
 

Deschiderea primei ediţii a Salonului de pictură 
România Contemporană, organizat de asociaţia 
„Soleil de l’Est” şi parteneri, a avut loc marţi 13 
martie 2012, în prestigioasele spaţii ale Cité 
Internationale des Arts, Paris, în prezenţa 
Excelenţei sale D-l Bogdan Mazuru, Ambasadorul 
României în Franţa, a D-lui Michel Gavaza, 
preşedintele asociaţiei culturale Internaţi-onale 
„Soleil de l’Est”, a D-lui Jean-Yves Langlais, 
Director general al Cité Internationale des Arts 
Paris, şi a unui numeros public parizian, şi nu în 
ultimul rând a unui grup de pictori români 
expozanţi, în frunte cu maestrul Dan Hatmanu, 
invitat de onoare. În alocuţiunea sa D-l Ambasador 
a menţionat faptul că acest salon are o deosebită 
importanţă pentru prestigiul ţării noastre, şi pentru 
afirmarea ei în lumea artistică şi francofonă. La 
rândul său D-l Jean-Yves Langlais a mărturisit că 
este completamente stupefiat de calitatea expresiei 
artistice a unui grup atât de mare de pictori români, 
şi că acest lucru trebuie prezentat cât mai des 
publicului parizian şi francez. D-l Michel Gavaza, 
preşedintele asociaţiei „Soleil de l’Est” a arătat că 
este, în sfârşit, momentul ca România să arate 
Franţei şi Europei, valori culturale puţin cunoscute 
în Occident, şi care, indubitabil, fac parte integrantă 
din patrimoniul cultural european. „Soleil de l’Est” 
prin muncă, perseverenţă, şi calitatea acţiunilor 
sale, se manifestă onorată de a prezenta publicului 
parizian o sinteză elocventă a ceea ce este mai 
remarcabil şi mai valoros, la ora actuală, în pictura 
contemporană română. La deschiderea oficială a 
salonului, la vernisaj, au fost de faţă peste 300 
persoane, români şi francezi, atât simpli amatori de 
pictură, cât şi cunoscători avizaţi. Cu toţii au 
apreciat excelenta prezentare a operelor celor 52 
artişti expozanţi, puse în valoare şi panotate de 
manieră profesională, de către D-na Anne-
Michèlle Vrillet, curatorul salonului, membră al 
Comitetului internaţional al Societăţii Salon 
d'automne, Grand Palais, Paris. 

Soleil de l’Est 
Michel GAVAZA 

Paris, 16 martie 2012                                                         
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Am ajuns la Paris împins de destin. Câştigasem, prin concurs, bursa 
„Nicolae Grigorescu”, concurs iniţiat de Academia Română în a cărui juriu era 
preşedinte Acad. George Oprescu. 

Bursa consta în doi ani de studii în străinătate: Sankt-Petersburg şi Paris. 
Sosirea la Paris îmi era prefaţată de două importante participări: „Bienala 

Internaţională de Arte Plastice a Tineretului de la Paris”, 1959; şi Zilele culturii 
româneşti care s-au sărbătorit la Paris prin inaugurarea expoziţiei „L’Art 
roumain du XIX-ème siècle à nos jours” în sălile Muzeului de Artă Modernă. 
Prefaţa catalogului semnată de Jean Cassou. Am participat cu lucrările: Joc de 
copii şi Loja din patrimoniul Muzeul Naţional de Artă Bucureşti. 

Apar în presă articole semnate de Roland Desne în „La nouvelle Critique” şi 
Jean Rollin în L’Humanité „200 oevres exposées au Musée d’Art Moderne. 
Poésie et verité de l’art roumain”. 

În cel de al doilea an de studii la Paris, fiind şi cadru didactic la Institutul 
pedagogic din Iaşi am frecventat, timp de trei luni Université de France-Centre 
Internationale d’Etudes Pédagogiques din Sèvres condus de Monsieur 
Jacques Quinard. 

La încheierea acestui curs s-a organizat o expoziţie cu participarea tuturor 
cursanţilor din: Senegal, Argentina, Spania, Côte d’Invoire, Polonia, Uruguay, 
Brazilia, România. Am expus uleiurile: Moulin Rouge, Joc de copii, Autoportret. 

La încheierea anului de studii ’65 am organizat prima expoziţie personală la 
Paris în Cartierul Latin – Galerie du Passeur, rue du Bac (15 Decembre ’64 – 5 
Janvier ’65). Expoziţia reprezenta douăzeci de uleiuri şi douăsprezece 
pasteluri. A fost comentată elogios de critica de artă: George Boudaille în „Les 
Lettres Francaises”; Christine Gleiny în „Revue Arts”; Claude Emmanuel 
(corespondenţă din Paris) în „Luceafărul”, ianuarie 1965 – „Expoziţia Dan 
Hatmanu în Cartierul Latin”. 

Au urmat alte expoziţii invitat la Biblioteca Română din Paris, Centrul 
Cultural Român din Paris cu lucrări din ciclurile: „Orele Parisului” 1985, „Vitrine 
pariziene” şi „Orele Parisului” 1994, „Om şi sentiment” în 2002, la Bretenoux 
1998, în zona Quercy-ului – unde au lucrat Jean Lurçat, André Breton ş.a. 

De fiecare dată revenirea la Paris e o sărbătoare a spiritului. „Parisul e o 
Carte deschisă”, un univers cum subliniază Balotă. 

Te întâmpină expoziţiile de la Grand Palais, Musée de Petit Palais, Centre 
George Pompidou, Louvre, Musée d’Orssay, Musée Maillol, Musée de 
L’Orangerie, Musée Rodin, Musée Bourdelle ş.a. 

Invitaţia Domnului Michel Gavaza, Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale 
Soleil de l’Est de a participa, ca invitat de onoare la Salonul de pictură 
România Contemporană – în Cité Internationale des Arts – Paris m-a convins. 
Figurez cu trei lucrări din ciclul „Nostalgia fotografiei” şi cu două lucrări din 
ciclul „Om şi sentiment”, în anturajul unui număr important de participanţi din 
ţară şi diasporă. 

Parisul a rămas, pentru mine, aşa cum am mai mărturisit, o continuă 
chemare. Aici e locul unde mă adun, mă inspiră, mă face fericit, îl iubesc, aşa 
cum am mărturisit şi în imaginea intitulată „Paris, je t’ aime”. 

M-a convins, cu deosebire, implicarea domnului ing. Mihai Pascal pe care-l 
compar cu colecţionarii Volard şi D.H. Kahnweiler, care susţine cu eforturi, aş 
spune suprasolicitate, sponsorizarea acestor activităţi culturale. Îi mulţumim. 

 
Dan HATMANU 

Supliment al revistei „Cronica veche” editat de Galeriile de artă DANA Iași 

PARIS: 



 

2 Supliment al revistei „Cronica veche” editat de Galeriile de artă DANA Iași 

 

SALONUL DE PICTURĂ ROMÂNNNIA CONTEMPORANĂ 
Vremea se anunţa la televiziunea Română a fi 

dezastruoasă. Drumuri înzăpezite, trenuri blocate, 
aeroporturi închise, autorităţi neputincioase. Dimineaţa, 
când am pecat spre Bucureşti pentru a lua avionul spre 
Paris, era senin şi ieşise soarele. La Paris, cu paltonul pe 
o mână şi geamantanul în cealaltă, admiram încă 
contrariat, alături de soţia mea, primii copaci înfloriţi. Eram 
în siguranţă, eram într-o lume normală. Centrul de Artă 
Contemporană Pompidou dedicase o mare expoziţie 
legăturii dintre artele vizuale şi dans, de la începutul anilor 
1900 până în prezent. Ştiam asta încă din ţară. 
„Dansându-şi viaţa” era un proiect construit pe contribuţia 
dansului în evoluţia curentelor artistice majore, de la artă 
modernă până la cea contemporană. Mai mult de două mii 
de metri pătraţi erau dedicaţi acestei expoziţii care 
asambla într-un mod unic exprimări artistice de toate 
genurile, de la desen, sculptură, pictură, până la video, 
proiecţii digitale şi coregrafii performative. A doua zi eram 
prezent în sală. Spectacolul era magnific. Oameni 
încremeniţi admirau un dans orizontal nemaivăzut. 
Costumul negru, pantofii şi cravata care mângâiau 
parchetul încet, în ritmuri lente, secvential-eliptice s-a oprit 
pentru o clipă şi ochii albi ai performerului au dispărut o 
dată cu întunericul ce s-a lăsat în sală. M-am aşezat 
aproape de corpul inert şi am simţit pentru o clipă 
răsuflarea uşoară, controlată discret şi muşchii încordaţi, 
blocaţi în poziţii incomode în corpul atletic. Priveam uluit 
păpuşa neagră, construită dintr-un corp uman şi costumul 
său, abandonată pentru o clipă într-un colţ al sălii de la 
etajul patru al Centrului Pompidou. Am aşteptat, fără aer în 
plămâni, timp de câteva secunde să reînceapă minunata 
mişcare a dansului orizontal cu care nu mai avusesem 
ocazia să mă întâlnesc vreodata. Un ecran imens, dintr-un 
material sintetic alb, ţinea captivă o proiecţie spiralată 
portocalie, cu multi megapixeli, într-un desen ce-mi 
depăşea imaginaţia. Axa verticală susţinută de silueta unei 
dansatoare tremura uşor în standby-ul maşinăriei de 
proiecţie. Când muzica s-a auzit din nou, proiecţia a 
început să-şi mişte milioanele de megapixeli, învăluind 
artistul ce performa inert cu desene de albastru şi 
portocaliu. Pornise un dans copulativ între real şi virtual, 
între om şi maşina de proiecţie, între viaţa reală şi cea 
virtuală. Venisem la Paris pentru a participa la Salonul de 
Pictură Contemporană Românescă, organizat la „Cité 
Internationale des arts” Paris de către Asociaţia Culturală 
„Soleil de’l Est”, în parteneriat cu instituţii prestigioase din 
România şi din Franţa, sub înaltul patronaj al Excelenţei 
sale Bogdan Mazuru, ambasadorul României în Franţa şi 
al lui Nöel Coret, preşedintele Salonului de Toamnă 
„Grand Palais” Paris. Expoziţia era rodul rezidenţelor 
artistice organizate pe parcursul a multor ani de către 
Asociaţia Culturală „Soleil de’l Est” în Franţa la Briare, 
Collioure, Barcarès, Morzine. La salon au fost selectati 
cincizeci de artişti români de către curatorul francez Anne-
Michèlle Vrillet, membru Comitetului International al 
„Société de Salon d’Automne” Grand Palais Paris iar 
maestrul Dan Hatmanu a fost invitatul de onoare.  Mă 
îndreptam spre sala de expoziţie, dar mintea îmi rămăsese 
conectată la frumuseţea dansului văzut la Pompidou. Nu 
mai gândisem aşa frumos de multă vreme despre aceasta 
minune divină, corpul uman. Trăiam un amestec de 
sentimente ciudate, aproape culpabile, când mă gândeam 
ce am pictat eu în ultima vreme: corpuri diforme, mutilate 
inestetic de intervenţii chirurgicale, cu implanturi grosolane 
de silicon, schimbare de sex, piercing-uri în locuri 
nebănuite, tatuaje şi operaţii voit inestetice. Lucrările mele, 
ca un strigăt disperat spre echilibru şi conciliere între 
estetic şi inestetic, agăţate cu fire subţiri din nailon de 
simeza încastrată în grinzi metalice, stăteau singure pe un 
perete alb, faţă în faţă cu lumea fin colorată, abstract-
contemplativă, frizînd teme astrale sau profund filosofice. 
Expoziţia se desfăşura pe trei etaje, în şapte săli. Lucrările 
artiştilor romani, selectaţi din ţară şi diasporă, însumau o 
sută cincizeci de lucrări de pictură, ce acopereau toate 
stilurile şi tendinţele artistice pe care le văzusem mai ales 
în România, fiind selectate dintr-un număr foarte mare de 
lucrări create în rezidenţele din Franţa la Briare, Collioure, 
Barcarès şi Morzine, în Alpi. Sălile pline cu artişti, invitaţi, 
galerişti şi iubitori de artă parizieni îmi provocau o stare de 
emoţie care mă forţa să-mi agăţ de colţul gurii un zâmbet 
industrial, asemănător cu cel al manechinelor din vitrine. 
Fix la orele 18:00, vernisajul a început cu prezentarea 
invitaţilor de către preşedintele „Soleil de l’Est”, Michael 
Gavaza: Ambasadorul României în Franţa – Domnul 
Bogdan Mazuru, Preşedintele „Cité Internationale des 
arts” Paris – Paris-André Larquié, Directorul General al 
„Cité Internationale des arts” Paris – Jean Yves Langlais, 
Dumitru Prunariu. Au fost prezenţi reprezentanţi media din 
Televiziunea Română, Cosmin Năsui de la revista 
„Modernism”. S-a vorbit de bine, s-a vorbit frumos, a fost 
apreciată pictura românească şi eforturile organizatorilor, a 
fost apreciată expoziţia în ansamblul ei „ca fiind 
grandioasă”. Atmosfera a devenit mai relaxată dupa 
discursurile oficiale, la o vişinată adusă din România. 
Televiziunea şi-a intrat în rol, luând interviuri selective, pe 
criterii numai de ei ştiute. 

Astfel, m-am trezit şi eu în faţa camerei de filmat cu o 
întrebare năucitoare pantru mine în acel moment: „De ce 
pictaţi aşa? Pentru că eu vă ştiu altfel”. Răspunsul îl 
preparasem cu câţiva ani în urmă, când am început să 
abordez şi în pictură, ca şi în cele câteva proiecte de artă 
contemporană, teme cotidiene, sociale, politice, dar acum 
uitasem complet răspunsul care începea cu „s-a 
schimbat lumea şi eu observ asta…” şi am început să 
dezvolt timid subiectul „schimbare”. După mulţumiri 
reciproce şi firescul „interesant” am cinstit evenimentul cu 
o vişinată, bucurându-mă şi de prezenţa artistului şi 
curatorului Cosmin Nasui, partener al evenimentui de la 
Paris. Şi toate acestea şi multe alte lucruri frumoase, mi 
s-au întâmplat după ce eram trezit într-o sâmbătă 
dimineaţa, prin 2009, de un telefon care mă anunţa, 
oarecum protocolar, că la ora zece să fiu prezent la 
Galeriile Dana din strada Lăpuşneanu. Urma să mă 
întâlnesc cu domnul Michael Gavaza din Franţa, care a 
venit la Iaşi să vadă câţiva artişti şi lucrări în atelierele lor. 
Întâlnirea a fost fulger, fără cafele de atelier şi protocol, 
am arătat lucrări, i-am înmânat un catalog, iar după 
câteva zile primeam răspunsul de la Paris. Eram selectat 
să merg într-o rezidenţă artistică pe Valea Loarei, să 
locuiesc şi să lucrez într-un castel de secol XIX, Trousse-
Barière, aflat acum în proprietatea Primăriei şi folosit ca 
centru de expoziţii şi rezidenţe pentru artişti din toată 
lumea. Ajunşi la Briare, un orăşel cochet din centrul 
Franţei, surprizele se ţineau lanţ. Domnul Michael 
Gavaza şi doamna Mariana Gavaza ne-au aşteptau la 
gară, iar după ce am făcut un tur al oraşului împreună, 
am vizitat „Pont-Canal de Briare”, celebrul pod metalic 
construit de inginerul Eiffel, care traversează Loara. De la 
distanţă semăna cu un şarpe de metal lung de şapte sute 
de metri. Soţii Gavaza îşi întâlneau privirile fericite, părtaşi 
la uluirea noastră. Dar, minunea cea mare s-a consumat 
la apariţia a două vapoare zburătoare pe podul de metal. 
Construit într-o inginerie specială, podul avea burta plină 
cu apă, semănând cu o cadă imensă din fontă prin care, 
vapoare albe de agrement traversau pe deasupra Loarei, 
pina la reţeaua de canale şi ecluze care brăzdează tot 
Briare-ul. Domnul Gavaza, ca un adevărat ghid, ne-a 
povestea despre Loara şi importanţa acestui fluviu lung 
de 1.000 km, singurul fluviu francez cu bazinul cuprins 
între graniţele „naţionale”, care a contribuit enorm la 
dezvoltarea oraşelor Briare, Orleans, Gien, Blois, 
Amboise, Tours şi a castelelor din aceste locuri. Loara a 
rămas unul din marile fluvii neamenajate din Franţa, 
construindu-se doar câteva diguri de protecţie şi dirijare a 
albiei care ocoleşte şerpuitor la marginea oraşelor. Ajunşi 
la castelul în care urma să petrecem o lună, amplasat 
într-un mare parc cu grădini străjuite de copaci umbroşi, 
după ce ne-am instalat în apartamentul amenajat în 
manieră modernă, cu bucătărie şi baie, utilate cu toate 
cele necesare traiului şi creatiei, gazdele ne-au lăsat 
provizii şi ne-au înmânat cheile castelului (sună ca-n 
poveşti). Apoi ne-au urat succes şi au dispărut discret în 
noaptea care deja se lăsase. Am intrat in atelierul de 
creaţie unde încă mai tronau agăţate pe pereţi lucrările 
artistului timişorean Cristian Sida. Cândva, la ferestrele 
acestui fost salon, se spune ca ar fi stat împăratul 
Napoleon în ultimele lui zile de domnie. Acum, în fiecare 
dimineaţă, trecători politicoşi ne salutau când 
deschideam ferestrele castelului să intre aerul curat al 
dimineţii, de parcă le eram vecini de-o veşnicie. Clipe sau 
secunde, ore sau zile petrecute la Briare erau un 
ansamblu de experienţe care rămâneau marcate în 
pânzele şi desenele mele. Aici aveam într-adevăr 
libertatea să creez, să experimentez, să mă bucur sau să 
mă intristez de prejudecăţile cu care am venit din 
România. Am pictat zece zile continuu, într-o euforie greu 
de stăpânit, toate pânzele pe care le-am găsit în atelier. 
În ultima săptămână, gazdele noastre ne-au pregătit alte 
surprize, am vizitat câteva dintre cele mai renumite 
castele de pe Valea Loarei: Blois, Chambord, 
Chenonceau, Chaumont, Amboise, Sully sur Loire, Gien. 
Am vizitat apoi Barbizon şi castelul Fontenbleau şi marile 
muzee din Paris (Pompidou, Louvre, Orsay). Salonul din 
Paris era rodul rezidenţelor organizate cu mult suflet de 
familia Gavaza, după ce au avut loc numeroase expoziţii 
organizate în galerii din Franţa, Olanda şi România de-a 
lungul anilor. Eu am avut privilegiul de participa la 
expoziţile de artă românescă organizate la Tours, în 
Galeriile „M. Mathurin” şi la Haga, în Galeria OEB. După 
o săptămână la Paris, revenit la Iaşi, am intrat in expoziţia 
tinerilor „Atelier 35” de la WTC, Lucrările lor m-au bucurat 
mult. Se vede ca au şcoala, informaţie și curajul de a  
aborda teme contemporane complexe. Nu am vazut 
„tablouri” cu copacei, compozitii cu cai, mere, pere, naturi 
statice cu umbre fixe sau purtate, compozitii figurative sau 
abstracte cu titluri aproape comice, de genul, interpretare 
sau „compoziție 1” – „compoziție 2”. Mai avem speranţă. 

 

Dorin BABA 
 

„DANSÂNDU-ŞI VIAȚA” – 
CU PALTONUL PRIN PARIS 

Dorin BABA, „Trecem la mărimea XXL” 
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Les artistes peintres exposants et l’association Soleil de I’Est, remercient 
chaleureusement Cité internationale des Arts Paris, I’Ambassade de Roumanie 
en Republique Française et les galeries Dana de lasi – Roumanie, pour avoir 
soutenu la réalisation de ce projet. 
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SALON DE PEINTURE ROUMANNNIE CONTEMPORAINE 

Titlul parafrazează pe acela înscris pe afişul expoziţiei din 2011, 
de la Galeria „Dana” din Iaşi, „Paris je t’aime!”. Prin înfăţişarea 
expoziţională de atunci şi titulatura sa, Dan Hatmanu îşi marca  
rotundul de vârstă patriarhală, ce-l găsea într-un moment fast al 
prodigioasei lui cariere artistice. Alegerea într-un ceas sărbătoresc şi 
de bilanţ a acestei sintagme nu era de fel întâmplătoare. Traducea un 
crez şi o judecată privitoare la arta sa, precum şi o situare critică în 
polifonia plasticii epocilor pe care le traversase. Dan Hatmanu, optând 
să-şi marcheze jubileul de 85 de ani cu o selecţie a creaţiilor inspirate 
de miticul Paris, mărturisea public legătura artistică ombilicală cu acest 
oraş – osie polară a artelor frumoase universale –, recunoştinţa pentru 
ceea ce-i dăruise atât de preţios spiritual cetatea luminilor, şi, în acelaşi 
timp, ţinea să demonstreze că opera sa rezonase cu evoluţiile 
limbajelor şi a tendinţelor ideatice novatoare, în cumpănă cu marea 
tradiţie românească, din mantaua căreia se ivise. Reverenţa faţă de 
Paris la ora astrală a celebrării jubileului fusese şi un binevenit prilej de 
a-şi aminti sieşi şi a spune semenilor cât datora acestui polis la artelor 
lumii. Venit la Paris în 1964, după un stagiu la Leningrad, în postura de 
fericit câştigător al bursei „Nicolae Grigorescu” a Academiei Române, 
Dan Hatmanu, purtând în raniţa de tânăr şi entuziast combatant pe 
câmpurile de bătălie ale artei zestrea dobândită în anii uceniciei la Iaşi 
cu profesorul Corneliu Baba, a căpătat vântul în pânze de care avea 
nevoie, acel curaj al libertăţii de creaţie.  De asta, de bună seamă, 
artistul simţise nevoia să exclame neuitător: „Paris je t’aime!”. Parisul a 
fost după Iaşi o a doua casă a sufletului său. S-a îndrăgostit de 
capitala Franţei, cunoscându-i şi admirându-i splendorile şi i-a devenit 
fiu credincios, deoarece în lăuntrul marelui oraş, la întâlnirea benefică 
şi roditoare cu cele mai importante curente ale artei contemporane, 
ajunsese la conştiinţa propriei valori şi fusese în stare să-şi statueze 
îndrăzneţ şi sigur locul în necuprinsul şi înşelătorul regat al artelor. 
Acestea sunt temeiurile iubirii sale declarate pentru Paris. Dar se poate 
spune că există între cele două părţi o simpatie. La rândul ei aşezarea 
de pe Sena l-a întâmpinat mereu cu simpatie şi chiar afecţiune pe Dan 
Hatmanu, cel care poate fi socotit fiul adoptiv din Moldova al metropolei 
pariziene. O ultimă şi elocventă dovadă a acestor simţăminte, a 
respectului purtat artistului ieşean, ni s-a oferit la scurt timp, câteva luni, 
după ce Dan Hatmanu îşi reafirmase la Iaşi, în expoziţia deja invocată, 
iubirea sa pentru Paris. În martie 2012 Parisul a scos din tolbă o rostire 
aproape geamănă: „Hatmanu je t’aime !”. La Cité International des Arts 
s-a deschis, cu un vernisaj de ţinută, Salonul Picturii Româneşti 
Contemporane,organizat sub egida  prestigiosului centru al artelor, 
Ambasadei României şi Asociaţiei Culturale Internaţionale „Soleil de 
L’Est”, animată de un susţinător devotat şi iscusit al  spiritualităţii 
româneşti in Franţa, Michel Gavaza. 

Participarea la acest eveniment marcant a fost o bună ocazie de 
omagiere a creatorului de la Iaşi şi o exprimare a preţuirii de care se 
bucură Dan Hatmanu la Paris. Aici, cum s-a confesat nu o dată 
meşterul, în oraşul de pe Sena e acasă la dânsul. El este acela, cum 
remarca Georges Boudailles în 1965, după personala de la Galerie du 
Passeur, care „reînnoieşte imaginea Parisului pe care fiecare francez 
o poartă în sine”. Acea expoziţie din 15 decembrie 1964 – 5 ianuarie 
1965, de la Galerie de Passeur, în care a expus douăzeci de uleiuri şi 
douăsprezece pasteluri, a fost comentată favorabil de critică (Georges 
Boudaille, Christine  Gleiny, Claude Emmanuel) şi pozitiv receptată de 
public. A reprezentat indiscutabil un moment de răscruce şi i-a 
confirmat pictorului că alesese calea dreaptă. În plus, îl înarmase cu 
încrederea de a merge mai departe, inovând, după ce aşezase 
edificiul artistic la care trudea pe temelii solide, cele ale unui meşteşug 
bine asimilat şi stăpânit. Expoziţia de la Cité International des Arts n-a 
fost cea dintâi prezenţă hatmaniană în spaţiul expoziţional parizian, 
unul policrom, dinamic, exigent şi prestigios. În 1959 Dan Hatmanu 
participase la prima Bienală de Artă Plastică a Tineretului de la Paris, 
cu trei pânze devenite antologice pentru prima perioadă de creaţie, 
„Joc de copii”, „Autoportret cu ţigară” şi „Loja”. Peste doi ani a figurat 
în selecţia  expoziţiei „L’art roumain du XIX-éme siècle a nos jour”, în 
sălile Muzeului de Artă Modernă. Cele două tablouri semnate de Dan 
Hatmanu, „Joc de copii” şi „Loja”, au fost remarcate în cronicile 
consacrate evenimentului de Roland Desne în „La Nouvelle Critique” 
şi Jean Rollin în „L’Humanite”. În 1964, pe când urma stagiul de 
bursier şi frecventa Université de France, a expus, la încheirea celor 
trei luni de cursuri, alături de colegii săi din Senegal, Argentina, 
Spania, Coasta de Fildeş, Polonia, Uruguay, Brazilia. Contribuţia sa 
pe simeze nu a rămas neobservată. În palmaresul expoziţional 
parizian s-au mai înscris participările la colective sau personale în anii 
1989, 1994, 2002, 2003, 2008. Acestora li s-au adăugat expoziţiile de 
grup sau individuale din cuprinsul Franţei, de la  Cagnes-sur-Mer, cu 
ciclul „Iaşul amitirilor” (1975), Poitiers ( 1977, 2005), Bretenoux (1998), 
Rouen( 2002), Château Royal de Collioure ( 2004, 2006). Franţa şi 
Parisul sunt, după Iaşi şi Bucureşti, cadrul cel mai prielnic în care Dan 
Hatmanu a înfăţisat publicului  neostenitele sale strădanii creatoare.  
S-a realizat prin expoziţiile deschise în aceste galerii atât de râvnita 
comuniune cu iubitorii de frumos. Artistul se simte ori de câte ori 
expune în asemenea locuri în largul său şi dă, vorba poetului, „a 
însufleţirii vamă”. E afin în chip natural cu climatele toposurilor unde    
i-a fost hărăzit să trăiască şi să se îndeletnicească cu treburile artei, 
adică acel seducător „joc cu iluziile”. E, aşadar, ataşat Parisului, ce-i 
de mult parte a fiinţei sale. Când spune cu glas tare sau şoptit că-l 
iubeşte, exprimă o stare de spirit ce-i organică, consubstanţială. 
Sentimentele lui cele curate nu cad în van, nu rămân fără răspuns. 
Acesta vine negreşit dinspre locurile şi oamenii care-i sunt dragi. Aşa 
s-a petrecut şi în acest martie 2012 la Paris, la Cité International des 
Arts, unde Dan Hatmanu, smerit ca de obicei, fusese încununat ca un 
pontif la artelor contemporane româneşti. Chiar de nu s-a rostit acolo 
cu glas tare „Hatmanu je t’aime!”, aerul vibra de tâlcul dulce şi  
înălţător al acestei dezmierdătoarei ziceri cinstitoare. 

 

Grigore ILISEI 

HATMANU,

je t’aime!
Au expus, între 14 şi 28 martie 2012, 52 de artişti români din ţară 

şi diaspora. Pe simeze s-au regăsit nume importante precum cele ale 
lui Ilie Boca, Suzana Fâtânariu, Cristian Paraschiv, Corneliu 
Vasilescu, Horia Cucerzan. De la Iaşi a expus Dorin Baba. Invitatul de 
onoare al Salonului a fost pictorul Dan Hatmanu, care a luat parte la 
vernisaj. Artistul a prezentat la Paris cinci lucrări, două din ciclul 
„Nostalgia fotografiei” şi trei din „Om şi sentiment”. Aceste piese au 
ilustrat două dintre faţetele poliedrice ale personalităţii proteice a 
pictorului ieşean, cea suprarealistă şi de foto verite. 

ars  
longa 
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musikarte 
Proiectul Musikarte este o continuare a ideii de: carte, scaun, muzică, urmă. 
Parcursul acestor idei în 15 ani de experiment a dat naștere azi, la acest „titlu”. 
Obiectele propuse pentru această expoziție ating toate aceste etape – o continuitate în dezvoltarea 

proiectului. 
 

Cartea ca obiectualizare a mesajului tipărit, o cercetare a conținuturilor, a interpretării personale și 
esențializarea ei vizuală. Permite parcursul informației dintr-o privire, în treacăt. 

Scaunul este o dorință de stabilitate, poate o frână în viteza obligatorie a parcursului contemporan, o 
posibilitate de meditație, de obsesie a cunoașterii. 

Muzica nu dorește o sonorizare, vrea o formă cu un raport vizual de muzică interioară, personală a 
privitorului grăbit. 

Urma este o perioadă a căutării mele, în imediata apropiere a corpului meu, a unor trăsături intime, a 
unui „miros personal” cu o privire definită. 

 

Supliment al revistei „Cronica veche” editat de Galeriile de artă DANA Iași 

Iosif Ştefan Tasi s-a născut la 22 decembrie 1966 în Timişoara; a absolvit Liceul de Arte 
Plastice din Timişoara în 1988 şi Facultatea de Artă, secţia pictură, din Timişoara în 1996. Din 
1998 membru al U.A.P. din România. 

 

CĂRŢILE LUI TAJO 
 
Expoziţia de la „Dana” ni se arată ea însăşi în felul unei cărţi 

deschise, în aşteptarea „cititorilor” dornici să-i descifreze semnele şi să-i 
asculte muzica... Parfumul discret al primăverii se face simţit şi în 
galeriile Iaşului. Cele din zona centrală s-au primenit aproape simultan, 
etalând oferte de neocolit. Soarele zilelor trecute a scos din ateliere... 
sute de artişti, semn că entuziasmul expozitiv al breslei creşte odată cu 
temperatura de afară. Unii se exprimă pe simezele Hotelului Europa 
(Salonul 35), alţii, în tandem, la „Cupola” şi „Tonitza” (Ritmuri 
atemporale). Cum ar fi peste putinţa să vă povestesc toate întâmplările 
meritorii din săptămâna în curs, voi proceda reductiv, poposind 
deocamdată asupra unui singur proiect, cel de autor, derulat în incinta 
Galeriei „Dana", pe Strada Lăpuşneanu.  

Rezident în sud-vestul extrem al gliei valahe, la Caraș-Severin, 
aproape de Dunăre, dar format în şcolile de artă timişorene, Ştefan Iosif 
Tasi (Tajó) este unul dintre numele importante ale artiştilor autohtoni din 
generaţia de mijloc. Întins pe mai multe pagini, CV-ul său profesional 
conţine toate ingredientele menite să ateste o bună poziţionare valorică, 
atât internă, cât şi internaţională. Deschis experimentelor de tot felul, Tajó 
impresionează prin diversitatea formulelor expresive, concretizate fie în 
lucrări monumentale, performance-uri şi land art, fie în compoziţii de 
grafică, sculptură, pictură şi colaj. Musikarte – denumirea expoziţiei de la 
„Dana” – aduce în atenţie câteva din piesele realizate în ultimii ani. Titlul 
sugerează posibilitatea unui altoi simbolic între carte şi muzică, între 
clasicul vehicul semiotic şi armoniile sonore camuflate între copertele sale. 
Ce anume legitimează o atare asociere? În câte feluri poate fi privită o 
carte? Cui îi este destinată predilect? Văzului sau auzului? Gândită de 
regulă în termeni obiectuali, cartea primeşte conotaţii multiple; ea este şi 
cumul de semne grafice, şi suma a „urmelor” vizibile prin care limba îşi 
negociază şi cimentează semnificaţiile, destinându-le uzului colectiv. Într-
un sens cultural, ea devine arhivă a înţelepciunii şi memoriei comunitare, 
căpătând alura emblematică, reprezentativă. A cunoaşte rostul scrisului, a 
„avea carte” erau odinioară indiciile ascendenţei educative şi onorabilităţii 
publice. Trei din marile religii (creştinismul, iudaismul şi islamismul) asumă 
cartea ca simbol identitar. Pentru creştini, de pildă, Biblia este depozitara 
mesajului divin, revelat, solicitând antrenarea unor abilităţi speciale de 
lectură şi interpretare. „Cartea Vieţii” este cea deschisă de Creator încă la 
Facerea lumii. În lectura Sfinţilor Părinţi, lumea însăşi se desira ca un sul 
de carte, urmând a se închide în ziua Judecăţii de Apoi, când vom 
parcurge ultima pagină, ultimele rânduri, ultimul cuvânt, ultimă literă, 
pregătind tăcerea definitivă din final. Istoria însăşi este lectură, timp 
măsurat, păstrând cadenţa semnelor şi a evenimentelor successive. 
Într-o metaforă cu iz semiotic, natura însăşi este vazută ca o carte, 
vorbind indirect despre creatorul ei. Fiecare semn trimite, astfel, la 
instanţa superioară care l-a făcut posibil... Pentru Tajó, cartea este şi 
obiect lecturabil, dar şi imagine expusă delectărilor privirii. Văzută din 
exterior, ea pare statică şi silenţioasă. În realitate, cartea „vorbeşte” prin 
tăceri elocvente, răsfăţându-şi cititorul cu eufonia cuvintelor pe care le 
parcurge solitar. Cartea „instrument” are forma unei armonice pe care o 
deschizi şi închizi după voie, loc al vibraţiilor care măgulesc simţurile şi 
entuziasmează mintea. Întâlnim în expoziţie cărţi de toate formele şi 
culorile, cu destinaţii imprevizibile: cărţi ale arhitectului, poştaşului, 
fierarului, cărţi de muzică, cărţi închise şi deschise. Discuri muzicale, un 
gramofon, instalaţii – portativ transpun cartea în registrul auditiv, făcând-
o oarecum să „in-cinte”, deopotrivă, ochiul şi urechea. Sugerând 
suprapunerea foilor de hârtie, una din cărţi se ridică semeţ, aidoma 
piramidelor egiptene. Piatra, în acest caz, este substituită de un material 
perisabil. Obiectul în cauză trebuie „judecat” însă nu în baza 
consistenţei suportului, ci din aceea a importanţei şi „greutăţii" 
mesajului. Scripta manent – ceea ce este scris durează mai mult. 
Lucrările de tip Copertă au verticalitatea unor ziduri fortificate, precum 
cel „al plângerii” de la Ierusalim, în crapăturile căruia se depun mesaje 
către un destinatar îndepărtat. Textul este ţesătura, întreţesere de 
semne şi semnificaţii. Covoarele lui Tajó (ungureşti, germane) sunt 
colaje, calcuri lingvistice cu rol decorativ. Larg deschise privitorilor ori 
stivuite şi presate pe rafturile bibliotecilor, cărţile fac obiectul unei 
admiraţii auctoriale nedisimulate. Am putea găsi în lucrările lui Tajó 
numeroase sugestii esoterice şi kabbalistice. În absenţa vreunei 
confirmări directe, nu m-aş hazarda însă în supoziţii. De ce însă cartea? 
Poate pentru că ascunde între copertele sale sensuri înca nebănuite. 
Literele sunt puţine şi numărabile, în timp ce permutările lor – infinite. În 
ritmul lecturii, cititorul experimentează deopotrivă plăcerile privirii, cât şi 
pe cele auditive. Cuvintele scrise sunt destinate nu ochiului, cât urechii, 
ca şi cum ar fi auzite. Expoziţia de la „Dana” ni se arată ea însăşi în felul 
unei cărţi deschise, în aşteptarea „cititorilor” dornici să-i descifreze 
semnele şi să-i asculte muzica... 

 

Petru BEJAN 
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