
 

„... O expoziţie de asemenea anvergură este un foarte mare eveniment pentru 
slujitorii străvechii  tehnici a graficei, practicată încă din Paleoliticul superior de 
vânătorul ce, înmuindu-şi degetul în humă de diverse culori, îşi reprezenta vânatul şi 
fiinţele sacre, trasându-le conturul pe pereţii peşterii-locuinţă şi altar în acelaşi timp. 
Evenimentul este cu atât mai important cu cât el generează un fructuos dialog între 
generaţiile de plasticieni, dar şi între tehnici de lucru şi concepţii artistice diferite. Fără 
a fi stereotipă sau plictisitoare, expoziţia de Grafică românească 2011, produce 
necesara emulaţie între participanţii de pe tot cuprinsul ţării...” 
 

Dr. Adrian-Silvan IONESCU 

ÎMPOTRIVA 
F I D E L I T Ă Ț I I  
În cuvintele ce prefaţează Un secol de arte frumoase la 

Iaşi, autorul - distinsul critic Valentin Ciucă – face un bilanţ al 
meritelor Şcolii plastice autohtone. Încă de la 1860, anul 
înfiinţării Şcolii de Belle Arte şi a Pinacotecii, pot fi 
consemnate nume şi etape de referinţă în configurarea unei 
tradiţii locale, distincte şi unitare. Ion Boromir, Gheorghe 
Lemeni, Gheorghe Năstăseanu, G. Şiller, Gheorghe 
Panaiteanu-Bardasare, C.D. Stahi, Emanoil Bardasare, 
Octav Băncilă, Theodor Pallady, Otto Briese au avut, fără 
dubiu, rol inaugural. Perioada interbelică îi consacră pe N.N. 
Tonitza, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Oscar Han. 
Urmează nume precum cele ale pictorilor Eugen Ştefan 
Bouşcă, Mihai Cămăruţ, Victor Mihăilescu Craiu, Nicolae 
Popa, Călin Alupi, Costache Agafiţei, Corneliu Baba, Petru 
Hârtopeanu. Şi sculptura a fost strălucit reprezentată la Iaşi, 
Ion Irimescu reuşind să mobilizeze în jurul său talente ca 
Iftimie Bârleanu, Vasile Condurache, Vladimir Florea. După 
Război, elementele de continuitate au alternat cu presiunile 
ideologice şi cu îndemnurile de raliere partinică. Soluţiile 
evazive nu au lipsit, cum nici formele excesive de 
obedienţă. Mulţi artişti însă au căutat să se salveze prin 
eschivă şi ironie. Una din observaţiile critice ale lui Valentin 
Ciucă mi-a atras în special atenţia: la artiştii moldoveni „s-a 
manifestat o anumită lentoare în preluarea esteticii 
avangardiste, poate prea rebelă în raport cu marea lecţie a 
naturii şi a vizibilului. La Iaşi ereziile n-au creat adepţi, dar 
nici n-au fost contestate. Pur şi simplu n-au existat. 
Cosmopolitismul nu i-a atins, iar boema ieşeană n-a produs 
«artişti  blestemaţi», ci doar convivi hâtri şi guralivi, nostimi şi 
indiferenţi la insurecţii prea zgomotoase”. Luată ad-litteram, 
observaţia mi se pare şi justificată şi corectă. Iaşul a impus 
multă vreme în arta autohtonă o direcţie mai curând 
conservatoare, clasicistă, fixată în canonul estetic al 
frumosului, croit în tiparele sale predilecte – peisajul şi 
portretul. Să fie însă inapetenţa spre inovaţie sau 
inadecvarea la temele şi tehnicile occidentale motive de 
compensare şi jubilaţie provinciale? Personal aş vedea aici 
semnele unui cert deficit. „Marea lecţie a naturii şi a 
vizibilului” şi-a epuizat resursele în pictura europeană de cel 
puţin un secol. Detaşarea artiştilor moldoveni de inovaţiile şi 
tendinţele vremii trebuie să fi fost o opțiune desuetă şi vădit 
anacronică. Spiritul boem, convivialitatea etilică şi 
predispoziţiile ludic-umoristice de conjunctură ţin de un 
model romantic depăşit, păgubos în esenţă, care nu putea 
decât să le atenueze din anvergura şi credibilitatea 
necesare. Între artă şi spaţiul care o face posibilă se 
statorniceşte o relaţie de contagiune. Asamblat în cadre 
nostalgic-identitare, spiritul moldovean al „locului” este 
excesiv idilizat. O constatăm în pictură. „Transfigurate” 
artistic,  străzile, clădirile, potecile, poienile, bălţile, râurile, 
pajiştile „de la noi” încântă ochiul, dar odihnesc mintea. 
Pentru mulți dintre pictorii ieșeni, ulițele mahalalei Țicăului, 
casele și copacii care le flanchează par să fi fost principala 
sursă de inspirație. Avem în plastica ieşeană de dinaintea 
lui '89 prea multă natură şi sensibilitate, dar prea puţine 
proiecte, imaginaţie şi  idei. Artiştii oglindesc rusticul, 
mirificul, drăguţul, delicatul, cochetul, senzualul în 
formule discrete, lipsite de ostentaţie, însă și inocente 
estetic. Precaritățile stilistice și de „perspectivă” explică  
miza lor scăzută pe simezele occidentale, defel 
interesate să expună unui public tot mai exigent 
simfonia monotonă a colinelor mioritice, chiar și 
acoperite de o vegetație exuberantă,  frumos colorată.  
Aş spune că există serialitate şi repetitivitate chiar în 
ordinea formelor „atractive”, care plac sau încântă. 
Stereotipia tematică, dar şi cea compoziţională, 
anihilează diferenţa şi atrofiază plăcerea. Poate de 
aceea, tocmai nealinierile şi ereziile sunt mai degrabă 
preţuite, dacă programele care le justifică ţin pasul cu 
vremea. Hiperbolizarea nesăbuită a trecutului este la fel 
de neproductivă ca şi contestarea sau minimalizarea lui.  
Cum se raporteză însă artiştii de azi la ceea ce numim 
„tradiţie”? Sunt vizibile semnele continuităţii? Dar cele 
ale eventualelor primeniri? Se pare că în zilele noastre 
tradiţia acţionează recesiv; este prezentă, chiar fără să 
fie asumată. „Genealogiile” artistice de acum nu se mai 
revendică şi nici nu se asumă zgomotos în ordinea unei 
glorioase filiații locale. Obedienţa paideică este una 
recentă, facultativă şi punctuală, dez-regionalizată. 
„Clasicii” sunt cel mult respectaţi, nu şi imitaţi. Zelul 
schimbărilor este însă de netăgăduit. Spiritul cosmopolit-
pragmatic se substituie treptat celui vetust, localist şi 
leneş. Avem deja câțiva artişti care au optat pentru limbaje 
personale, de respirație occidentală – din păcate mult mai 
vizibili în galeriile din străinătate decât în orgoliosul nostru 
târg bahluian. Ignorându-i voit, desconsiderându-le 
performanțele recunoscute în alte zări, critica de artă 
autohtonă riscă a se situa într-o paradigmă culturală 
îngustă, vădit provincială.  În loc să celebreze fără 
discriminare „clasici” neconfirmați ori cohorte fudule de 
anonimi locali, cred că aceasta ar trebui centrată 
prioritar pe vectorii noutății și europenității – chiar dacă 
uneori ni se par stridenți, provocatori sau ostentativi. 
Câtă vreme cărțile „cumințeniei” estetice și  „fidelității” 
față de tradiție nu s-au dovedit câștigătoare, de ce n-am 
paria pe opusele lor? 

Petru BEJAN 
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GRAFICA ROMÂNEASCĂ 2011

Expoziţie organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România şi Galeriile de 
artă DANA în perioada 19 decembrie 2011 – 14 ianuarie 2012 în sediile din 

Iaşi, str. Prof. Cujbă nr. 17 şi str. Lăpuşneanu nr. 7-9 

Artişti participanţi: Constantin Apostol, Sergiu Avrămuț, Liana Axinte, Laurențiu Baltă, 
Olimpiu Bandalac, Mircea Bâtcă, Mihai Bejenariu (17), Otilia Borș, Cristina Călinescu Fodor, 
Adriana Emilia Cănija Popa, Tudor Câmpean, Mihai Chiuaru (11), Ana Maria Ciobanu (10), 
Nistor Iosif Coita (12), Ioan Cuciurcă (3), Valeria Diaconu, Vladimir Ene (16), Suzana 
Fântânariu (4), Tiberiu Fazakas, Letiția Gaba (8), Ecaterina Florina Gaspar, Laura Teodora 
Ghinea, Felicia Grosu-Bercu, Mirela Hagiu, Adina Iancu, Vasile Radu Igaszag, Silvia Ionel 
(18), Gyöngyi Károly Zöld (13), Cornelia Kocsis-Josan (9), Ioan Lăzureanu, Albert Levente, 
Constantina Mihăilă, Greti-Adriene Miszovits, Cornelia Nicolaescu Burlacu, Marina Nicolaev, 
Cristina-Gloria Oprișa, Aurel Pătrașcu, Dragoș Ioan Pătrașcu (1), Tudor Pătrașcu (6), Florin 
Pânzariu (5), Vasile Pop-Negreșteanu (7), Lucia Pușcașu (21), Luminița Monica Radu (15), 
Doina Reghis Ionescu, Liviu Russu, Adrian Sandu, Liviu Scriptor, Adrian Selegean, Felicia 
Selejan, Atena Simionescu (2), Iosif Stroia (19), Eva Sütö, Valeriu Şușnea, Claudia Tache, 
Vitali Trocin, Floarea Țuțuianu (14), Laszlo Vinczeffy, Cristina Vlădilă, Ioan Doru Vlădoiu, 
Mihail Voicu, Ioana Andrei (20). 
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INIMA ALBASTRĂ 
A LUI SAMI BRISS

 

 Sami Briss rimează, prin tot ceea ce face, cu vis. Este începutul de 
culoare, înainte ca acesta să fie alterată de tehnici savante, ale căror 
reţete, de cele mai multe ori, sunt uitate. Simplitatea începe de la Sami şi 
se termină în Briss, cum drumul începe de la şes şi se termină în munte 
sau cum izvorul începe din munte şi se termină-n ocean. Există în toate 
lucrurile un Sami Briss. Există în albastrul păsării, în albastrul peştelui, în 
albastrul mamei alipită copilului, în albastrul pătratului, în albastrul arcului 
de cerc, există peste tot şi prin toate dorul de Sami Briss, cum mai există 
peste tot dragostea şi basmul şi mistica icoanelor rupte din Rai, şi florile 
părului despletit de mâinile culegătorilor.  

Acest Univers te cuprinde fără voia ta. Te strigă de pe stradă şi te 
cheamă în pânzele lui Briss, cum mai sunt chemate visele sub genele 
închise, fără putinţa trădării, fără speranţa întoarcerii în lumea de-afară.  

Poate în această frază Sami Briss reuşeşte să ne cuprindă, să ne ţină 
prizonierii lumii sale, în care fantezia alăptează întreaga lucrare, de la 
formă la culoare şi invers, oferindu-ne doar sentimentul că mai mult decât 
atât nu se poate. Că deţinem, alături de el, taina basmului povestit o dată 
cu închinarea desprinsă din icoanele bizantine. O prelungire de credinţă 
într-un albastru stăpânit şi sedus de clopotele Voroneţului şi adus mai 
aproape de sete, ca o binefăcătoare carafă plină cu visele celui ce a 
pornit din Iaşii interbelici şi a ajuns sub forma Turnului Eiffel, lângă 
Salvador Dali, Chagall, Georges Braque, dar şi alături de Brâncuşi şi de 
Brauner, încercând să înveţe înălţimea zborului culorii şi a formelor cu 
alfabetul genialităţii „meşterilor mari, calfe şi zidari”.  

Sami Briss a zidit, la rândul său, acest tip de mănăstire în care 
culoarea îşi are genunchii răniţi şi ruga către visul divinităţii seamănă din 
ce în ce mai bine cu sufletul artistului pus să încălzească iernile şi să 
răcorească verile celor care îndrăznesc să-i privească lucrările. 

Marcel Iancu, un alt mare corifeu al formelor zidite în sufletul 
eternului, nu ezită să vorbească despre opera lui Briss în termeni greu de 
ignorat: „Fără înconjur trebuie să recunoaştem în opera lui Briss o 
libertate de expresie în compoziţia şi desenul lui care ne duce cu poezia 
sa până la abisurile visului”. 

Sami Briss a reuşit tocmai pe acest teritoriu ignorat de cei mai mulţi, 
acolo unde simplitatea se simte la ea acasă, acolo unde arta populară îşi 
conservă timpul cum doar nemurirea mai este în stare să o facă.  Aici, a 
dat drumul visului, fanteziei, a eliberat animalele fabuloase, peştii şi 
păsările, femeile şi copiii, îmbrăţişându-le în formele paşnice ale figurilor 
geometrice regulate, peste care, cu ştiinţa, dar mai ales cu sensibilitatea 
poetului, a reuşit să toarne culoare, rezervându-şi dedicaţii specifice 
pentru albastru, roşu, ocru, mov şi galben. Lumea astfel creată devine o 
lume în care preferăm să ne retragem, când, din ce în ce mai izgoniţi de 
viaţa de afară, din stradă, suntem plecaţi în căutarea  acestui tip de linişte 
protectoare. Aici devenim mai senini, mai detaşaţi de angoasele vieţii, mai 
plini de speranţă, şi de simplitatea visului, înconjuraţi de incantaţiile 
hasidice sau de balade populare. 

Sami Briss, reîntors la izvoarele locurilor natale, ne oferă, dincolo de 
bucuria revederii, o parte din cuceririle sale, din îmbrăţişările sale, din 
inima sa albastră, aşezată astăzi pe simezele Galeriei „DANA” din Iaşi. 

 

Adi CRISTI 
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Sami BRISS. Pictor şi gravor. Născut la 18 mai 1930 în Iaşi. A studiat la Şcoala de Arte Plastice din Bucureşti 
(Atelierul lui Camil Ressu). În 1960 a plecat din România pentru a se stabili în Israel. În 1967 a organizat prima 
expoziţie individuală în Tel Aviv. A organizat 27 de expoziţii individuale în Franţa, Israel, Olanda, Luxemburg, 
Germania de Vest, Statele Unite şi Canada. A participat la expoziţii de grup în Franţa, Israel, România, Elveţia, 
Statele Unite, Venezuela, remarcându-se în 1959 la Engraving Triennale, în Elveţia şi în 1962 la Poster Biennale 
în Varşovia. În 1977, albumul său litografic Les Saltimbanques a fost publicat de Romanet, Paris, cu o prefaţă de 
Pierre Mazars. Picturile sale murale de mozaicuri sau reliefuri pe lemn sau aluminiu decorează mai multe clădiri 
publice. Lucrările sale se află în muzee şi colecţii private din România, Franţa, Israel, Anglia, Germania, Olanda, 
Luxemburg, Canada, Statele Unite. Locuieşte şi lucrează la Paris. 
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„Sami Briss, născut la Iași în anul 1930, a izbutit să configureze o 
carieră internațională remarcabilă, amprenta sa stilistică asigurându-i  
cota valorică internațională, dar și un loc distinct prin viziune și stil între  
cei care-și dispută trofeele nemuririi.”  

 

Valentin CIUCĂ 

 
„Cu expoziţia lui Briss intrăm într-o atmosferă occidentală. 

Acolo ca şi aici e azi o inflaţie literară care stăpâneşte artele 
plastice. Dar printre adepţii acestei tendinţe Briss e unul din 
cei buni. 

Deseori ocoleşte şi dânsul această cale dar atunci se 
îndreaptă către o expresie mai pură, picturală care 
compensează cu mult aventurile care azi mi se par o erezie. 

Acelor chipuri fabuloase de animale, păsări, peşti şi altele 
care au crescut din mitologie şi mistică întârziată, eu prefer 
compoziţii moderne, severe, bine construite şi armonizate 
care abundă încă în opera lui Briss. Chiar tehnica şi coloritul 
restrâns inspirat din iconografia bizantină sunt bine stăpânite. 

Fără înconjur trebuie să recunoaştem în opera lui Briss o 
libertate de expresie în compoziţia şi desenul lui care ne duce 
cu poezia sa până la abisurile visului”. 

 

Marcel IANCU 
(Din Expoziția deschisă la Galeriile DANA Iași în luna octombrie 2011) 
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EDITURA DANA ART 
 

Albume de artă: 2008: Simpozionul de pictură Vatra Dornei ● Adrian Chira ● Constantin Tofan – Trasee ● Ilie Boca ● 
Nicolai Constantin – Dansuri şi tradiţii româneşti ● Dan Hatmanu – Iaşul, evocare sentimentală ● Dana ● Ion Nicodim ● 
Grigore Ilisei – Victor Mihăilescu Craiu ● Ioan Vînău ● Adrian Podoleanu – Acuarela ● Marcel Guguianu ● Nicolae Suciu ● 
Vasile Istrate ● Zamfira Bîrzu ● Sorin Purcaru – sculptură, grafică ● Cella Neamţu.  

2009: Vasilian Doboş ● Alecu Ivan Ghilia ● Alexandra Calimach – Photograpy voyage ● Alexandru Pamfil ● Arina 
Gheorghiţă ● Bartos ● Ciric – Simpozion Naţional de Pictură Iaşi ● Colecţia de artă Dr. Hortensiu Aldea ● Constantin Tofan – 
Desprinderi. Parte şi întreg ● Costache Agafiţei – Viaţa şi opera ● Dacian Andoni – Dincolo de materie ● Dan Covătaru ● 
Liviu Suhar – Forme, culori, polifonii ● Marcel Chirnoagă ● Petru Damir ● Ioan Vînău – Lumină şi sinteză ● Gabriela 
Drînceanu – Îngerii din jurul meu ● Corneliu Vasilescu. 

2010: Neculai Păduraru de la Sagna – Eminescu, idei şi semne ● Iancuţ ● Baruch Elron ● Onisim Colta ● Felix Aftene ● 
Marcel Pavel ● Elena Hariga ● Ilie Bostan – Forma de la expresie la expresivitate ● Smaranda Bostan – Viziuni acvatice ● 
Doru Cernea ● Neculai Ciochină ● Edi Apostu – Improvizaţii guitar-holotropice ● Adrian Podoleanu. Desen şi pictură ● Geta 
Pascal – Pictori moldoveni în perioada interbelică în patrimoniul Muzeului de Artă Iaşi ● George Rădeanu ● Sabin Drînceanu 
– Temple ● Neculai Păduraru  – Zidul şi alte lumi colorate ● Mircea Grigorovschi – Premiile Europene de Urbanism ● Mihai 
Pricop – Medicină şi pictură.  

2011: Balcik. Simpozion de pictură ● Nicolae Placicov ● Zamfira Bîrzu ● Florin Morun ● Briss ● Victor Ciobanu – De la 
real la abstract ● Grigore Ilisei – Bouşcă ● Erotica 2011 ● Mircea Deac – Mihai Coţovanu. Artă întru desăvârşire ● Salonul 
profesorilor de arte vizuale, ed. a X-a 2011 ● Atena Simionescu – Amprente ● Salonul ARTIS şi Salonul de Desen 2011. 

 
Alte lucrări: Nicolae Turtureanu – Dublă cetăţenie – treisprezece scrisori ● Liviu Suhar – Glose în labirintul artelor vizuale 

● Mircea Radu Iacoban – Pompe Funebre ● Nicolae Turtureanu – Capăt de linie ● Paul Miron, Grigore Ilisei – Fălticeni – 
mon amour ● Luigi Sardino – Povestiri de vânătoare ● Marcel Cahniţă – Fantomele de la Socola ● Vlad Manoliu – Mărturia 
lui Tit Liviu Bora ● Nicolae Turtureanu – Trafic de influenţă ● Edi Apostu – Dimensiuni transpersonale în creaţia artistică. 

G a l e r i a  d e  A r t ă  „ D A N A ”  
Str. Prof. Cujbă ,  nr. 17 

tel: 0770.908.208 

E-mail:  
dana_art_gallery@yahoo.com;  

office@danagallery.ro 
 

www.danagallery.ro  

HODORA –
O TABĂRĂ
PENTRU AZI
ȘI MÂINE 

Pitoreasca localitate Hodora, așezată pe dealurile molcome din vecinătatea 
mult mai cunoscutelor podgorii de la Cotnari, a intrat și ea în istorie prin 
gustoasele cireșe, numite pe aici boambe și, mai important, prin faptul că tot aici 
s-a născut cunoscutul scriitor Cezar Petrescu. În ultimii ani, prin gestul generos al 
împătimitului de artă, Mihai Pascal, aici s-au organizat câteva ediții ale taberei de 
la Hodora. Ediția de debut a acestui proiect s-a desfășurat la Ciric, după care 
Hodora a găzduit câteva ediții succesive. Restaurarea Conacului a salvat de la 
degradare un edificiu în stilul arhitecturii rurale moldovenești, a permis un veritabil 
pelerinaj și tabere de creație anuale. Simpozioanele de sculptură destinate 
îndeosebi artiștilor tineri, încă studenți sau proaspeți absolvenți ai instituțiilor de 
artă din țară și străinătate, au configurat apetitul creatorilor pentru arta 
monumentală, multe din lucrări putând fi admirate la fața locului sau în parcul 
Galeriei de Artă din strada Cujbă din Iași. În edițiile succesive s-a configurat un 
veritabil patrimoniu de artă modernă înlesnind tinerilor creatori posibilitatea unei 
certe confirmări valorice prin interpretarea volumelor în plan simbolic. 

Concomitent, spațiul generos al locului, oferta privind un dialog fertil cu 
peisajul încărcat de frumusețea ondulatorie a spațiului mioritic, sensurile 
metaforice de profunzime au permis artiștilor interpretări simbolice dintre cele mai 
variate. A fi împreună în artă înseamnă a fi diferit în expresie, a interpreta din 
perspectivă personală miracolul unor imagini disparate, care au însă în comun 
spiritul metafizic al locului devenit topos. Dimensiunea creativ-spirituală face ca 
privind relativ aceleași motive, fiecare să le exprime personal, evocând 
elementele unei atmosfere și a duhului locului. 

Expoziția din acest an a generat un interes aparte, multe nume importante 
din pictura românească răspunzând cu interes pentru susținerea proiectului. 
Galeriile Cupola din Iași au devenit, astfel, un veritabil spectacol al picturii 
contemporane și un punct de reper în evaluarea stadiului actual al picturii 
contemporane. Nu atât notorietatea și sonoritatea numelor care au figurat în 
selecție a contat, cât starea de creativitate generată de revenirea la tradiția 
picturii de plein air și, mai mult, colocviile spontane ale artiștilor privind dilematica 
interogație: încotro pictura românească de astăzi... 

 

Valentin CIUCĂ 
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Gabriela Dobre 

Ilie Boca 

Mircea V. Mureșan Teodor Moraru 

Marcel Bunea 

Constantin Tofan 

 

Participanți: Ilie Boca, Marcel Bunea, Adrian Chira, Gabriela Dobre, Neculai Gh. Iorga, 
Teodor Moraru, George Moscal, Mircea Vasile Mureşan, Horea Paştina, Ştefan Pelmuş, Mihai 
Sârbulescu, Constantin Tofan, Angela Tomaselli. 

Mihai Sârbulescu 
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