
 

S-a pus la copt în spuza Cotrocenilor turtoiul culturii. Un fel de plenară 
cu niscaiva responsabili şi administratori din domeniu, dar şi cu o liotă de 
înalte autorităţi – secretari de stat, deputaţi, senatori, consilieri – „tangente” 
la acest cerc elitist al fudulelii noastre naţionale, plus două prime viori ale 
tarafului dâmboviţean: una, reprezentând parlamentul, cealaltă, instituţia 
prezidenţială. 

Evident, preludiul masivelor părţi solistice l-a constituit pateticul lamento 
al exponenţilor diferitelor instituţii culturale şi artistice, pigmentat, în 
cadenţe subtil ritmate, de gesturile şi strigătele de neputinţă ale 
ministerelor de resort (cultură, finanţe). Toată lumea ştie că suntem săraci. 
Dar nu toată lumea ştie că, dincolo de buzunarele goale, o mână de 
români (unii zic, că la o adunare ar putea încăpea lesne cu toţii în 
„potcoava” din Giuleşti!) nu sunt săraci şi cu duhul! Însuşi prezidentul 
recunoaşte ritos, în seara reuniunii de la Cotroceni, că: „principalul 
domeniu, în care România se poate afirma de la egal la egal cu alte 
naţiuni, este creaţia spirituală...” Păi, da, domnilor guvernanţi, creativitatea 
şi spiritualitatea românească nu „se poate” afirma, cum spuneţi cu aer 
profetic, ci chiar „se afirmă”, constant, de câteva decenii bune. Ea nu are 
nevoie de vize Schengen, pentru a răzbate oriunde în lume. 

Şi nu numai „vitalitatea fenomenului cultural”, cum credeţi 
dumneavoastră într-o formulare cam limitativă şi cu iz discret de celuloză, 
ci, mai ales, valoarea creaţiilor şi a performărilor artistice de tot felul 
reprezintă moneda forte a românilor. Cert este că, tocmai acest tronson 
eminent al exprimărilor noastre publice este şi cel mai văduvit şi mai prost 
înţeles – în virtutea unei inerţii cronicizate a ignoranţei birocratizate, de 
vremelnicii potenţaţi ai zilei –, în pofida strălucitei ambasade, pe care şi-o 
asumă cu umilinţă şi devoţiune de amar de vreme. Acesta e modelul viu şi 
omnipotent nu de europenitate, ci de globalitate, în faţa căruia a pălit 
admirativ protipendada politică şi administrativă europeană, chiar şi 
sentenţioasa baroană comunitară Emma Nicholson! 

Ce-ar fi de făcut? Potrivit viziunii cotroceniste se recomandă (cui?) 
„găsirea unor căi de reanimare (şic!) a vieţii culturale în comunităţi, de 
stimulare (cu ce?) a intelectualităţii, a cadrelor didactice (de ce nu şi a 
preoţilor?), care au avut întotdeauna un rol de apostolat, de educatori şi 
animatori ai vieţii spirituale, îndeosebi în mediul rural.” Şi, pentru că fraze 
din astea am tot înghiţit de vreo douăzeci de ani, rolul „culturii de masă” 
urmând a fi repus, se pare, în drepturi, ca vector al noii strategii (sau 
„ofensive”) culturale, s-a sugerat neo-„culturnicilor” carpato-danubieni 
elaborarea, până în primăvara viitoare – 2013, „a unei strategii pe termen 
lung şi proiecte pentru diferite domenii ale culturii”. Ba, şi o cascadă de 
dezbateri separate, sectoriale, ce ar urma să culmineze, apoteotic, cu un 
Forum naţional al culturii române. 

Aşadar, după o „plenară”, o punem şi de un Congres. Asta ştim, asta 
facem! Prilej cu care ar urma să se înfiiţeze, a sugerat cineva, şi un fel de 
British Council autohton, sub patronaj prezidenţial, care va înghiţi două 
fundaţii prestigioase existente şi, fireşte, o cotă bunicică de la buget ca 
subvenţie de stat. În rest, promisiuni, vechi şi reactualizate: reducerea 
taxelor şi a fiscalităţii asupra drepturilor de autor, a producerii, deţinerii şi 
comercializării operelor de artă de orice natură; o nouă lege a sponsorizării 
(ultima, respinsă în 2000!); o legislaţie şi norme coerente şi unitare pentru 
domeniul culturii; o existenţă decentă pentru artişti şi creatori. 

Şi, colac peste pupăză, un mega-proiect: „Deceniul culturii române” ce 
vizează programe de mari manifestări culturale („Cântarea României?), 
care ne îmbie să credem că „sacrificiile pe altarul artei” vor fi astfel abolite, 
câtă vreme lumina inspiratoare vine de la Cotroceni! 

 
Corneliu ANTIM 

observator imparțial 
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un hidalgo... modern 
În peripatetice flanări intelectuale, la Piatra Neamț, Iași sau Paris dialogurile cu minunatul Eugen Crăciun, omul și 

artistul se dezvăluia ca un spirit ardent, cordial și preocupat de reinventarea picturii din perspective mistice, abisale, 
unde modernitatea viziunii comunica permanent cu profunzimile ființei și ale variabilelor picturii. O creativitate de 
excepție asigura eșafodajul unor lansări în spații celeste, concomitent cu sondarea microcosmosului. Nimic nu putea 
stăvili apetitul său pentru fantasme și doruri de absolut. Asemenea unui Don Quijote străbătut de fiorul mistic sau 
erotic, pictorul comunica și se comunica pe sine inventând viziuni copleșitoare prin insolit și posibile în ordinea libertății 
interioare. Astfel de oameni rari își asigură deopotrivă notorietatea și durata prin amplificarea cunoașterii și dezbaterii 
unei nesfârșite enigme. Ipotezele sale, incitante ca un pariu cu neantul, l-au stimulat în anii din urmă, asumându-și 
lucid aventura de a fi și bucuria de a ridica vălurile transparente ale cotidianului în căutarea simbolurilor sacre. Ideea 
că arta este, exclusiv, o dimensiune a spiritului l-a determinat pe artist să inventeze, prin revelație, forme și sensuri din 
orizontul infinit al conceptului și al Ideii ca premise ale Creației. Astfel, Cosmosul în variantele micro și macro i-au oferit 
șansa de a glosa liber despre materie și spirit, despre taina lumii și bucuria de a reconstitui miracole fragile. Ființa și 
cosmosul, geometriile inefabile ale formelor, gestica elaborată și nonconformistă a necunoscutului, a ipoteticului, au 
presupus accesul la metafizică și, prin aceasta, spre infinitul universal. Construcțiile imaginare ignoră voluntar 
determinismul concretului în beneficiul unui discurs debarasat de contingent. Ciclurile structurează o viziune asupra 
himericului și generează personale răspunsuri prin imaginile posibilului. În eclatanta perioadă de după anii 2000, 
Eugen Crăciun  s-a desprins, solitar, spre a reinventa vizibilul și a-l comunica prin insolite compoziții unde abstractul se 
metamorfozează continuu. Lucrul în cicluri, în fapt meditații deseori dramatice, îl pune în situația de a inventa imagini 
ale timpului grăbit a cărui neistovită curgere poate fi o dramă sau o eliberare. Ciclul Rodul elogiază hrana sau 
mămăliga, ceaunul, fixează conexiuni cu erotismul și ajunge la ipoteze personale asupra Turnului Babel... Ochiul 
sacru devine metafora viziunii asupra a toate câte sunt încă în sfera creației. Piramida sau ochiul dogmatic trimit la 
geografii interioare spre a ajunge ulterior prin soluții neoimpresioniste, la noi enigme. Compozițiile cosmice, ciclul 
mistic, tragedia omului în mașinism, geometriile lucidității  sau prelungitele reflecții pe tema rugii și sacrului identifică un 
spirit proteic. Cina cea de taină, privegheată de ochiul divin, de lumina de dincolo de lumină, are sensul unui tulburător 
testament. Pictorul seamănă acum cu Magul călător printre stele...  

Valentin CIUCĂ 
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REMEMBER EUGEN CRĂCIUN 

Expoziția „REMEMBER EUGEN CRĂCIUN – Spirit și materie”,  
organizată în luna martie de Galeriile de artă DANA, Iași (str. Prof. Cujbă, nr. 17) 



 

Este unul dintre cei mai tenaci artişti ieşeni pe ascendenta 

creatoare. Ştie ce înseamnă robusteţea artei, o împarte în opţiuni 
estetice şi o învăluie în filosofii subtile, astfel, individualizându-
se printre confraţi. Neobosit şi îndârjit, caravagialean. Baleiază 
între modernitatea de început, exprimată impresionist, şi 
modernitatea zilei: spontan, abstract, conceptualist, simbolic, 
pulverizant, subtil şi epurator în cromatici, cu inserţionări de 
fantastic, valorizează punctuaţia plastică cu subtilitate. Ceea ce 
este limitativ, Tofan trece în semnificativ, în foarte viu, în 
spectacol. Ai impresia că din nevăzut Cineva stă în discurs cu el 
metaforic şi religios. Expoziţia din titrata galerie „Dana” 
constituie pulsul unei fiinţe pentru femeie, pentru dragoste, 
pentru neliniştile Eu-lui faţă de un Portret în albastru, de 
Domnişoara Cristina ori de Fata cu pasăre, sau de Aşteptări la 
orizontul apelor, pentru meditativa Sabina şi pentru dansul 
hipnotic. Tofan ştie să capteze lumina din sufletul uman, 
adaptând-o luminii cereşti, având mister, hieratism şi eliberare, 
dar prin toate trece un fir de tristeţe metafizică, un fior 
indescriptibil. Este Adevărul. La el, ce pare glacial, este linişte, 
benedicţiune, cum am simţit cândva în seria Veneţiilor şi în seria 
Lacurilor. Bonomia din viaţa sa este picturală, intri în contact cu 
ea şi între rame. Există o puritate aproape de copil. Şi zâmbetul 
său, peste uman, se află între rame. Nu are complexe, astfel, nu 
are falsităţi... Se vede bine sinele său netrucat. Nu are frustrări, 
aşadar, este stăpân pe forme şi conţinut. Este armonios, natural, 
negrăbit, însemnând că îşi construieşte opera în trepte viguroase. 
Se înalţă Tofan. 

Vasilian DOBOŞ 

Sensibilitate romantică, Tofan preţuieşte nu atât origina-
litatea căutată a motivelor, cât spaţiul larg de afirmare pe care îl 
oferă interpretările libere ale unor simboluri consacrate, conform 
cu reverberaţiile propriei structuri afective, capabile să 
revigoreze, prin autenticitatea trăirii, codul comunicării 
expresive. În plus, confruntarea la tot pasul cu rezolvări care 
conţin deja amprenta unor inconfundabile viziuni artistice solicită 
angajarea imaginaţiei către dimensiuni mai profunde, în căutarea 
unui stil personal competitiv. Aş spune, negreşind cred, că în 
obstinatele căutări ce marchează etapele anterioare ale biografiei 
sale artistice, pictura lui C.Tofan fremăta de presimţirea unei 
revelatoare găsiri de sine, transmisă cumva prim empatie şi 
receptorului atent, care înregistra, dincolo de semnele 
apartenenţei sale la o anumită şcoală de pictură, tensiunea nevoii 
de distanţare pentru a-şi contura o lume artistică proprie. 

Pictorul renunţă treptat la gesturile convenţional-retorice care 
confereau narativismul lucrărilor sale, optând, în schimb, pentru 
o expresivitate sublimată în accente de lumină şi relief ale culorii. 
Restrângerea figuraţiei narative la simple sugestii poetice ale 
unor „scene de gen”, ca şi filtrarea mai riguroasă a excesului de 
semnificaţie simbolică implicat de ambiguitatea funciară a 
recuzitei mitologice creează premise aprofundării viziunii 
personale. În acelaşi sens, şi cu aceasta aş numi cea de-a doua 
dimensiune a schimbării, înnoirea viziunii profită de 
experimentele sale grafice, constituite în interesante studii de 
expresie, urmărind cu predilecţie încorporarea mişcării într-o 
lume resimţită probabil chiar de autor ca fiind prea tributară 
staticului, stabilului, tipicului. Pictorul valorifică efectiv tatonări 
în direcţii convergente, obţinând prin confruntarea mai multor 
modalităţi de tratare tehnică împrospătarea privirii sale asupra 
lumii. În fine, semnele schimbării de care vorbeam pot fi de 
asemenea descifrate în interesul aparte pe care îl rezerva C.Tofan 
virtuozităţii cromatice, ca dimensiune esenţială a demersului 
plastic. Treptat, culoarea care învăluie textura grafică devine în 
mod evident mai importantă decât pretextul tematic. În unele 
compoziţii, culoarea asumându-şi puterea de a decide în 
raporturile tensionate care marchează  structurarea viziunii, 
devine adevărata temă a lucrării, ca o probă limită a direcţiei 
posibile spre care se întrevede în viitor metamorfozarea 
picturii lui C. Tofan. 

Paul BALAHUR 
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CONSTANTIN TOFAN 
 
Preponderente în pânzele tânărului pictor (născut în 1952, absolvent în 1974 al Facultăţii de desen din Iaşi) 

sunt peisajele pline de poezie, gândite în dominante de culori spre a specifica anotimpul sau ora zilei 
(«Autumnală», «Hibernală», «Nocturnă»). Ba chiar, preluând ideea titlurilor sugestive cromatic ale lui Whistler, 
el îşi numeşte o lucrare «Fantezie în bleu». Artistul este copleşit de grandoarea naturii şi, de aceea, el nu-şi 
opreşte atenţia decât asupra dealurilor, arborilor sau tufelor cu ciudate forme de blocuri monolite, evitând orice 
semn al prezenţei umane, fie ca element în sine, fie reprezentat prin formele de cultură materială datorate 
creativităţii omului. Deci, un peisaj în sine şi pentru sine, cu uşoare atingeri ale registrului filosofic, în sensul 
încrederii depline pe care o inspiră Natura conştientă de certitudinea ciclicităţii ei. Coroanele impozante ale 
copacilor sunt tratate ca pete compacte, decorative, pe care se intervine cu gracila caligramă a ramurilor. 
Fondurile de cer sunt vibrate, dând profunzime lucrărilor, fără însă a cădea într-o agitaţie nedorită, în măsură să 
bulverseze spiritul, căci totul la Constantin Tofan exală liniştea pe care privitorul ar găsi-o doar retrăgându-se 
într-o pădure sau pe un deal, adică exact în mediul pe care atât de bine l-a simţit şi redat pictorul, prin 
prezentarea propriilor trăiri în faţa peisajului. Dar aceasta nu exclude şi o înclinare spre fantasticul de legendă şi 
poveste, precum şi spre un onirism pe filieră Bosch, cu personaje carnavaleşti care îşi iau zborul, care cântă, 
dansează sau oficiază vechi ritualuri («Zborul», «Dansul», «Obiceiuri»). «Anamorfoză în roşu» este tocmai 
produsul acestei imaginaţii debordante, joviale, de «ucenic vrăjitor» care, în joacă, îşi dezlănţuie puterea de 
înfiripare a unor noi forme, la graniţa şi prin contopirea de diverse reguli şi genuri: cal păscând sau centaur 
decapitat, născut din iluzoriu, din fantasmagorica împletire a coroanelor, crengilor şi trunchiurilor de copaci, pe 
un fond roşu de început de eră. Totuşi, Constantin Tofan nu se lasă copleşit de tentaţia creării noilor specii sau 
de tulburătoarele ilustrări ale viselor (fie ele şi vise de trezie), preferând peisagistica « état d'âme», cu forţă de a 
transmite sau a menţine buna dispoziţie şi echilibrul interior, într-o pictură de mare fineţe şi sensibilitate. 

 

Adrian-Silvan IONESCU 
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CONSTANTIN TOFAN – UN JOVIAL INSPIRAT... 
Dacă, de obicei, spunem că omul care trăiește printre noi este o altă persoană decât 

pictorul care creează lumi ideale, în cazul confratelui Constantin Tofan aceste două ipostaze 
de a fi au ca element comun o bonomie cordială din care rezultă un mod particular de fi în 
lume, de a comunica prin intermediul bunurilor simbolice și a se comunica pe sine însuși. De 
regulă, orgoliul auctorial caracterizează pe cei mai mulți dintre creatorii de bunuri simbolice, 
dar există, firește, și excepții. Deschis, permanent, dialogului cu ceilalți, pictorul dovedește că 
este conștient de propria sa valoare, validată în timp, atitudine specifică celor care nu trăiesc 
dilematice și provocatoare stări de incertitudine. 

Treaba artistului este să vadă lumea ca și cum ar avea vreun rost și a crede că, prin 
artă, putem vindeca măcar unele dintre rănile adânci ale spiritului. Statura sa masivă, 
impunătoare, ca a unui oștean viguros, barba roșcată asemenea unui scandinav rătăcit pe 
meleaguri moldave, impune prin privirea profundă, deseori tandră. Privind în jur, descoperă 
pitorescul unui peisaj real și imaginar totodată, îl reconstruiește cu fantezia unui inspirat, 
caută permanent armonia ca element definitoriu al posibilului dialog cu universul și cu 
celălalt. Aventurile ihtiologice, evident fabuloase, arată că artistul este permanent răbdător și 
apt să se încarce cu atâta singurătate, cât îi trebuie spre a se defini ca personalitate reflexivă 
și creativă. 

L-am observat uneori, în atelierul din Lăpușneanu, imaginând peisaje ideale, unde jocul 
firesc al formelor și consonanțele cromatice par asemenea unei mărturisiri personale, unde 
un fior liric motivează și însuflețește fiecare tușă. Practic, deseori, pictura lui seamănă cu o 
respirație, când aidoma unui vânt de primăvară, când subtilă ca melancolia unei toamne 
îmbelșugate. Oficierea în spațiul atelierului oscilează între rugă solitară și jubilație frenetică. 
Interiorizarea, alteori, marchează meditațiile profunde, astfel încât spontanul interesat de 
efectul iluziei, devine reflexivul atras de dialogul cu sine însuși. 

Opera lui Constantin Tofan, în parte sau în ansamblu, interesează deopotrivă pe 
exigenții critici de artă și colecționari, dar și pe cei care simt nevoia de a-și însoți existența 
alături de farmecul pitoresc al unui peisaj ieșean, al unei imagini din deltă, gravată pe retina 
hipersensibilă a pasionatului pescar. Capacitatea pictorului de a citi lecția naturii dintr-o 
perspectivă generoasă, tandră aproape, provine din jovialitatea cu care, altădată, în spațiul 
mirific de la Poduri-Moinești, Luchian a rostit memorabil – eu simt că locurile acestea mă 
iubesc. Aceeași empatie peisaj-privitor o regăsim în variantă personală la Constantin Tofan 
cel care, pictând în priză directă la motiv sau în ambianța atelierului, face din sentiment o 
veritabilă confesiune.  

Pictorul, acum sexagenar, universitarul așezat pe soclul unei remarcabile profesionalități, 
diriguitorul treburilor mereu disputabile ale breslei, familistul loial și cordial, prietenul de 
nădejde este, ca persoană publică, un veritabil om al cetății, cetățean responsabil și 
respectabil. El a făcut din devoțiunea față de artă o religie și, de aceea, este credibil în ordine 
axiologică și etică. Cu antene extrem de fine depistează contrafacerile de orice fel, 
derapajele de la onestitate și, mai ales, posibili impostori. Vorbele lui, temeinice și bazate pe 
adevăr, reușesc uneori să descurajeze veleitari insistenți și guralivi. Cred că prezența lui 
Constantin Tofan asigură breslei zugravilor de subțire oxigenul pentru respirația firească a 
unui mediu unde fumurile egolatre nu lipsesc. Dimpotrivă. 

Urându-i, cu prietenie și prețuire, ani mulți și buni îi reamintesc spusele lui Hokusai, cel care 
credea că marea operă se naște la anii mulți ai senectuții. Avem toate motivele să credem că 
sporul anilor ce vor veni îl va așeza cu adevărat pe locul deja câștigat al prețuirii. Mai mult chiar, 
al respectului breslei și al celor care-i prețuiesc talentul și arta de a fi între ceilalți. Artistului și 
cetățeanului Constantin Tofan, prin cuvânt bun, semnul nostru de dragoste... 

 

Valentin CIUCĂ 
 

„Sentimentele şi imaginile nu se pierd. Ele 
rămân pe totdeauna imprimate în eul nostru 
profund. Nu trebuie să ne ruşinăm de ele. 
Fiecare celulă a trupului nostru poartă 
imprimată înlăuntrul ei o imagine. Un anumit 
peisaj. Şi dacă această celulă moare, piesajele 
continuă să vieţuiască în noi”. 

 

Nichita DANILOV 
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NUTZ I  

ACONTZ
Autoarea unei opere personale, care prin forţă şi autenticitate 

au plasat-o pe vechea simeză a Muzeului Naţional între Nicolae 
Tonitza şi Vasile Popescu, Nutzi Acontz a dobândit un loc în 
panteonul picturii româneşti. Personalitatea sa s-a modelat în 
cadrul şcolii de Belle Arte din Iaşi cu o cunoscută concepţie 
academică muncheneză, condusă de profesorul şi pictorul Gh. 
Popovici. La început de secol XX, pictura europeană trăia 
ultimele ecouri ale impresionismului şi era dominată de 
personalitatea lui Cézanne şi Matisse. Contactul cu opera lui 
N.N. Tonitza, C. Ressu, I. Iser, N. Dărăscu şi  J. Steriadi, aflaţi în 
refugiu la Iaşi, a contribuit la definirea viitorului său discurs 
plastic. A debutat la Saloanele Oficiale de Desen şi Gravură în 
anul 1929, unde prezintă o serie de peisaje din Balcic dintre care 
se remarcă  trei lucrări din „ciclul interioarelor”. În 1931 
debutează cu prima expoziţie personală cu lucrări de grafică, la 
cunoscuta librărie Hassefer din Bucureşti. Devotatul şi 
entuziastul primar al Balcicului, Octavian Mosescu, realizează o 
adevărată comuniune profesională a culturii româneşti. Această 
staţiune, vară de vară, era locul de întâlnire pentru pictori (Gh. 
Petraşcu, Iser, Ressu, Steriadi, Şt. Dimitrescu, Max Arnold, 
Lucian Grigorescu, Cecilia Cuţescu-Storck şi alţii), scriitori 
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 (Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Gala Galaction, Emanuel 
Bucuţa, Adrian Maniu), actori, regizori, arhitecţi, colecţionari, 
oameni politici şi jurişti, fiecare având grupul său cu cele mai 
diverse preocupări. De o modestie autentică, fire laborioasă, 
Nutzi Acontz şi-a realizat un limbaj propriu, prin care a 
transfigurat realitatea, pe care o prezintă simplificată refuzând a 
se pierde în detalii. Creaţia sa se remarcă printr-un desen sigur, 
printr-o punere originală în pagină, realizând lucrări stilizate 
încărcate de lumină, de farmec şi bucurie. Frumuseţea lucrărilor 
este rezultatul unei elaborări lucide în care virtuozitatea 
desenatorului este dublată de un simţ cromatic special. Nutzi 
Acontz  a avut o viaţă adevarată de artist, fără familie proprie, cu 
multe greutăţi, dar cu prieteni adevăraţi (Henri Catargi, Boris 
Caragea, Zoe Baicoianu, Aurelia Ghiaţă, Ella Cancicov, Ileana 
Rădulescu, dr. Mircea Iliescu, şi mulţi alţii din lumea vechiului 
Iaşi). Deasupra tuturor, asupra existenţei lui Nutzi Acontz 
veghea cu delicateţe doamna Florica Niţulescu, sora mai mică – 
cunoscuta pianistă. Deși nu era o fire deschisă, era un 
interlocutor plăcut, comenta ultima carte citită sau ultimul 
concert ascultat ori povestea cu har întâmplări picante din viaţa 
confraţilor. A pictat cu bucurie şi optimism peisaje ce au fost 
gazde pasagere în peregrinările sale de artist, adevărat boem de 
la Balcic până la valea Argeşului, de la Tulcea până în viile 
Buciumului din Iaşi. În perioada grea a celui de-al doilea război 
mondial, familia Burghelea, vechii prieteni ieşeni, îi oferă 
ospitalitatea vilei de la Valea Nandrei. În această perioadă 
realizează importante lucrări pentru creaţia sa, „Potcovitul cailor” 
şi o suită de peisaje de pe Valea Nandrei. În creaţia artistei, se 
remarcă un motiv mai puţin obişnuit pentru opera unei pictoriţe, şi 
anume nudul şi odalisca. Abordând această temă, Nutzi Acontz se 
apropie în mod personal de „maniera lui Th. Pallady” în care 
artista se preocupa de subtilitatea ritmului compoziţional, iar 
culoarea adesea de factură fovă este un adjuvant. 

Memorabile sunt lucrările: „Odaliscă cu maramă şi flori” 
(col. particulară), „Odaliscă cu maramă pe fotoliu albastru” (col. 
H. Aldea), „Nud în interior” (col. K. Zambaccian) şi „Femeia cu 
şal spaniol” (col. Compexul  Muzeal Moldova Iaşi) ce reprezintă 
un regal al experienţei artistei în tratarea acestui motiv. Epoca 
deplinei maturităţi a lui Nutzi Acontz este marcată de realizarea 
unui ciclu de naturi statice, ce corespunde perioadei de sfârşit al 
celui de-al doilea război mondial. În abordarea acestei teme se 
constată detaşarea artistei de impresionism şi apropierea de 
concepţia lui Matisse în tratarea compoziţiei. Tuşele fove prin 
sonorităţile cromatice obţinute prin alăturarea de roşu, verde şi 
albastru induc exaltarea efectului cromatic de factură 
expresionistă (Argintescu Amza). Utilizând în acest ciclu 
aproape aceleaşi accesorii clasice pe care le orchestrează de 
fiecare dată altfel, volumele sunt redate în tușe transparente, ce 
sunt individualizate prin conturul ferm al unor tuşe unice. 
Încercând să transpunem atmosfera acestor naturi statice în 
limbajul altei lumi avem senzaţia unei orchestre simfonice cu 
toate compartimentele în plin efort temperat. Având 
experienţa marilor muzee din Europa, am convingerea că 
aceste lucrări pot sta alături de multe din capodoperele 
picturii moderne europene. Ciclul naturilor statice i-a 
asigurat lui Nutzi Acontz o unanimă recunoaştere a valorii 
sale de nivel european. Prezentă cu o natură statică la Salonul 
Femeilor Pictori şi Sculptori de la Paris din întreaga Europă 
în 1947, se bucură de o apreciere deosebită a criticului de 
artă Denys Chevalier care remarca: „Prin discreţia, 
inteligenţa compoziţiei şi rafinamentul nuanţelor, contează 
printre cele mai bune lucrări expuse”. Ca orice artist 
adevărat, Nutzi Acontz are un sfârşit învăluit în legendă, 
trecând în lumea umbrelor la 19 decembrie 1957, în urma 
unui gest voluntar.  
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 Muzeul de Artă Vizuală Galaţi:  

27 februarie – 31 martie 2012 –  
„Cinci ipostaze textile”;  
9 martie – 26 martie – „Ion Sălişteanu –  
In Memoriam”. 
 

 Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” 
Vaslui:  
15 martie – 15 aprilie 2012 –  
„3 generaţii, 3 viziuni”. 
 

 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 
Bacău, Muzeul de Artă: 
7 martie – 31 martie 2012 – expoziţie 
personală „Constantin Tănăsache”. 
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