
 

După o perioadă de severă dar eficientă mobilizare 
picturală, Zamfira Bîrzu revine pe simezele Galeriei „Dana” 
cu o expoziție de portrete. Artista pariază încă o dată pe 
resursele unui gen clasicizat, oarecum limitat în posibilități, 
propunându-și de la bun început să evite șabloanele 
componistice și formulele previzibile. Pe lângă miza propriu-
zis artistică, proiectul invită la resuscitarea unei discuții 
„principiale”, care aduce în atenție problema estetică a 
reprezentării.  Este portretul altceva decât se vede? Ce 
anume ar trebui să recunoaștem în el? Măiestria 
reproducerii unei figuri? Fidelitatea cu personajul? Precizia 
detaliului anatomic? Abilitatea de a face vizibil ceea ce, de 
regulă, scapă ochiului grăbit? 

Într-un înțeles de primă instanță, portretul ar fi 
reprezentarea artistică a unui chip. Deși pare îndeajuns de 
limpede, propoziția nu este scutită de un anume echivoc. Ce 
este „chipul”? O parte a trupului? Capul privit frontal? 
Sinonim al feței? Altceva, cu totul diferit, decât aceasta? 
Dicționarele autohtone atribuie termenului o etimologie 
aproximativă, slavă sau maghiară, desemnând fie imaginea, 
fie aspectul exterior, obrazul, fața sau fizionomia cuiva. Alte 
limbi nu sunt la fel de generoase în nuanțe. Francezii 
rezumă totul la visage, în timp ce englezii exploatează în 
mai multe feluri polisemia lui face. Derivate de la „chip” și 
„față”, verbe precum „a închipui” sau „a înfățișa” descriu 
regimuri semantice diferite. Primul pare mai curând ficțional; 
„închipuirea” este imaginația evazivă, deplasată într-o 
direcție euristică. „Întruchiparea” artistică  primește, la rându-
i, un înțeles spiritualizat. În icoane, bunăoară, chipurile sunt 
transfigurate și idealizate, tocmai pentru a sublinia 
sanctitatea sau natura divină a personajului evocat.  Actul lui 
„a înfățișa”, în schimb,  trimite la reprezentare, la „aducerea 
în față” sau la convertirea în imagini a ceva.  El ne plasează 
într-o ordine mimetică, fotografică sau reproductivă.  

În artele vizuale, fidelitatea excesivă a reprezentării cu 
modelul trece adesea drept neinteresantă, în timp ce 
neasemănarea  subminează chiar ideea de portet. Ce 
anume poate surprinde artistul în prim-plan? Chipul sau 
fața? Aparent sofistică, distincția nu este lipsită de tâlc. 
Deosebim fața de chip așa cum – în ordine speculativă, cel 
puțin – filosofii disting corpul de trup și individul  de 
persoană. Omul a fost creat „după chipul și asemănarea” lui 
Dumnezeu. Narcis se îndrăgostește de chipul oglindit pe 
luciul apei, nu de propria-și față.  În exemplele date, 
nivelurile de semnificare sunt diferite, indicând ambiguitățile 
resimțite la orice contact cu un lucru sau o persoană. Dacă 
fața este semn natural, cartografie anatomică 
predeterminată genetic, chipul angajează ceva în plus: 
observație de sine, studiu și modelare, adecvare la 
standardele estetice aflate în uz. Narcisismul, stima de sine, 
preocuparea, neglijența sau dezinteresul se descoperă 
evident în chiar „înfățișarea” exterioară. Nu suntem defel 
străini de aceasta, cum nici de propriul chip; suntem cum 
vrem să fim sau cum dorim să părem.  

Fața ni se dă; ea este creată în laboratorul naturii, 
oferind indiciile distinctive primare (gen, rasă, vârstă, stare 
de sănătate). Putem vorbi despre față fără chip, nu și despre 
chip fără față. Expresia „a fi chipeș” trimite la ideea 
frumuseții „întruchipate”. Chipul este fața expresivă, masca 
publică atașată premeditat semnelor fizionomice; ea se 
compune și se retușează periodic, în oglinda de acasă ori în 
laboratorele de imagine publică, funcționând prioritar în 
regimurile simulării și disimulării identitare.  
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ZAMFIRA BÎRZU – EXPRESII ȘI TIPOLOGII 

  ars 
longa 

S U P L I M E N T  E D I T A T  D E  
G A L E R I I L E  D E  A R T Ă  D A N A  

n u m ă r u l  7 ,  i u l i e  2 0 1 2  

chipuri și… închipuiri expresive 
Cuvântul „fățărnicie” surprinde tocmai astfel de 

ambiguități, când aparențele și nesinceritatea sunt 
dejucate. Chipul este prag, poartă, cale de acces, interfață, 
loc al seducției sau al întâlnirii cu celălalt. În anumite colțuri 
de lume, există însă și prejudecăți intolerante, excesiv 
posesive, care îi limitează prezența sau îl sustrag 
evidențelor (femeia cu văl, cu fața acoperită), reprimând 
activarea dispozitivului seductiv (zâmbet, frumusețe, 
privire) în scopuri egoiste.  

Intitulat Expresii și tipologii, proiectul Zamfirei Bîrzu ne 
vorbește despre portret, față și chip dintr-o perspectivă 
aplicată. Cele câteva zeci de tablouri aduc în atenție figuri 
ale concitadinilor, unele cunoscute, altele – mai puțin, 
aparținând unor medii profesionale diferite, surprinse într-o 
gestualitate elocventă, reprezentativă. Ochiul atent și 
intuiția agilă o ajută pe artistă să rețină detalii 
semnificative, să selecteze instantanee atitudinale de 
neconfundat. Manierele, gestica brațelor, mimica facială, 
ticurile, accesoriile decorative (ochelarii, pipa, șapca, 
pălăria, eșarfa, fularul, cravata), își au rolul lor în 
construcția de imagine, transformând  orice persoană în 
„personajul” care se dorește a fi, funcție de partitura 
publică pe care evoluează.  

Zamfira Bîrzu refuză stereotipul portretului redus la 
simpla „înfățișare” a cuiva. Dacă în alte ocazii interesul 
predilect viza corpul generic și impersonal, descris în cabrări 
gestuale erotizate, de această dată autoarea insistă pe 
triunghiul om-imagine-caracter. Chipul, în această ecuație, 
este sinecdocă a întregului, parte ridicată la demnitatea 
ansamblului. Fizionomiile sunt luate ca pretext pentru 
tratamente picturale individualizate, care potențează la 
maximum atât sugestia, cât și expresivitatea. Când grave, 
melancolice și meditative, când locvace, zâmbitoare și 
disponibile, în posturi firești sau discret studiate, chipurile 
plac, suscită atenția și rețin privirea.  

Zugrav de expresii și caractere, designer al 
interioarelor firii,  Zamfira Bîrzu îmbină inspirat uneltele 
graficii și picturii cu cele ale unei psihologii de 
circumstanță, țintind o mai bună priză identitară a celuilalt. 
Expoziția de la „Dana” o așază, fără dubiu, în rândul celor 
mai buni portretiști contemporani, confirmând o dată în 
plus maturitatea opțiunilor plastice, agilitatea componistică, 
subtilitatea estetică și talentul fără cusur.  

 

Petru BEJAN 

 

Prin proiectul Expresii și tipologii mi-am propus să ajung să 
descopăr ființa interioară a fiecăreia dintre persoanele portretizate. Acest 
lucru se realizează prin identificarea ființei mele cu ființa acesteia. 
Întâlnirea cu o nouă persoană înseamnă de cele mai multe ori accesarea 
inconștientă, automatizată a unor imagini din memoria proprie, mintea 
ajungând într-un timp scurt, iluzoriu la etichetarea persoanei  în funcție de 
informația ce însoțește această imagine – astfel pot apărea sentimente de 
simpatie sau respingere față de interlocutor, de cele mai multe ori 
neexplicându-se de ce. Se produce un transfer de energie. 

Acest proiect expozițional pleacă de la premisa unor valențe 
psihologice a repertoriului artistic vizual analizat dintr-o perspectivă 
narativă a realismului contemporan. Lucrările concepute la scară 
supradimensionată vor să se impună prin expresii și radiografii interioare. 

 

Zamfira BÎRZU 



 

explozia care  
te ţine minte 

Simezele de la Dana Art Gallery, din strada Prof. Cujbă nr. 17, sunt 
încă ocupate (la vremea când scriu aceste rânduri) de dezastrul creator al 
cunoscutei artiste plastice Zamfira Bîrzu. O primă senzaţie ar fi aceea pe 
care o poţi trăi în momentul în care te trezeşti pe neaşteptate în mijlocul 
unui câmp de luptă, spaţiul în care zboară pe deasupra ta tot felul de pete 
de culori, tot felul de linii frânte sau curbe, imaginând componentele, de 
altfel fireşti, ale chipului uman, după principiile exploziei, pentru ca, imediat, 
acestea să încerce să se recompună în chipul celui explodat, evident în 
viziunea artistei. Zamfira Bîrzu pe acest câmp este la ea acasă. O casă la 
fel de imprevizibilă ca şi recompunerea personajelor ei pe pânza eliberată 
din culorile nimerite la locul potrivit, într-un timp împietrit. Nu are rost să mai 
discutăm despre tehnica ei, atâta timp cât aceasta a ajuns să-i stea la 
picioare, asemenea sclavilor ce nu au cunoscut niciodată culoarea ochilor 
stăpânei, chiar dacă, uneori, au fost folosiţi în stoarcerea plăcerilor trupeşti. 

Pentru Zamfira Bîrzu ochii au o sacralitate ce trece cu mult peste 
ritualul sacrificiului. Prin ei artista reuşeşte să menţină echilibrul chipului, 
prin ei personajele încep să se recunoască, chiar dacă sunt invadaţi de 
culori străine, asemenea peisajului unui apus de soare invadat de 
semafoare.  Portretele „marca Zamfira Bîrzu” sunt unice tocmai prin ceea 
ce reuşeşte ea să le ofere. Se poate spune că artista nu pictează forme, 
nici sentimente, nici măcar cunoştinţe. Ea preferă să surprindă lumina ce-l 
compune pe Al. Zub, sau sprâncenele din care răsare Emil Brumaru, dinţii 
după care se ascunde Dan Lungu, trabucul prin care Sami Briss îşi 
dezvoltă apariţia, sau simplitatea albului întovărăşit cu griul dus până-n 
suferinţele negrului, ce-l recompun pe Hortensiu Aldea, învăţat în viaţa de 
zi cu zi cu sângele chirurgical. Sergiu Tudose, Val Gheorghiu, Dan 
Covătaru sau Dan Hatmanu, de asemenea, nu au nevoie de nici un alt 
exces de culoare, atâta timp cât descoperindu-le chipul, ei vin înspre noi cu 
întreaga lor operă de maeştri incontestabili ai retoricii, picturii, formei. 

Zamfira Bîrzu se detaşează de ceilalţi Dumnezei tocmai prin această 
invitaţie la recompunere, atât a chipului fotografic, cât mai ales a întregii 
personalităţi a celui dezmembrat până la esenţă. Lui Dan Hăulică, de 
exemplu, artista a fost nevoită să-i închidă ochii (doar pe pânză), pentru a-i 
scoate în prim plan meditaţia, încordarea, vorbirea interioară, aşa cum pe 
Mihai Pascal a fost nevoită să-l îmbrace, pe partea opusă inimii, într-un 
albastru de „nu mă uita”, folosit de regulă atunci când aproapele tău te 
invită să cunoşti necunoscutul cu aceeaşi uşurinţă cu care crezi tu că te 
poţi cunoaşte pe tine. Zamfira Bîrzu şi-a ales „condamnaţii la nemurire” din 
rândul nemuritorilor propriu-zişi, pictori, sculptori, scriitori, actori, muzicieni, 
dar şi din rândul iubitorilor acestora. Cu astfel de chipuri, Zamfirei Bîrzu i-a 
fost destul de uşor să recompună clipa de geniu, atâta timp cât, se poate 
observa chiar o risipă de geniu în fiecare tablou. 

Galeriile Dana îşi păstrează proiectele de excelenţă în tot ceea ce fac, 
reuşind să provoace adevărate evenimente, de fiecare dată când îşi 
organizează vernisajele. Aşa cum Zamfirei Bîrzu îi place „în trei” (alături de 
Gabriela Drinceanu şi Felix Aftene – Grup Trei), nouă începe să ne placă 
din ce în ce mai mult împreună, cu toţi cei care intră în sufletele noastre 
prin Galeria Dana. Iată că, pentru intelectualitatea oraşului şi nu numai, 
alături de „Seara Valorilor”, organizată de Primăria Municipiului Iaşi, a mai 
apărut un reper – acela de „a fi luat în tablou” de inepuizabila şi inegalabila 
Zamfira Bîrzu, alta decât aceea din Nunta Zamfirei, dar tot aşa de sensibilă 
şi de primitoare. Dacă George Coşbuc şi-a descoperit Zamfira aşa: „Şi-
atunci de peste larg pridvor,/ Din dalb iatac de foişor/ Ieşi Zamfira-n mers 
isteţ,/ Frumoasă ca un gând răzleţ,/ Cu trupul nalt, cu părul creţ,/ Cu pas 
uşor”, eu am deschis uşa Galeriilor Dana nimerind în mijlocul unui câmp 
de luptă, spaţiul în care zburau pe deasupra mea tot felul de pete de 
culoare, tot felul de linii frânte sau curbe, imaginând componentele, de 
altfel fireşti, ale chipului uman, după principiile exploziei, pentru ca, imediat, 
acestea să încerce să se recompună în chipul celui explodat, în viziunea 
artistei. Faptul că acelaşi tratament şi l-a aplicat şi ei ne demonstrează 
soliditatea acestui demers artistic de largă respiraţie, inclusiv după metoda 
„gură la gură” sau „din gură-n gură”. 

Se poate spune despre Zamfira Bîrzu că este explozia care te ţine minte. 
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Lumea ieşeană o regăsim în ceea ce a avut şi are definitoriu ca duh, mod de a fi, în 
felurite forme de expresie artistică, de la documentele fotografice, de când acestea au 
apărut, la memorii, pagini de beletristică, reportaj, statui, tablouri, bucăţi muzicale, muzee, 
case şi grădini, uliţe, etc. E vorba de un larg evantai testimonial, înfăţişând în graiuri diferite, 
cel mai adesea elocvente, „oameni şi locuri”, ca să apelez la sintagma sadoveniană, ce-i 
parte a mentalului românesc. În privinţa oamenilor portretul este acela care ne spune, de 
atinge virtuţile operei de artă, lucruri esenţiale, cuprinzătoare de multe ori, referitoare nu doar 
la chipuri, ci şi la suflet, la dinlăuntrul omenesc. De altfel, pictura a  început la Iaşi cu 
zugrăviturile de portrete. Chiar în aceste zile, din iniţiativa unui istoric pasionat de istoria 
mentalităţilor, aşa cum se reflectă din viaţa cetăţii Iaşilor, Sorin Iftimi, este prezentată pe 
simeze, într-o expoziţie la Muzeul Unirii, opera unuia dintre portretiştii zorilor picturii din ţara 
noastră, Nicolo Livaditti, italianul carbonar, refugiat la Iaşi în 1832 şi înveşnicit în cimitirul 
Eternitatea. Acesta a portretizat multe dintre personalităţile timpului, elita capitalei Moldovei. 
Portretele sale, cu stângăciile inevitabile şi fermecătoare, viguroase exerciţii artistice, sunt o 
oglindă preţioasă în care putem descoperi epoca, radiografii fidele ale acelor vremuri de 
demult şi a moravurilor acestora. Portretiştiştilor aurorali le-a urmat un şir lung, cu nume mari 
ca Stahi, Băncilă, Dimitrescu, Tonitza, Hatmanu, Podoleanu şi mulţi alţii. Sămânţa 
portretiştilor de forţă şi vocaţie n-a pierit, dimpotrivă dă mai departe rod şi duce înainte firul. 
Ultimul dintre artiştii acestei ilustre falange  este o pictoriţă, Zamfira Bîrzu, reprezentantă de 
marcă a generaţiei de mijloc a plasticienilor ieşeni. 

Cu un diapazon larg, conectată la cele mai noi şi moderne limbaje şi tendinţe, artista nu 
s-a rupt de realismul şi figurativul, ce-au fost modalităţile predilecte ale înaintaşilor. A simţit 
nevoia să se exprime în ceea ce ea numeşte „realismul contemporan”, cultivându-l în cheie 
proprie, demonstrând că genul nu şi-a epuizat resursele. Zamfira Bîrzu şi-a încercat puterile 
pe acest tărâm, în arta portretului, pentru că astfel se împlinea creator. Portretul e din ce în 
ce mai puţin abordat de artiştii de azi, deoarece, pe de o parte, necesită o chemare 
specială, iar pe de alta presupune o stăpânire de profundis a tehnicii şi un registru 
componistic solid. A te consacra portretului e o întreprindere nu lipsită de riscuri, existând la 
tot pasul primejdia epigonismului sau ratării. Zamfira Bîrzu şi tovarăşul ei de viaţă, Eugen 
Harasim, artist fotograf de certă înzestrare, au cutezat să se avânte pe un asemenea teren 
mişcător şi să se confrunte cu o astfel de provocare. În anii 2002, 2003 ei au avut inspirata 
idee de a realiza un ciclu de portrete ale unor figuri de prim plan ale Iaşilor, privite mai întâi 
prin lentila aparatului de fotografiat şi apoi transpuse pe pânză, în portrete în ulei, cu accente 
manifest expresioniste şi o citire mai încifrată a interiorităţii şi caracterului. Figurativul acelor 
portrete nu respecta tiparul cunoscut; portretista focalizând, uneori sarcastic, alteori ludic, din 
când în când liric, asupra a ceea ce a socotit ca fiind caracteristic celui zugrăvit. Nu s-a 
limitat doar la expresie, ci a conturat prin sugestii compoziţionale de vestimentaţie, prin 
fundaluri fauve şi alte  punctări de o factură similară, atmosfera, exterioritatea ca developare 
a lăuntrului omenesc. Probabil, această viziune nu i-a mulţumit pe toţi cei portretizaţi, fie că 
nu se recunoşteau potrivit imaginii proprii, ori din pricina distanţei faţă de canoanele clasice. 

Experienţa de atunci, la care am contribuit cu sugestii şi încurajări, a avut însemnătatea 
sa, impunând un meşter al portretului, atât de binevenit într-o perioadă în care genul are tot 
mai puţini exponenţi. Stimulată de această dată de spiritul de Mecena al inginerului Mihai 
Pascal, Zamfira Bîrzu a reînnodat firul şi a reluat într-o nouă concepţie ciclul de portrete. Şi-a 
intitulat noua serie, ce poate fi privită într-o expoziţie la Galeria „Dana” din strada Cujbă, 
„Expresii şi tipologii”. A optat acum pentru o formulă mai apropiată de figurativul clasic, de 
portretul fotografic. Cele câteva zeci de portrete ale unor personalităţi din elita ieşeană a 
momentului ne redau cu mai mare fidelitate fizionomiile, dar se situează ferm în matca 
picturalităţii prin cromatica acrilului, uşor văroasă, însă evanescentă, cu fine nuanţe, şi în 
deosebi datorită iscusinţei de a da la iveală lumina vieţii lăuntrice şi a surprinde 
caracteristicile pregnante de personalitate. Suntem în faţa unei reuşite translaţii dinspre 
fotografie înspre pictură, a fructificării în plan plastic a valenţelor de expresivitate ale 
limbajului foto. Zamfira Bîrzu, secondată cu folos de Eugen Harasim, a izbutit pentru că, aşa 
cum scrie în predoslovia albumului, şi-a propus să descopere fiinţa interioară a fiecăreia 
dintre persoanele portretizate. Între artistă şi modelele ei s-a născut o empatie cel mai 
adesea, dar, cum se confesează portretista, uneori a domnit antipatia. În pofida  unor 
asemenea declicuri  a avut loc, potrivit spusei autoarei, „un transfer de energie”. Acesta şi 
„identificarea fiinţei mele” cu fiinţa celui portretizat au constituit suportul bunei rostuiri a 
demersului. Într-o stare de graţie Zamfira Bîrzu a aşezat în rame chipuri  care viază. 

Este aceasta dovada peremptorie a saltului produs în cele aproape două veacuri ce-au 
trecut de la zugrăviturile lui Nicolo Livaditti  la portretele zugravilor de subţire  anii ce-au 
urmat. E de presupus că peste timp şi viziunile Zamfirei Bîrzu vor căpăta, aidoma celor ale 
lui Livaditti, valoarea unor testimonii despre Iaşii şi ieşenii de la început de mileniu al treilea. 
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IRINA PREDESCU-RION ȘI  NISTOR COITA  
L A  G A L E R I I L E  D E  A R TĂ  „ D A N A ”  I AȘ I  

semne şi desemne  
de NISTOR COITA 

 

Retras în spaţiul inundat de verdele nuanţat în 
tonurile cele mai calde şi crude alăturate celui al 
pădurilor de brad înconjurătoare, misterioase şi 
protectoare, am fost translat în realitatea urbană ieşeană 
de un apel telefonic prin care vocea calmă şi moale a 
prietenului şi colegului din vremurile studenţiei clujene, 
Nistor Coita, mă vestea că va deschide o expoziţie 
amplă la Galeriile de artă „Dana”. 

Revenit în Iaşi la câteva zile după vernisaj am avut 
bucuria să parcurg traseul expoziţiei cercetând, 
analizând şi contemplând simezele încărcate cu 
„semnele-imagini” şi subtile „caligrame”, elocvente 
exprimări ale unui discurs plastic unic. Impresiile 
sinteză după ce am văzut lucrările expuse m-au condus 
la idei concluzive noi comparativ cu cele stabilizate în 
memoria mea încă din vremurile tinereţii noastre. 
Aveam în faţă metamorfozările prin intermediul 
limbajului tipic artelor graficii şi picturii, a unei entităţi 
umane cu o personalitate creativă stabilă care se 
defineşte prin cuvintele cheie – „autoreflexiv”; 
„introspectiv”; „meditativ”; „poetic”; „solitar”. Din 
aceste poziţii începând mi-am pus întrebarea: „ce aş 
putea adăuga prin cuvintele mele pentru a face mai 
„descifrabilă” arta lui Nistor Coita?”. 

Mi-am dat seama că nu analogiile teoretizante 
despre influenţe şi similitudini cu creaţia altor artişti din 
lume şi din ţară practicate deseori de unii critici de artă 
pentru a poziţiona opera unui artist în contextul 
orientărilor contemporane, reprezintă una din metodele 
ce i s-ar potrivi. Nici încercarea de explicare printr-o 
lectură amănunţită a fiecărei lucrări căutând firul 
„poveştii” (dacă există), unde începe şi unde se 
sfârşeşte şi care sunt sensurile camuflate privirii care 
urmăreşte centimetru cu centimetru suprafaţa pânzelor, 
ar fi o altă modalitate. Arta lui Nistor Coita trebuie 
preluată şi acceptată de privitor cu reverenţă şi răbdare 
acceptând faptul că în spatele lucrărilor se află artistul 
care le-a realizat şi a cărui structură umană se defineşte 
mai ales prin coordonatele care relevă dominant un 
temperament „autoreflexiv”; „introspectiv” şi 
„retrospectiv”. Este vorba despre un îndelungat dialog 
cu sine însuşi, perpetu, derulat în timp şi care s-a 
metamorfozat în multitudinea de „semne şi desemne”; 
„caligrame” şi imagini despre care putem spune că în 
multe cazuri au erupt pe pânză ca rezultante ale unui 
autodicteu. Cu acest prilej editura Dana Art a tipărit un 
album care onorează prin calitate şi aspect estetic, 
instituţia d-lui Mihai Pascal. Textul critic al albumului 
este semnat de Doamna Ruxandra Demetrescu, distins 
istoric al artei. Autoarea s-a aplecat cu discernământ 
profesional asupra creaţiei lui Nistor Coita, propunând 
reperele pentru lectura operelor sale. 

Unele dintre acestea se pot distinge din citatul 
următor. Opera sa este născută – spune autoarea – 
„dintr-un demers autoreflexiv prin exerciţiul atent, 
minuţios al ochiului cunoscător, cercetător, al artistului. 
Rezultatul este o lume populată de personaje imaginare, 
marcată de mitologii personale care invită la 
contemplare şi incită la descifrare prin exerciţiul 
privirii”. 

La un prim contact vizual cu lucrările lui Nistor 
Coita se relevă modernitatea viziunii. În general idea de 
„modern” (modernitate), în multe situaţii, în grabă şi 
într-un mod imprudent este asociată exclusiv unor 
reprezentări din zona abstracţionismului.  
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Surpriza în cazul său se impune în secunda 
următoare când privitorul constată că în faţa sa se 
desfăşoară ansambluri compoziţionale construite prin 
elemente exclusiv figurative. Imaginea fundamentală 
generatoare a structurilor compoziţionale este figura 
umană. Configurată prin datele sale bazice, figura umană 
este transformată de artist într-un „semn plastic”. El 
devine asemănător unei simbolice figuri geometrice 
oarecare, repetată şi reluată în nenumărate poziţionări şi 
redimensionări, elementul semantic esenţial pentru 
crearea unui ansamblu coerent, logic şi unitar. Artistul 
consolidează un repertoriu propriu al limbajului definind 
astfel un alfabet al semnelor cu care transcrie pe pânză 
propriile introspecţii. Faptul în sine este evident prin 
definiţiile date ciclurilor de lucrări de către însuşi Nistor 
Coita. Ele se numesc: „Exerciţii de coabitare”; 
„Cosmografii”; „Pasaje”, fiecare cuprinzând un număr 
de lucrări. 

Conţinutul mesajelor se află încifrat în suprafaţa 
pânzei impunându-se subliminal privitorului după 
parcurgerea întregului câmp plastic. Acesta este alcătuit 
din semne – imagine, adevărate caligrame. Printre ele şi 
dincolo de ele, privitorul este invitat într-un mod subtil şi 
elegant să evadeze din propria realitate imediată, de sub 
incidenţa ei directă, într-un alt univers pentru a se regăsi 
pe sine, intermediat fiind prin propunerile autoreflexive 
ale autorului. Limbajul prin mijlocirea căruia Nistor 
Coita construieşte imaginile este esenţializat dar nu 
cantonat exclusiv în abstracţii formale. El rămâne fidel 
viziunii figurative dar deschide larg graniţele către 
universul abstracţiilor. Linia ca element al limbajului, 
pentru autor nu este doar o urmă pe suprafaţa pânzei. Ea 
este purtătoarea unor subtile energii care grupate se 
transformă în licenţe expresiv plastice, determinându-l 
pe privitorul analist să descopere stările autoreflexive 
ale autorului dar şi pe ale sale. Liniile pe pânzele lui 
Coita nu sunt jocuri gratuite care au doar funcţii ale 
plasticităţii de sugerare prin repetiţie, dimensionare 
sau orientare, doar a unor anumite pasaje ritmice. 
Linia ca entitate abstractă prin caracterul său de bază, 
este „înnobilată” fiind „investită” cu responsabilităţi 
majore pe pânzele lui Nistor Coita. Ea devine 
funcţional determinantă pentru transformarea 
elementului figurativ descriptiv în unul expresiv 
plastic, pornind de la particular la general, transpunând 
figuraţia într-o postură superioară, de expresivitate 
artistic-plastică, ea metamorfozându-se în „semn”, 
„simbol”, „imagine marcă”. Vorbim în cazul lucrărilor 
sale despre „caligrame”, sau un alt fel de scriere prin 
care „semnul” este relevat prin „desemn”. 

Descoperim ideograme, desene scrise sau scriituri 
desenate; caligrafii care propun sugestiv acceptarea 
ideii că în faţa noastră se desfăşoară şi se interferează 
suite de semne şi simboluri, ordonate de artist după 
logica propriilor meditaţii fără a le dezvălui însă, în 
totalitate. Dimpotrivă, artistul invită privitorul să-i 
devină partener în călătoria sa. 

Aşadar, ajuns în Iaşi după un lung periplu în centrele 
cele mai importante ale României, operele lui Nistor 
Coita grupate într-un ansamblu unitar şi relevant, 
onorează prestigioasa galerie „Dana” din Strada Profesor 
Cujbă. Expoziţia lui Nistor Coita reprezintă în contextul 
artistic plastic al locului un eveniment de prim rang. 
Lecţie a profesionalismului care însumează talentul şi 
inteligenţa, expoziţia respectivă confirmă exemplar ce 
înseamnă consacrarea şi modul în care energiile propriei 
vieţi sunt dăruite artei. 

 
Liviu SUHAR 

Nistor Coita, Înțelegeri cu privire la morală  

IRINA PREDESCU-RION 
franchețe și sensibilitate 

 

Irina Predescu este o artistă cunoscută şi apreciată în configurarea artelor 
plastice contemporane. Pictura sa în lumea griurilor înalte sau a compoziţiilor de 
texturi (în gama culorilor naturale şi vegetale) stă la hotarul dintre o intimă analiză 
figurală cu deschidere narativă şi transfigurarea spre o „static” poetică în care se 
simte francheţe şi sensibilitate.  

Este o desenatoare remarcabilă cu simţ al accentelor şi reducţie savantă a 
mijloacelor de exprimare care atestă profesionalitate înaltă.  

Irina Predescu dovedeşte o probitate care o face autentică şi convingătoare în 
tot ce atinge.  

Ion SĂLIŞTEANU 

Irina Predescu-Rion, Isarlâc inima mea 
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