrie) ● 
„Iaşul, evocare sentimentală” - DAN HATMANU 
(decembrie). 

2009: „Treptele” - VASILIAN DOBOŞ (ianuarie) ● 
ALEXANDRU PAMFIL (februarie) ● „Simpozionul 
Naţional de Pictură CIRIC” (februarie) ● PETRU DAMIR 
(martie) ● „Desprinderi, parte şi întreg” - CONSTANTIN 
TOFAN (aprilie) ● „Lumi paralele” - JENÖ BARTOS 
(iunie) ● MARCEL CHIRNOAGĂ (iunie) ● „Forme, culori, 
polifonii”  - LIVIU SUHAR (iunie) ● ARINA GHEORGHIŢĂ 
(iunie) ● „Dincolo de materie” - DACIAN ANDONI (iulie) ● 
„Umbre şi lumini ieşene” (august) ● „Siluete” - VAL 
GHEORGHIU (septembrie) ● ALECU IVAN GHILIA & 
ALEXANDRA CALIMACH - (septembrie) ● BOGDAN 
BÂRLEANU (octombrie) ● DAN & CRISTIAN 
COVĂTARU (noiembrie) ● CORNELIU VASILESCU 
(noiembrie) ● „Îngerii din jurul meu” - GABRIELA 
DRINCEANU (decembrie) ● „Centenar” - COSTACHE 
AGAFIŢEI (decembrie). 

2010: „Eminescu-idei şi semne” - NECULAI 
PĂDURARU (ianuarie) ● „Pictură-materie, timp şi spaţiu” 
- NECULAI CIOCHINĂ (februarie) ● „Primăvara la 
Galeriile DANA” (Februarie) ● Colecţia de artă „DR. 
HORTENSIU ALDEA” - (martie) ● „Improvizaţii guitar-
holotropice” - EDI APOSTU (aprilie) ● „Simpozionul 
naţional de pictura RURAL PLAIN-AIR, HODORA 2010” 
(mai) ● ION IANCUŢ (mai) ● „Desen-pictură” - ADRIAN 
PODOLEANU (iunie) ● „32 de artişti, 3 Simpozioane 
Naţionale de Pictură” (iunie) ● ELENA HARIGA (iulie) ● 
Expoziţia Internaţională de pictură HOLOTROPIC 2010” 
(septembrie) ● MARCEL PAVEL (septembrie) ● ONISIM 
COLTA (septembrie) ● „Expoziţie Internaţională de 
sculptură HODORA 2010 (octombrie) ● BARUCH 
ELRON (octombrie) ● Expoziţia internaţională „Totem” 
(octombrie) ● NECULAI  PĂDURARU (octombrie) ● 
Maeştri de ieri şi de azi (octombrie) ● Recycle BINE & 
Trei culori cunosc pe lume (noiembrie) ● Eugen Mircea 
(noiembrie) ● Smaranda & Ilie Bostan - „Viziuni acvatice” 
(decembrie) ● George Rădeanu (decembrie). 

2011: Doru CERNEA (ianuarie) ● Salonul profesorilor 
de artă vizuală (ianuarie) ● Manuel MĂNĂSTIREANU 
(februarie) ● DANUBIUS în arta contemporană (martie) ● 
„Generaţia 1970” (martie) ● UNARTE ‘011 (aprilie) ● 
„Amprente” - Atena Elena SIMIONESCU (mai) ● „Erotica” 
2011 (mai) ● Corneliu DUMITRIU (mai) ● Expoziţia 
Retrospectivă „Eugen Ştefan Bouşcă” (1914-1991) 
(iunie) ● Vasilian DOBOŞ - „Fericirile” şi Florin 
BUCIULEAC - „Săvârşirile” (iunie) ● „Cum a fost posibil?” 
(iunie) ● „Linie şi culoare” - VICTOR CIOBANU (iulie) ● 
„Estivalia” (iulie) ● Florin MORUN (august) ● „Adâncuri 
de taină” - Constantin TOFAN (septembrie) ● Cristian 
DIACONESCU (septembrie) ● „Artă întru desăvârşire” - 
Mihai COŢOVANU (octombrie) ● Sami BRISS 
(octombrie) ● Simpozionul de pictură BALCIK 
(octombrie) ● „Evocare Dan Hatmanu” (noiembrie) ● 
„Paris je t’aime” - Dan HATMANU (noiembrie) ● „Regal 
spiritual” (noiembrie) ● „Tabăra de pictura HODORA 
2011” (decembrie) ● „Rural plain air 2011” (decembrie).  

 
EXPOZIŢII 2012 – PERSPECTIVA 

 

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL ANUAL „HOLO-
TROPIC ART 2011” ● TASI IOSIF STEFAN (TAJO) ● 
VIRGIL PARGHEL ● VLADIMIR ȘETRAN ● AUREL 
RAZVAN IONESCU ● ANGELA TOMASELLI ● HOREA 
CUCERZAN ● AUGUSTIN COSTINESCU ● NECULAI 
GH. IORGA ● ȘTEFAN PELMUȘ 
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LA BALCIC. O ARHIVĂ SENTIMENTALĂ... 

Pentru mulți dintre artiștii autohtoni, Balcicul a fost și este încă un topos privilegiat. Așezat pe Coasta de Argint a Mării Negre, „Orașul Alb” – 
cum i se mai spune – a devenit în timp un fel de „Mecca” a pictorimii române. Petrașcu, Tonitza, Ghiață, Steriade, Pallady, Ressu, Muntzer, 
Dărăscu, Grigorescu, Theodorescu-Sion i-au străbătut aleile, scrutând cu nostalgie silueta mignonului Castel – „Cuibul liniștit” al Reginei Maria. 
De curând, câțiva artiști ieșeni, beneficiari ai unui generos proiect de mecenat, le-au călcat pe urme, înfiripând acolo un inedit „simpozion de 
pictură” în plein air. Ce putem recunoaște în lucrările realizate sub cerul Balcicului? Bucuria întâlnirii cu marea, liniștea orizontului, spectacolul 
fascinat al luminii, curburile peisajului de poveste, binecuvântat de zei (Felix Aftene); case în alb suspendate pe înălțimi, armonii vegetale, 
frumuseți nocturne încremenite în timp, arhitecturi pestrițe – ca și neamurile adăpostite sub acoperișuri (Zamfira Bîrzu); semeția molcomă a 
culmilor, fizionomii ampretate de un „spirit” vagant al locurilor (Cristian Diaconescu); profiluri angelice, variațiuni cromatice în tonuri de alb, 
turcoaz, galben-auriu și ocru, grădini în care întrevezi umbra siluetelor regale de altădată (Gabriela Drînceanu); suprafețe marine 
atotcuprinzătoare, imagini fulgurante, compunând jurnalul unui „Babel” estival, minarete ivite de sub dealuri roșietice sau albicioase (Sabin 
Drînceanu); spectacolul vieții cotidiene surprins în fotograme netrucate, mirajul asfințitului de soare, falii calcaroase coborând abrupt pe țărm 
(Eugen Harasim); ziduri albe, lumini crepusculare, ferestre de lumină, capricii coloristice de noapte, ochi inocenți dar pătrunzători (Manuel 
Mănăstireanu);  nisipuri ardente, corpuri fierbinți,  plaje destinate juisărilor ludice (Cristian Neagoe); clopote de biserici bătând parcă în ritmurile 
inimii, cădiri multicolore desenate cu acribia unui scrib calofil (Sorin Otînjac). Însumate, lucrările se constituie într-o inspirată arhivă picturală a 
emoțiilor și impresiilor încercate. Chiar dacă diferite ca stil, proiectele celor nouă ieșeni au un numitor comun – arta de bună factură, pe măsura 
talentului fiecăruia dintre participanți. (P.B.) 

Gabriela Drînceanu, „Privire la Balcic” Manuel Mănăstireanu, „Ziduri la Balcic” 

Eugen Harasim, „Case în cartierul tătărăsc” Sorin Otînjac, „Case la Balcic” 

Felix Aftene, „Curte interioară la Balcic” Sabin Drînceanu, „Golful tătarilor” 

Zamfira Bîrzu, „Cartierul tătărăsc” Cristian Neagoe, „Situație posibilă de acceptat” 

Cristian Diaconescu, „Peisaj la Balcic”
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