
 

de la gotic la baroc... 
 
Întâlnirea în spațiul elevat al unor expoziții cu creația Doamnei Angela Tomaselli ține 

de fastul intelectual al dialogului de profunzime. Creativitatea pictoriței, subtilă și atașantă, 
face din imagine un vehicul de comunicare persuasiv și elevat. Ciclul de acum, Amintiri 
suprapuse, constituie încă o dovadă de performanță a gândului și a expresiei. Cele două 
Galerii de Artă Dana au devenit spațiul ideal de întâlnire cu memoria unor arhitecturi 
inefabile unde fantezia asigură relația dintre visul recuperator și elogiul creației umane. 
Dacă la Galeria din celebra stradă Lăpușneanu pictorița dedică lucrările sale unui subtil 
elogiu datorat creativității și istoriei ieșene, prin evocarea unor edificii laice și religioase 
amintind evoluția arhitecturii locale, dominantă fiind biserica ștefaniană din proximitatea 
Curții Domnești, celelalte edificii configurează un spațiu de sacralitate, Golia sau Trei 
Ierarhi fiind semnele memorabile ale unei medievalități traversată de strălucirea unui ideal 
european. 

Arhitectura religioasă este, la Iași, semnul creativității meșterilor asociată cu fiorul 
credinței, cu smerenia și demnitatea unor domnitori devotați spiritului creștin, unii dintre ei 
plătind cu viața pentru cutezanța de a păstra dreapta credință. Iașii sunt o carte de istorie 
vie și de identitate, vechile monumente fiind pentru artist o pildă vrednică de neuitare. 
Angela Tomaselli evocă prin pictura sa o glorie reînviată prin memoria afectivă, 
monumentalitatea asigurând reperele înalte ale creativității medievale. În dantelăria 
opulentă, cu aspect oriental al Trei Ierarhilor, Angela Tomaselli citește istoria în cheie 
personală și sugerează faptul că frumosul se asociază firesc cu durata.  

Multe dintre aceste imagini, interpretate din perspectiva timpului istoric, seamănă cu 
o rugăciune și ca un elogiu fără de sfârșit. Recrearea lor prin interpretarea artistului 
amplifică dimensiunea simbolică a monumentelor și îndeamnă la reflecție. Alte edificii, 
cum ar fi Palatul Culturii, sugerează un sincronism cu alte edificii notorii din spațiul 
european. Vitraliile amintesc de goticul începuturilor și de semnificația istorică a locurilor. 
În viziunea Doamnei Tomaselli orașul de pe șapte coline are harul subtil al veșniciei. 
Ansamblul acestor imagini gravate pe retina memoriei permite artistei exerciții de 
admirație, dar și de sugerare a fastului aulic demn de opulența unor domnitori.  

Acest elogiu discret adus creativității ieșene deschide calea către Amintirile 
suprapuse, ciclul de compoziții unde dialogul dintre istorie și prezent sugerează simultan 
clipa și veșnicia. Amintirile sunt, de fapt, un prezent continuu, o sugestie a continuității și a 
unei varietăți stilistice atașante și vii prin memoria colectivă. A elogia semnele trecutului 
echivalează cu un exercițiu de admirație, de raportare la valorile perene ale unei culturi. 
Goticul oriental, goticul internațional se topește discret în alte viziuni asupra ideii de 
monumental. Asemenea unor policrome vitralii, compozițiile pictoriței au o fervoare a 
ductului și a culorii astfel încât impresia de ansamblu sporește lumina fizică și o 
transfigurează în spirit. Arcadele gotice asociate cu policromia vitraliilor fac o conjuncție 
dintre sacru și profan, dintre ideal și realitate. Gestica plină de fervoare a pictoriței 
seamănă cu un elogiu al divinității fără a deveni tentație bigotă. Angela Tomaselli, 
elogiind, rigoarea, anticipă bucuriile viitoare ale libertății spiritului. Unele note au suculența 
barocă a detaliilor eclatante, frenezia unei mărturisiri și rigoarea înaltă a fanteziei. Privind 
traseele incitante ale ductului privitorul participă de fapt la o ceremonie, la un triumf al 
gândirii și fanteziei descătușată de orice determinare prealabilă.  

Întotdeauna ochiul urmărește traseele arabescului, se înalță spre zenit și se întorc în 
sinele profund. Interesată de angiologie, cerul imaginației noastre se îmbogățește cu 
fâlfâitul aripilor de îngeri inefabili, de transcendente ființe eterice. Acest univers de 
serafimi sau heruvimi presupun asocierea cu muzica sferelor și cu bucuria artistei de a 
picta cu mijloace materiale, imaterialul. Ochiul identificat uneori pe acoperișurile unor 
case din Sibiu și, nu numai, este asemenea ochiului dumnezeesc ce priveghează din 
absolut, mundanul. Culoarea urmează acestei stări de grație și însuflețește cu bucuria 
luminii-culoare o așteptare ce poate deveni un fel de jurnal al singurătății în numele 
dialogului solitar cu divinitatea... Îngerii cântă în pictura sa imnuri de slavă, iar orgile 
timpului prelungesc prin ecou vibrațiile sufletului și ale culorii... Întregul Ciclu de 
Muzicieni fac ca ideea de armonie nu numai sonoră să devină un motiv predilect și o 
direcție de cercetare plastică. Cromatismul viguros, stenic face din dialogul cu 
subtilitatea ideii un parteneriat incitant și convingător. Policromia unor vitralii, gotice 
sau baroce sugerează austerul, dar și opulența detaliului. Ciclul Ferestrelor, al 
Anotimpurilor cu amintiri, al dealurilor blagiene, Arhitecturilor suprapuse, Călătoriilor 
imaginare confirmă vocația plurală a artistei pentru schimbarea în continuitate... 
Angela Tomaselli este un artist convingător prin temperament și pathos creator, prin 
bucuria de a configura un ethos... 

Căldura umană și spirituală cu care a fost primită la Iași exprimă fără echivoc că 
și-a configurat un stil, o direcție și o carieră. Nu întâmplător, albumul de artă ce i-a fost 
consacrat de Galeria ieșeană Dana, trebuie privit ca un gest de prețuire firesc... 

 

Valentin CIUCĂ 

Din Ciclul „Arhitecturi suprapuse”: 1 – Ritmuri ieșene; 2 – Peisaj albastru; 3, 4 – … la Iași; 5 – în Italia. Din 
Ciclul „Muzicienii”: 6 – Lecția de muzică; 7 – Black Cat Blue. DIN EXPOZIȚIA ORGANIZATĂ DE GALERIILE DE 
ARTĂ „DANA” IAȘI în cele două locații, str. prof. Cujbă nr. 17 și str. Lăpușneanu nr. 7-9 (19 aprilie – 5 mai 2012). 
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A M I N T I R I L E  A N G E L E I  T O M A S E L L I  

Peste o sută din lucrările Angelei Tomaselli fac obiectul unui 
desant pictural inedit, organizat începând de joi în spaţiile Galeriei 
„Dana”. Originară din ţinuturile vâlcene, artista are o ascendenţă 
multietnic ramificată (italiană după tată, germană şi română după 
mamă). După specializarea universitară în „artă monumentală”, 
urmată de un stagiu muzeografic gălăţean, se stabileşte în 
Capitală, devenind un nume importat în plastica autohtonă. O 
dovedesc reperele densei biografii profesionale, marcată de 
numeroasele semne ale prezenţelor expoziţionale, dar şi ale 
atestărilor sau reatestărilor critice. Grupate în mai multe cicluri 
(Fabule, Mitologii subiective, Muzicieni, Arhitecturi 
suprapuse, Amintiri suprapuse), lucrările Angelei Tomaselli pot 
fi ataşate unui expresionism liric temperat, ironic şi ficţional, 
deopotrivă, care se eschivează atât dramatismului figurativ 
excesiv, de inspiraţie continentală, cât şi soluţiilor eminamente 
abstracte, de felul celor exersate peste Ocean. Individualizată în 
opţiunile sale stilistice, artista deconstruieşte schemele de 
reprezentare previzibile şi familiare, folosind tratamente plastice 
personalizate. În motivaţia compoziţiilor sale, nostalgiile, reveriile 
şi evaziunile imaginative par a-şi disputa fratern întâietatea. Unele 
trimit la trecut, la „amprentele” depuse în subsolurile memoriei; 
celelalte ancorează în cotidian ori se deschid spre lumi posibile. 
Artista activează pictural când introspecţii, replieri meditative, 
când eschive comice, parodice sau fabulatorii. 

Fabulele, spre exemplu, au ca lait-motiv câinele, subiectul 
unor „poveşti” cu tâlc moralizator. Surprinse în ipostaze cantabile 
(Muzi-chiens) şi politice (Politi-chiens), patrupedele canine au 
prestaţii publice inegale; primii (muzicienii) oferă sinceritate, 
simplitate, armonie, ceilalţi (politicienii) etalează strident circul 
egoist al intereselor de putere. Mitologiile subiective descriu 
etapele căutărilor, dubiilor şi obsesiilor care au întreţinut (sau 
întreţin încă) fervoarea imaginarului propriu. Sunt convertite în 
imagini plastice unele călătorii închipuite, retrospecţii afective 
(Fotoliul bunicii), ispite ascensionale (Pasărea măiastră). 

Ciclul Muzicienilor sugerează posibilitatea unei „rupturi de 
nivel” resimţită la întâlnirea dintre două ipostaze ale frumuseţii – 
melodică şi vizuală. Accesoriu nelipsit al îngerilor, lira este obiect 
de „în-cântare”; ea degajă ritmuri angelice, menite a-i detaşa pe 
ascultători de reflexele obişnuite. Arhitecturile suprapuse au 
energii sonore vag perceptibile, pe care numai ochiul vigilent le 
poate... asculta. Ritmurile ambientale (pariziene, transilvane, 
medievale) fac legatura dintre spaţiile vizitate şi „muzica” lor 
ascunsă. Arhitecturile (dobrogene, italiene, transilvane, 
religioase) reţin, la rândul lor, câte ceva din culoarea şi specificul 
locurilor investite cu simpatie: turle de catedrale, frontoane de 
biserici, clădiri emblematice. 

Petru BEJAN 
(continuare în pagina 3) 

ispite ascensionale 
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MIHAI HLIHOR 
 

Prelungeşte această aventură 
vizuală în profunditatea universului fluid, 
fie că e vorba de fosele oceanice sau de 
cuprinsurile plasmatice ale micro-
cosmosului. Teritoriu al formelor fantaste 
adică – nevertebrate hieratice, 
transparente, inelare, solzoase, 
opalescente... O lume fabuloasă de 
creaturi vermiforme, amoebeene, 
cartilaginoase, desluşită azi prin lentilele 
microscoapelor sau prin cercetarea 
migăloasă a roboţilor kinescopici în 
tenebrele submarine.  Mihai Hlihor le 
reinventează plastic într-un atractiv/ 
fascinant exerciţiu de imaginaţie creativă. 

A rezultat astfel un soi de bestiar de 
făpturi gelatinoase, realizate din sticlă 
stratificată şi polisată, inspirat  
ambientate şi înnobilate cu accesorii 
turnate, şlefuite, faţetate, colorate şi cu 
socluri ingenios arhitecturate. O 
demonstraţie de virtuozitate tehnică, de 
expresivitate plastică, dar şi de voluptate 
hedonică într-un concept deopotrivă 
discursiv (pare a ne spune o poveste!), 
iniţiatic, spectacular şi decorativ. 

Hlihor excelează şi în alte forme de 
„mobilier” domestic uzual, dar nu mai 
puţin preţios prin eleganţa lui fragilă şi 
transparentă. Îşi probează astfel 
polivalenţa gândirii şi opţiunilor plastice 
evitând cu iscusinţa şi siguranţa 
meşteşugului frivolitatea şi banalitatea 
repetitivă a formelor, locul comun şi 
disconfortul senzaţiei de „deja vu”. Mă 
refer la suitele sale de unicate, în care 
miza comercială, deloc mascată, nu 
exclude eminenţa şi preţiozitatea 
concepţiei şi a execuţiei. 

Vibraţia sensibilă a formelor 
modelate, eleganţa şi rafinamentul 
intarsierilor figurativ-simbolice, alteori 
abstracte, şi senzorialitatea calmă, 
confortul vizual şi tactil pe care-l 
provoacă obiectele sale, asocierilor şi 
armoniile cromatice, pe care le 
încorporează în materia sticloasă, sunt 
atribute inconfundabile ale remarcabilei 
plasticităţi şi a potenţialului expresiv şi 
novator, pe care le posedă. 

 

 
Argument. O reconfortantă impresie vizuală stârnesc creaţiile a trei exponenţi ai aşa-ziselor arte industriale, 

reprezentând generaţia de mijloc a artei plastice contemporane: Georgeta Hlihor (tapiserie), Mihai Hlihor 
(sticlărie artistică) şi Vasile Soponariu (sculptură, artist metalist). Trei prieteni apropiaţi şi foşti colegi de clasă – 
„optzecişti” – ai Liceului de artă „Octav Băncilă” din Iaşi, ulterior absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Arte din 
Bucureşti, angrenaţi adesea în ultimii ani în proiecte expoziţionale comune. Fiecare ilustrând, însă, cu distincţie 
genuri, tehnici, mijloace de expresie şi materiale extrem de diferite. Sticla, fibra textilă, bronzul şi gresia intră, graţie 
fervoarei lor creative, într-o pasionantă compoziţie a consonanţelor şi relaţiţionării plastice adiacente. Şi aceasta, 
prin exaltarea atributelor poetice şi pur plastice ale materialelor folosite, ca şi prin fericita conjuncţie a conceptelor, 
care a îngăduit naşterea unui flux imaginativ viu, deschis şi lesne descifrabil, chiar şi în ipostazele în care forma se 
dezvăluie sublimată în compuneri sintetice liber şi modern modelate sau neconvenţional desfăşurate în spaţiu. 

 

trei exerciții  
de imaginație 

VASILE SOPONARIU 
 

Sculptorul, prin concreteţea stenică şi greu 
manipulabilă a materialelor şi instrumentarului cu care este 
constrâns să lucreze, nu-şi poate îngădui abordări 
tematice sau subiecte cu o încărcătură ideatică şi 
metafizică la fel de generoasă ca a celorlalte arte majore 
surori. Materialitatea în sine a obiectului sculptat, chiar şi în 
cazul unor compoziţii bazate pe forme sau structuri 
abstracte, limitează libertatea gândirii şi concepţiei plastice 
a artistului. Acesta este inevitabil determinat/ condiţionat 
(dacă nu chiar legat!) de coordonatele fizice, deloc 
aparente, ale realului. Anevoie poţi găsi în sculptură forme, 
oricât de neobişnuită ar fi fantezia născocitoare a artistului, 
lipsite de un racord matricial genuin, accidental ori 
arhetipal, care să nu existe undeva în universul sondabil 
căruia îi aparţinem. 

Creaţia sculpturală a lui Vasile Soponariu, atâta câtă ni 
s-a dezvăluit până acum, rezumă în esenţă o astfel de 
filozofie şi împlinire plastică. Înclin să cred, că ataşamentul 
său faţă de îndelunga tradiţie figurativă a marii sculpturi şi, 
deopotrivă, a celei genuine populare, ca şi înclinaţia subtil 
controlată spre componismul alegoric şi poetica teatral-
metaforică a elaborării formelor şi a modelajului, în mare 
parte orbitând liber şi variaţional în jurul unui modul 
antropomorf, nu-i doar o opţiune întâmplătoare. Motiv 
pentru care bronzurile modelate în „ceară pierdută” – 
tehnica cea mai rafinată şi laborioasă de elaborare a 
formelor sculptate – par desprinse dintr-o fabuloasă galerie 
de făpturi histrionice suprarealiste: personaje lipsite de 
identitate, hirsute şi umile, patetice ori slugarnice, 
expansive în teatralismul lor atitudinal sau solitare şi 
înnobilate de aura înţelepciunii şi visării lor aulice... 

Dincolo de acest sui-generis „teatrum mundi”, animat 
de simpatice şi nu întrutotul imaginare tipoligii umane – 
temă predilectă şi relativ constantă, arareori reluată, însă, 
Soponariu introduce în aria preocupărilor sale plastice şi 
alte forme. Cel mai adesea, cele cu funcţie simbolică, 
totemică sau, pur şi simplu, vestigionare, extrase din 
memoria vizuală a umanităţii sau din infinitul univers, 
însufleţit ori inert, al lumii. 

De aici, până la nobleţea vestigionară a ţărmurilor de 
mare încorporate într-un insolit simbol sculptural, admirabil 
modelat şi cizelat, pe care simt nevoia să-l evoc aici – o 
carcasă eviscerată de Crab – nu e decât un pas. Căci, 
Vasile Soponariu rezumă, într-o suită de secvenţe 
sculpturale pe aceeaşi temă, drumul de la forma explicită, 
reprodusă cu sensibilitate şi virtuozitate celiniană, până la 
expresia sintetizată aproape de limita abstractului 
brâncuşian (cel din „Ţestoasa”). Sunt elemente ale 
preţiozităţii şi acurateţei remarcabile a morfologiei şi 
sintaxelor sale plastice, ce sporesc prestanţa sculpturală în 
dauna virtuozităţii artizanale... 

 

Corneliu ANTIM 

Vasile SOPONARIU: 1 – Domnitor (bronz); 2 – Domniță (bronz);  
3 – Car (bronz); 4 – Infatuat (bronz). 

Mihai HLIHOR: 5 – Vietate; 6 – Revărsare; 7 – Zbor. 
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care le colează pe suporturi uşoare dominate de câmpuri 
monocrome, din care irump şi se întreţes traiectorii şi vibrante 
inflorescenţe, ca într-un ocult şi neîntrerupt proces metamorfic. 

O lume mirifică de forme şi structuri liniare, aidoma 
misterioaselor geoglife „nazcanite” din antichitatea andină, 
germinează sub mâna şi acele artistei închipuind enigmatice 
universuri geologice şi botanice. Grozave accidente tectonice 
născătoare de halucinante relicve geomorfe, imagini evocând 
bucolismul liric blagian sau luxurianta silvestră tropicală, ori 
ravisante lumi subacvatice cu liziere de varec şi încâlcite hăţişuri 
de mangrove, sau câmpuri de alge lamelare şi filiforme, iată ce 
palpită în panourile ţesute ale Georgetei Hlihor.  

O atrăgătoare sagá transpusă de artistă în catifelat – 
unduitoarea anvelopă de lumini şi umbre a fibrelor, culorilor 
şi tincturilor naturale cu care lucrează! 

GEORGETA HLIHOR 
Imaginează în tapiseriile sale, gândite ca un alert ansamblaj 

vizual de secvenţe ludice minimaliste, un fel de panoramă 
scenografică a unui spaţiu, ubicuu şi atemporal, de structuri 
tectonice şi vegetale, în care polii de sugestivitate optică sunt 
focalizaţi pe dinamica ritmurilor liniare şi a reiajelor cromatice ale 
fibrelor textile de diferite esenţe şi tonalităţi. Cum se poate desluşi, 
în unele compoziţii, şi în ordonarea pe o suprafaţă, aparent 
aleatorie, a diferite forme geometrice şi pete/ accente de culoare 
sau textură, ce au ca efect o proiecţie spaţială iluzorie şi 
caleidoscopică, ce pare să sugereze o realitate imponderabilă. 
Compoziţiile sale, de dimensiuni rezonabile, inspirând intimitate şi 
tensiune meditativă, sunt ţesute şi cusute/ montate în mare parte 
din fragmente textile şi celulotice cu o consistenţă precară, pe 
……. 

Georgeta HLIHOR: 1 – Centru de interes; 2 – Dans; 3 – Personaj; 4 – Fragmente de zbor. 

Ceea ce conferă unitate, îndeobşte, unei astfel de alăturări spectaculare mi se pare 
a fi, voit sau nu, mirajul universurilor fluidiforme. Asistăm la trei viziuni plastice net 
diferenţiate de condiţionările tehnice şi materiale, dar şi individualizarea distinctă a 
fluxurilor imaginative, interpretate heraclidian drept matrici atotcuprinzătoare şi 
plăsmuitoare a viului. Geneza însăşi este, în viziunea acestor trei artişti, imboldul 
energiilor ondulatorii primordiale! Formele de ei plămădite devin astfel consecinţa 
unei contempări tensionate şi cardinalizate lăuntric. Visarea germinativă şi 
relevarea expresiei formale, ei o resimt ca o miraculoasă plutire într-un cuprins 
permeabil şi flexibil de materie fluidă. 

 
 

trei exerciții de imaginație 
Corneliu ANTIM 
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4 

(urmare din pagina 1) 
 

Amintirile suprapuse – grupajul care dă şi titlul 
expoziţiei ieşene – trimite la „anotimpuri”, „dealuri” şi 
„repausuri” populate cu imagini de altădată. De ce 
amintirile? Pentru că ne leagă de trecut, prin gesturi, fapte 
şi chipuri îndrăgite. 

Tablourile artistei bucureştene au o evidentă miză 
subiectivă; ele sunt expresia întâmplărilor care, la un 
moment dat, i-au „impresionat” favorabil memoria. 
Păstrăm ceva după ce ochiul se retrage din faţa unor 
privelişti de neuitat? Rămân doar stări, dispoziţii, tonalităţi 
afective, colaje de amintiri, atmosfere difuze, ambiguizate. 
Toate acestea sunt convertite ulterior în pictograme ce 
restaurează cu aproximaţie nu spaţiile, ci impresiile 
acumulate şi conservate în timp. Lumea capătă astfel 
concreteţe, după felul în care este percepută de artist şi 
reprezentată. 

Angela Tomaselli caută să rezolve o dificultate reală: 
cum poţi reprezenta într-un tablou – limitat în suprafaţa lui 
– armonia şi fascinaţia ansamblului? Cum poţi reconfigura 
întregul, astfel încât reunirea părţilor să evite imitaţia pură 
sau realismul facil? Artista bucureşteană recurge la soluţia 
fragmentărilor multiple. Mulţimi de parcele pluricrome sunt 
delimitate aleatoriu şi asamblate ulterior prin suprapuneri 
şi alăturări secvenţiale. Rezultă aglomerări de linii şi forme, 
concentrări de tensiuni vizuale, trasee labirintice sofisticate 
care dau senzaţia risipei, dar şi coerenţei formale. 
Suprapunerile pun lucrurile evocate în relaţie de 
simultaneitate şi coexistenţă, suprimând distanţările 
spaţiale sau retardul temporal. 

Multe din lucrările Angelei Tomaselli au alura unor 
conglomerate formale supraetajate. Spaţiul tablourilor este 
plin, dar segmentat şi mărunţit cu detalii. Lipsesc 
deschiderile luminoase, exterioarele solare, spaţiile de 
fugă în peisaj, cele care oferă ochiului prilej de odihnă şi 
leneşa delectare. Privitorul este invitat mai curând să 
citească, să asocieze, să dibuiască „urmele” semnificante 
distribuite pe ţesătura pânzei, să descopere „firul ascuns” 
care leagă forma şi culoarea de sens. 

Pentru publicul ieşean, retrospectiva Angelei Tomaselli 
este, fără îndoială, o bună ocazie de a-şi testa plăcerile 
contemplative, dar şi elanurile critico-reflexive. Sunt sigur 
că în zilele viitoare va şti să profite din plin...  

 

ispite ascensionale 

Angela Tomaselli în atelier (2008) 
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4 Supliment al revistei „Cronica veche” editat de Galeriile de artă DANA Iași 

esența lucrurilor 
 

Parcursul artistic de peste treizeci de ani al 
Angelei Tomaselli a fost continuu, fiind limpede 
pentru cei care au urmărit-o că elementul deter-
minant al existenţei sale l-a reprezentat munca din 
atelier.  Au fost ani grei, cu multe zbateri, dar acum, 
privind retrospectiv, suntem uimiţi de firescul în 
care lucrurile s-au derulat, de felul cum biografia 
artistică s-a împletit cu existenţa, tenacitatea cu 
care şi-a construit fiecare etapă a parcursului său 
creator. Angela Tomaselli este în acest moment un 
artist cu o personalitate distinctă, cu o activitate 
artistică prodigioasă, cu un limbaj personal, 
rezultatul unor experienţe şi al exerciţiului continuu, 
al dorinţei de desăvârşire. Creaţia ei s-a dezvoltat 
în cicluri. Din simpla lor enumerare vom înţelege 
logica unui discurs a cărui expresie îşi are sursa în 
vizualitatea directă, dar ale cărui conotaţii răspund 
unor sensuri impuse. Este vorba despre un univers 
personalizat prin percepţie, despre un dialog 
subiectiv cu lumea.  Într-o primă fază, natura este 
personajul principal din picturile sale. Ciclurile Aripi 
şi flori, Dealuri şi flori sunt realizate în perioada 
anilor ’70-’80. Ciclul Dealuri şi flori anunţă 
schimbările importante din perioadele ce vor urma. 
Fabule, întâmplări alegorice, Dealuri cu 
amintiri, Mitologii subiective aduc în pictura sa o 
notă virulentă, forme incisive şi un spirit de 
observaţie a cărui acuitate era greu de presupus în 
primele cicluri. Este perioada anilor 1983-1993 
când ea alege un mod cu totul personal pentru a 
putea vorbi. Cei care îi cunosc lucrările îşi pot da 
seama că ele sunt imaginea lumii în care a trăit. 
Unele dramatice, altele jucăuşe sau poznaşe, 
animale şi păsări, poveşti însoţite din când în când 
de mici texte, creionează cu acuitate o realitate 
născută dintr-o experienţă personală, dar extrem de 
adevărată pentru anii pe care i-am parcurs cu toţii. 

În anii care vor urma apar ciclurile Amintiri 
suprapuse (1996), Muzicieni – Black Cat şi White 
Cat (1999), Amintiri din Touraine (2000), 
Abstract cu amintiri (2000), La sud-est de Eden 
(2003) ce pun în valoare spiritul de observaţie, 
capacitatea de a surprinde esenţa lucrurilor. 
Imaginarul ei este mult mai bogat, în ecuaţie este 
introdus acum şi elementul uman.  

 

Maria Magdalena CRIȘAN 

 
 
 
 
 
 
 
 Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui:  

18 mai – 5 iunie 2012 –  
„Crâmpeie tainice” – Mariea Boz, „Din cântecul sufletului” 
– Raluca Hreniuc, „În plan astral” – Ofelia Huţul 
 

 Muzeul de Artă Vizuală Galaţi:  
4 mai – 15 iunie 2012 – 
Expoziţie personală Mihai Mănescu 
4 mai – 15 iunie 2012 – Expoziţie Concursul liceelor de 
artă (premianţii) „Camil Ressu” 
4 mai – 15 iunie 2012 – Expoziţie personală  
Oana Coşug (Belgia) 
18 mai – 16 iunie 2012 – Expoziţie Muzeografi plasticieni 
 

 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău,  
Muzeul de Artă: 
18 mai – 10 iunie 2012 –  
Expoziţie de pictură „Natură şi flori” 
 

 Galeriile „Alfa”: 31 mai – 10 iunie – Expoziţie de artă 
naivă „Ioan Măric şi prietenii săi” 
 

 Galeriile de artă „Tonitza” Iaşi: 1 iunie – 10 iunie 2012 
– Expoziţie de pictură şi colaje textile  
Ecaterina Marghidan şi Simona Elena Amitroaiei 

 

 Muzeul Unirii Iaşi: 18 mai – 30 iunie 2012 –  
Expoziţie „Niccolo Livaditi şi epoca sa” 

ars  
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A M I N T I R I L E  A N G E L E I  T O M A S E L L I  
Mi-e greu să mi-o imaginez pe Angela Tomaselli eboşând frenetic şi „ca la carte” un 

tablou plain-air-ist. Temperamentul şi cultura ei vizuală au ataşat-o mai mult de disciplina 
metodică şi solitudinea reflexivă a lucrului în atelier. Este, probabil, motivul pentru care în 
majoritatea lucrărilor sale picturale şi grafice, redeşteptarea şi sublimarea memorială a 
pretextului imagistic real reprezintă o caracteristică dominantă a exerciţiului său creativ. 
„Amintirea” – jocul liber al memoriei, dar cu acerbă luciditate controlat, imprimă poeticii sale 
compoziţionale, ca şi întregii construcţii plastice atributele unei evocări narative sau ale unei 
alegorii încărcate de etos, graţie populării spaţiului pictural cu simboluri şi semnificaţii dintre 
cele mai tulburătoare şi neaşteptate. Un savuros amestec de poveste şi delir coloristic, când 
jovial şi pulsând de candoare emoţională, când grav, tensionat şi străbătut de tâlcuri dramatice 
ori ironii subversive, emană din tablourile sale, precum într-o nesfârşită „saga” ce se hrăneşte 
din ea însăşi, recompunând secvenţă cu secvenţă din imagini suprapuse sau succedanee, 
panorama unei lumi deopotrivă reale şi fantastice, veridice şi mitice. Este, în fond, modul ei de 
a seduce privirea şi a subjuga curiozitatea, pentru că în pictura ei e greu de distins unde 
sfârşeşte realitatea şi unde începe fantezia! Expoziţia găzduită de Galeriile „DANA” reflectă în 
bună măsură prin cele cinci cicluri tematice propuse, natura meditativă şi aplombul confesiv şi 
comunicativ al artistei. Mijloacele de expresie pe care le pune în operă în acest sens, 
condensează un anume tip de sensibilitate discursivă şi emoţională, ce-i îngăduie artistei 
folosirea unor elemente de ordin tehnic, de limbaj plastic şi de sintaxă compoziţională intens 
personalizate, ce-i definesc profilul stilistic. Trăsături întrucâtva comune şi altor genuri şi 
îndeletniciri artistice – pictura murală, desenul şi gravura, scenografia, tapiseria şi vitralistica, 
gestualismul şi chiar non-conformismul graphitti-ului din frivola şi atât de la modă imagerie 
stradală, într-un fascinant aliaj de dicteu improvizatoric şi studiu laborios... Deşi vădit figurativă, 
în pofida virajului deformat al formelor, pe care, în mod voit şi cu iscusinţă modelat, artista îl 
practică în desfăşurarea viziunilor sale plastice, marea majoritate a picturii Angelei Tomaselli 
poartă în componentele ei structurale şi expresive atributele unei tendinţe de îndepărtare de la 
modelul natural. Ochiul artistei disecă obiectul real trecându-l şi epurându-l prin filtrul memoriei 
sale afective în căutarea alcătuirii lui esenţiale şi a aurei lui spirituale. Cele în stare să işte în 
privitor un „şoc emoţional”, surpriza unui înţeles revelator. Aşa se cuvin desluşite seriile mereu 
reluate de „Mitologii subiective” – o lume percepută dincolo de speranţa ei fizică, descriptivă. 
De aceea, multe din picturile artistei ne invită la un soi de visare metafizică – prin fervoarea lor 
coloristică şi prin austeritatea sugestivă, dar atât de elegantă, a conturului grafic ce susţine 
imaginea – precum suita mai recentă a „Dealurilor cu amintiri”. Este maniera în care artista 
pare a ne lămuri asupra opţiunilor sale estetice şi stilistice, unde discursul pictural abdică făţiş 
de la principiul transpunerii imitative a realului, lăsând fotografiei în culori dreptul comiterii 
„pleonasmului imagistic” documentar. Retras cu arme cu tot înlăuntrul propriei vocaţii şi 
„vedenii” de artist, pictorul evită cu bună ştiinţă reproducerea pletorică şi memorială/ informală 
a realităţii, ascultând parcă faimosul adagiu wagnerian de acum un secol şi mai bine  – „arta 
începe acolo, unde încetează împărăţia naturii!” 

În acest sens, întreaga creaţie picturală a lui Tomaselli întrupează cu consecventă 
fidelitate adevărul, afirmat cândva sentenţios de Corot, potrivit căruia „ceea ce simţim este într-
adevăr real”. Fără a sfida, moralmente vorbind, „respectul faţă de natură”, artistul trebuie să-şi 
proclame, în egală măsură, în tot ceea ce întreprinde în domeniul lui de manifestare, şi 
„respectul pentru arta sa”. Depăşind cu rafinată înţelegere orice formă de bigotism panteist, 
Tomaselli se situează neechivoc (prin tot ceea ce creaţia sa a fost în stare să dezvăluie până 
acum) în ilustra falangă a păstrătorilor valorilor şi mijloacelor specifice, apte să certifice, cu tact 
şi temperanţă novativă, „respectul pentru Pictură”! Este ceea ce putem vedea, fără prea mare 
efort de înţelegere, în îndrăgitele (de privitorii ocazionali, ca şi de ea însăşi) cicluri de 
„Arhitecturi suprapuse” şi, mai recent, pastelatele ogive vivaldiene din „Anotimpuri”. Impactul 
vizual este direct şi atractiv, elementele descriptive, deşi, în planul expresiei figurative artista 
operează – prin desen, dominante şi eclatante raporturi de culoare, ca şi compoziţional – cu 
bineştiuta ei abilitate de esenţializare a discursului pictural şi de a condensa sintetic mesajul 
imagistic (ca în „Arhitecturi ...”), privitorul nu va recunoaşte un anume loc, un anume oraş sau 
vestigiu arhitectonic. Deoarece pictorul îşi etalează prevalent pe pânză propriu „spirit şi elan 
poetic”, în dauna celui analitic-descriptiv, eliberând în imagine nu atât detaliile informale, cât 
cele memorial-afective purtătoare de atmosferă. Tomaselli pictează peisaj dincolo de exaltarea 
divinizantă a naturii (ca la flamanzi, de pildă), deşi contemplativ ea trăieşte o asemenea stare. 
În cazul ei, este detectabilă inocenţa actului recuperator al memoriei afective, prin adopţia 
imaginii sublimate a unor amintiri developate secvenţial ori stratificat, apoi recompuse pictural 
ca o proiecţie sensibilă şi transfigurată a realităţii înseşi. Astfel privind lucrurile desluşim 
modelul „peisajului saphic” din ciclul „Anotimpuri”, unde asistăm la un discurs pictural explicit 
cu valenţe cromatice şi decorative vibrante, în care simţămintele personale, dominante, sunt 
încadrate în peisaj. În ciclul, aproape abstract în sublimarea lui picturală, al „Dealurilor”, duhul 
naturii se răsfrânge aidoma unui flux vital asupra individualităţii umane. Este ceea ce estetica 
defineşte drept modelul „peisajului goethean”. Asistăm, aşadar, la o pictură a reveriei retro-
active, deci nu neapărat evocatoare, de retrăiri nostalgic-romanţioase. „Arhitecturile 
suprapuse” exact asta sugerează. O resuscitare imaginară, cu fulgerări simbolice suprareale 
de arhetipuri arhitecturale şi citadine cu caracter generic încărcate de lirism şi atmosferă 
legendară, a unor poveşti pline de candoare despre universul viu şi dăinuitor al vestigiului 
urban – ca spaţiu existenţial tutelar al civilizaţiei umane. Tomaselli proiectează în absolut 
aceste „vedute” heraldice ale peisajului citadin într-o viziune pictografică mult îndatorată 
retoricii scenografiei teatrale, în care formele acaparează prim-planurile imaginii sfidând 
diagonalele incidente sau dispersive ale perspectivei. În tablourile sale pe această temă toate 
elementele imobile, distinct individualizate prin desen şi culoare capătă astfel un rol de 
„personaj” principal! Lirism şi luciditate – ironică sau suav-subversivă, uneori – sunt notele ce 
domină discursul plastic tomasellian în ceea ce aş numi componentele forte ale profilului său 
stilistic, ca şi ale întregii sale filosofii picturale, aşa cum ni le relevă cele două linii tematice 
prezente şi în actualul parcurs expoziţional ieşean. E vorba de compoziţiile alegorice mai 
ample şi animate de un incitant suflu epic şi, deopotrivă, polemic, cu destule accente comice şi 
dramatice, unele notate gestual, intempestiv, altele parodic/caricatural, elaborate cu o 
remarcabilă vervă spectaculară şi ludică, înseriate în emblematicele sale cicluri de „Mitologii 
subiective” şi de „Fabule”, cu apendicele lor mai recent şi aluziv intitulat – „Politi-chien”. 

Sunt tablouri care îţi stârnesc cugetarea interogativă sau mâhnită, orgoliul moral şi civic şi, 
desigur, umorul. Toate acestea, într-un dialog vizual tranşant, cu amprente grafice energic 
marcate, mimând pedant pe alocuri stângăcia desenului infantil, într-o anvelopă plastică 
dinamic animată expresiv şi cromatic, ce-i conferă artistei o identitate distinctă în orizontul 
picturii noastre contemporane. Dacă părintele surrealismului, André Breton, ar fi văzut aceste 
graţios-amuzante „mărturii pictografice ale imundei actualităţii euro-carpatine în viziunea 
Angelei Tomaselli, ar fi alăturat-o probabil celorlalte exemple invocate atunci în anii ’30 ai 
secolului trecut, să ilustreze sentenţiosul său manifest estetic şi artistic, ce proclama 
intransigent: „De azi înainte, în materie de inspiraţie, opera plastică se va referi exclusiv la un 
model pur interior, altcumva nu va mai putea exista!” Într-o astfel de lumină privind cele două 
cicluri la care ne referim, destule tablouri ale Angelei Tomaselli pot fi considerate drept 
suprarealiste. O prelungire în contemporaneitate, adică a unei mentalităţi, a unei conştiinţe 
artistice treze, a unui spirit cultivat şi câteodată indignat, dar forjat în timpul şi realităţile lui, aşa 
cum la vremea lor s-au adeverit a fi fost Breugel şi Bosch, Hogarth, Goya, Daumier, Ernst, 
Picasso, Chagall sau Dali ... 

Alfel spus, un orizont deschis animat de pătrunzătoare spirite reactive, între care 
„Fabulele” şi „Mitologiile subiective” ale europenei Angela Tomaselli ni se dezvăluie azi ca 
nişte incredibile şi cam năstruşnice „Amintiri” ... din prezent! 

Corneliu ANTIM

Galeria de Artă „DANA”, Iași, str. Prof. Cujbă, nr. 17 
tel: 0770.908.208; e-mail: dana_art_gallery@yahoo.com;  

office@danagallery.ro; www.danagallery.ro

 

Din Ciclul „Fabule”: 1 – Politi-Chiens; 2 – Din Ciclul „Dealul cu 
amintiri”; 3 – Din Ciclul „Mitologii subiective”: Zodii peștilor; 4 – Din Ciclul 
„Anotimpuri cu amintiri”: Fereastră – Iarna. 
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