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Doamnelor şi domnilor, 
Onorată audienţă, 

 
„Suntem martorii unui eveniment cultural de natură a ne bucura în mod deosebit: 

Galeriile „DANA” aniversează şase ani de prezenţă activă în peisajul artistic al Iaşului. 
Manifestările prilejuite de această aniversare cuprind, iată, şi o expoziţie organizată în 
Palatul Roznovanu, cu toţii având bucuria de a-i fi oaspeţi.  

Faptul că ne aflăm aici îl datorăm domnului Mihai Pascal, un om care a avut curajul 
şi fericita viziune de a crea prima galerie particulară de artă din Iaşi. Pasiunea domniei 
sale pentru obiectele de artă a găsit în Iaşi un teren prielnic pentru manifestare, oraşul 
oferindu-i posibilitatea cunoaşterii unor oameni profund dedicaţi actului creativ. 

Iaşul cultural are nevoie de oameni precum domnul Mihai Pascal, de iniţiative 
private care să dinamizeze mediul artistic. Primăria Iaşi se alătură unor astfel de 
iniţiative, încurajând şi sprijinind orice demers făcut în direcţia creşterii vizibilităţii culturale 
a oraşului. La fel de deschis voi fi şi în viitor, oamenii de artă putând conta pe susţinerea 
mea pentru proiectele lor, menite a dezvolta dimensiunea culturală a Iaşului. 

Mulţumesc Galeriilor „DANA” pentru spiritul de pionierat în promovarea artelor 
plastice în Iaşi, le mulţumesc tuturor artiştilor contemporani care, prin operele lor, 
conferă Iaşului o identitate intelectuală binemeritată.” 

Gheorghe NICHITA 
Primarul Municipiului Iași 
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Obișnuiții galeriilor de artă pot constata o anumită recurență a subiectelor abordate, în contrast 
evident cu diversitatea și chiar ineditul formulelor plastice mobilizate. Să punem constanța și repetiția 
tematice pe seama limitării posibilităților artistului? Sau pe cea a eficienței locurilor comune, a 
stereotipurilor, întreținute de vreun păgubos confort al imaginației? Ori, mai curând, pe seama dorinței de 
nuanțare expresivă, de adâncire personală în „zarea interioară” a marilor și eternelor provocări? În 
absența altei explicații, socot mai plauzibilă cea din urmă supoziție. Cum am explica altfel predilecția 
pentru temele „solare”, atractive, de pildă, abstracție făcând de gusturile sau modele care duc spre direcții 
de cu totul alt sens? Ca „încremenire în proiect” și cădere inocentă în desuetudine? Sau, dimpotrivă, ca 
ispită de a explora acele zone, nu neapărat facile, care încurajează în măsură sporită imaginarul pictural.  

Poate nu întâmplător, titlul expoziției lui Horea Cucerzan care inaugurează Zilele Galeriei 
„Dana” ne îndeamnă să privim Bolta luminii între grație și armonie. Cine este autorul și cum trebuie 
primită invitația sa? Născut la Blaj (1938), în inima Ardealului, aproape de Câmpia Libertății, Horea 
Cucerzan studiază „artele frumoase” la Cluj, pentru ca mai apoi să se stabilească în București. Ca 
pictor și grafician este prezent în colecții – private și de stat – din mai multe țări. A fost atras 
îndeosebi de Italia, unde are și cele mai consistente „expuneri” publice. Ajuns la Padova, a 
contribuit la restaurarea unor valoroase fresce renascentiste din secolul al XV-lea, la Palazzo 
Lippomano. Câteva lucrări de artă monumentală din România îi poartă semnătura. A pictat figurile 
de domnitori și de cărturari dispuse pe cele două arcade ale „Sălii Unirii” de la Alba Iulia. Este 
vizibil influențat de arta italiană și de spațiile culturale pe care le-a parcurs. „Urmele” acestora s-au 
depus în memorie, de unde acționează recesiv, ca stimuli euristici subconștienți. 

Mai mult decât la alți artiști din generația sa, Horea Cucerzan își îmbracă subiectele, chiar și pe cele 
convenționale,  în veșminte aluzive, parodice și metaforice. O sensibilitate poetică necenzurată îl ajută să 
„incendieze” formele, să le armonizeze în culori vii, dinamice și exuberante. Este, fără îndoială, un pictor 
„solar”, dar și un poet al luminii surprinse în tonuri incandescente. Nici lirismul, nici luciditatea nu capătă în 
reprezentările sale accente excesive. Preferă figurația liberă, întreținută de instinct și imaginație; 
„metaforizează” spontan, adică „vede” idei și le convertește iscusit în imagini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unele din lucrările sale au subtilitate metafizică, altele – umor și detașare ludică. În expoziția de la 

Iași, autorul zăbovește sub aceeași boltă a „luminii”, fără teama unor coincidențe stânjenitoare. Metafora 
luată ca pretext pictural este departe a-și fi istovit resursele. Posesia luminii fusese un privilegiu al zeilor și 
un dar neprețuit făcut de aceștia oamenilor.  Teologii creștini o identificau cu însuși Dumnezeu. Filosofii o 
asociază când rațiunii și înțelepcinii, când  adevărului și libertății.  În imaginația pictorilor, toate revelațiile 
divinității sunt luminoase; la fel viziunile și extazurile sfinților. Dumnezeu este „soarele” (temeiul 
luminii) sau „ochiul” care privește la ceea ce se petrece „dedesubt”. În ambele cazuri, lumina este 
atât sursa, cât și mediul care face posibil contactul vizual. Adevărul, la rându-i, primește contururi 
feminine. „Gol-goluț”, acesta zace în adâncul unui puț (aluzie la „peștera” lui Platon), de unde speră 
să răzbată în sus, spre lumină. Libertatea va împrumuta și ea chip bucălat, primind ca accesoriu fie 
cartea de învățătură, fie steagul revoluționar, fie torța aprinsă, sugerând emanciparea de sub tutela 
tuturor prejudecăților ostile sau represive.  

Pelerinajul pe Golgota – una din lucrările lui Horea Cucerzan – înfățișează ambivalența lumii, 
amestecul de sacru și profan, de suferință și deriziune, de gravitate și carnaval. „Grosul” lumii 
(majoritățile)  îl dau personajele cu mască, fără chip și identitate, incapabile de fapte mari sau de vocația 
vreunui sacrificiu generos. Unii aleg penitența și idealul, alții se abat spre cele mărunte, vesele și 
distractive. Peisajele venețiene, personajele cu măști, imaginile carnavalului din Padova compun o 
atmosferă frivolă, favorabilă jocului și evaziunilor senzuale.  

Femeia – personajul central al multor tablouri – apare tocmai într-un atare decor. Curtezanele, 
balerinele, amantele își exhibă ostentativ formele, aducând în atenție corpul erotizat, privit ca obiect de 
seducție și bun de consum. O Evă având conturul șarpelui biblic asociază frumusețea și viclenia, leacul și 
veninul, sugerând dulcea armonie a contrariilor. Autorul insistă însă nu pe latura feminității frivole, 
îndeobște depreciată. Maxima densitate metaforică o primește femeia; femeia – colină, telurică, vegetală, 
germinativă, contopită în peisaj, matrice a vieții, dar și a morții. 

Horea Cucerzan este, fără îndoială, un ingenios pictor al ritmurilor, intensităților și tensiunilor 
expresive. Tablourile sale pun în scenă feluritele întâmplări ale minții. Intrigile se petrec în închipuire; 
poate de aceea par atât de seducătoare, misterioase și... reale. 

Petru BEJAN 
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HOREA CUCERZAN 
B O L T A  L U M I N I I   

Î N T R E  G R AȚ I E  Ș I  A R M O N I E  
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Născut la 7 iunie 1938 în Blaj, în casa situată pe 
str. Câmpul Libertăţii, nr. 5, la câţiva metri de celebra 
„Câmpie a Libertăţii”, evocată în toate cărţile de istorie 
şi literatură. Diplomat al Academiei de Arte Frumoase 
„Ioan Andreescu”, din Cluj, secţia pictură, promoţia 
1963. Profesori: Anton Lazăr şi Petre Abrudan. 
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 
Filiala Bucureşti. 

EXPOZIŢII PERSONALE ÎN ŢARĂ: 1963 – 
Casa de Cultură, Blaj; 1974 – Casa Corpului Didactic, 
Bucureşti; 1979 – Teatrul de Comedie, Bucureşti; 
1982 – Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti; Hotel 
Internaţional, Mamaia; 1985 – Galeria de Artă a 
municipiului Bucureşti; 1988 – Galeria „Simeza”, 
Bucureşti; 1990 – Muzeul de Istorie, Blaj; 1991 – 
Galeria „Simeza”, Bucureşti; 1992 – Complexul 
expoziţional, Cluj-Napoca; 1996 – Galeria „Orizont”, 
Bucureşti; 2000 – Muzeul „George Enescu”, Palatul 
Cantacuzino, Bucureşti; 2001 – Cercul Militar 
Naţional, Bucureşti; 2002 – Galeria Naţională 
„Apollo”, Bucureşti; Galeria „Frezia”, Dej; 2003 – 
Cercul Militar Naţional, Bucureşti; 2006 – Biblioteca 
Centrală Universitară Carol I; 2007 – Biblioteca 
Centrală Universitară Carol I; 2008 – Galeria „Frezia”, 
Dej; Biblioteca Centrală Universitară Carol I; 2011 – 
Galeria Artelor, Galeria Veroniki Art – București. 

EXPOZIŢII PERSONALE ÎN STRĂINĂ-
TATE: 1983, 1988, 1993, 1998 – Accademia di 
Romania, Roma, Italia; 1983 – „Il Palazzo Kursaal”, 
Abano Terme, Italia; „Bottega d’Arte St. Ambroeus”, 
Milano, Italia; 1986 – Galeria „Civica Cavour”, 
Padova, Italia; Galeria Internaţională de Artă 
Românească, Viena, Austria; 1987 – Galeria „Arc”, 
Frankfurt, Germania; 1988 – Galeria „Comunale”, 
Manfredonia, Italia; 1989 – Palazzo del Rettorato, 
Universitatea de Studii Basilicata, Potenza, Italia; 1998 
– Institutul de Cultură „N. Iorga”, Veneţia, Italia; 1999 
– Palazzo „Bruschi”, Tarquinia, Italia; „Le pagine 
dell’arte”, Roma, Italia; „Café Storico Notegen”, 
Roma, Italia; „Bar degli Artisti”, Civitavecchia, Italia; 
2001 – „Galleria d’Arte Borromeo”, Padova, Italia; 
2003 – Centrul Cultural, Paris, Franţa; „Cadre & 
Compagnie”, Lagny-sur-Marne, Franța; 2004 – 
Centrul Cultural, Viena, Austria; 2007 – Centrul 
Cultural „Bernard Dague” – Louvres – Franța; 2008 – 
Coasta de Azur – Cannes; 2010 – Incontro Dorato – 
Galeria Cassiopea – Roma, Italia;  

1999 –  a beneficiat de o bursă acordată de prof. dr. 
Marian Papahagi la Accademia di Romania, Roma. 

PARTICIPĂRI LA TABERE DE CREAŢIE: 
1982 – Valea Doftanei (România); 1997 – 2012, Blaj 
(România); 2001 – Roma, Italia, simpozion 
multicultural; 2001-2002, 2005, Bechet (România); 
2003 – Békéscsaba (Ungaria); 2003-2005, Art works 
in the market, World Trade Center Plazza, Bucureşti, 
România; 2008 –  (aprilie) – Valea Loirei – Le canal 
Briare – Franța; 2009 – (octombrie) – Franța, 
Coullioure; 2010 – Franța, Coullioure; 2011 – 
Morzine, Franța. 

LUCRĂRI DE ARTĂ ÎN COLECŢII DE 
STAT ŞI PARTICULARE: Austria, Belgia, Canada, 
Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, 
Olanda, Polonia, România, Rusia, SUA, Suedia etc. 

LUCRĂRI DE ARTĂ MONUMENTALĂ: 
1969 – Staţiunea Venus, „Muzica”; 1989 – Restaurarea 
picturii murale de la Palatul Lippomano (operă 
arhitectonică şi istorică ce datează din anii 1400-1500) 
din Padova; 1993, 1995 – Realizarea picturii de pe cele 
două arcade din Sala „Unirii”, Alba Iulia, concretizate în 
15 portrete de domnitori şi 14 portrete de cărturari. 

 

Expoziție deschisă în perioada 3-29 septembrie 2012. Galeriile DANA, str. Prof. Cujbă nr. 17 



Artist de vocaţie mai curând decât prin formaţie, 
Alexandru Grosu este un virtuoz al formei în trei dimensiuni, 
în cel mai deplin sens al termenului. Întâlnirea sa cu materia 
se petrece pe canalele tainice ale harului înnăscut de 
cioplitor şi modelator. Când Alexandru Grosu degroşează din 
masa lemnului sau a pietrei, lasă în locul de unde dalta a 
rupt materie o idee, o viziune, o trăire exprimată la cea mai 
înaltă intensitate. Când modelează, el nu „supune” pământul, 
ci-i ascultă glasul adânc, purtător de viaţă şi de moarte. Aşa 
cum ascultă şi glasul lemnului şi glasul pietrei.  

Indiferent din ce ar fi născute lucrările lui Alexandru 
Grosu, cu toate poartă asupra lor pecetea de neconfundat a 
unei personalităţi creatoare cu totul distincte. În multitudinea 
formelor ei, viaţa reprezintă pentru acest sculptor menit 
profesiunii sale sursa de inspiraţie primă. De aceea, 
interpretarea trupului şi a chipului omenesc îşi găseşte în 
opera sa un loc central. O interpretare căreia nu-i lipseşte 
nici tragismul, dar nici umorul, ale căror graniţe se 
întrepătrund nu de puţine ori. 

 Alexandru Grosu iubeşte îndeosebi lemnul, materie 
simbolică vie, încărcată de istorie sacră. De aceea lucrările 
pe care le ciopleşte în lemn aduc în contemporaneitate,   
într-un chip înnoit, formele inspirate din tradiţia multimilenară 
a prelucrării acestuia. 

Sculptura adevărată, cea asupra căreia s-a revărsat din 
preaplin harul, transcende condiţia ei de artefact, devenind o 
formă nouă de existenţă, o prezenţă plenară ce se afirmă în 
spaţiu şi în timp. Aceasta este percepţia mea, de fiecare dată 
când mă aflu în faţa unei lucrări semnate Andi Grosu. 
Formele sale s-au rafinat şi au devenit mai subtile pe măsura 
trecerii timpului şi a acumulării experienţei. Motivele favorite 
au rămas aceleaşi dar ele nu încetează să ne uimească de 
fiecare dată prin ingeniozitatea abordării lor. Tehnician şi 
magician în egală măsură, Alexandru Grosu şi-a lăsat mult 
timp la copt rodul bogat al muncii şi al trăirii sale de artist, 
pentru a ni-l oferi acum ca pe o ofrandă într-o primă expoziţie 
personală deschisă, în chip atât de neobişnuit, la vârsta 
deplinei maturităţi creatoare. 

Luiza BARCAN 
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Expoziție deschisă în perioada 3-29 septembrie 2012. Galeriile DANA, str. Lăpușneanu nr. 7-9 

ALEXANDRU IOAN GROSU 

Născut la 20 iunie 1956 în Suceava. Absolvent al Academiei de Arte Iași, Sculptură, 1983. 
Din 1983 participă la saloanele naționale de artă plastică la expoziții municipale, republicane, 
expoziții de grup din țară și străinătate. Realizează lucrări de plastică monumentală în cadrul 
simpozioanelor de creație: Câmpulung  Moldovenesc – Suceava – 1984; Săliște – Sibiu – 1985; 
Sighetul Marmației – Maramureș –1987; Macea – Arad 1988; Soveja – Vrancea – 1990; Sibiu – 
1992; Chișinău – 1992; Arandjelovac – Iugoslavia 1994; Bacău, Centrul Cultural „George 
Apostu” – 1996; Galați – Muzeul de Artă Modernă – 1996; Basarabi – Constanța – 1997; Galați 
– Faleza – 1998; Râmnicu-Vâlcea – 2000; Târgu-Jiu – 2001; Tulcea – 2002; Chișinău – 2003; 
Tulcea Murighiol – Stuf – 2004; Tulcea Cap Dolosmanu – Jurilovca – 2006; Bran – 2006; 
Dorohoi – 2007; Gărâna-Reșița – 2008; Giurgiu – 2009; Focșani – 2010. 

MONUMENTE URBANE: Reconstituire monument KM. 0 Sf. Gheorghe București. 
Monumentul Neamului – Arad; Bust monumental – Alba Iulia; Bust monumental – Garabet 
Ibrăileanu – Bârlad.  

PREMII: Premiul pentru sculptură, Câmpulung Moldovenesc – 1984; Bursă U.A.P. – 1986; 
Premiul ziariștilor – Bacău – 1991; Premiul U.A.P. pentru artă ambientală – 1988, 1998, 2003; 
Medalia de argint – Râmnicu Vâlcea – 2000; Medalia de argint – Târgu-Jiu – 2001; Merele 
Premiu – Plastică mică – Târgu Jiu – 2003; Premiul I – Chișinău – 2003. 

Lucrări în colecții din țară (București, Suceava, Cluj, Oradea, Tg. Mureș, Arad) și străinătate 
(Olanda, Germania, Iugoslavia, Suedia, Ungaria, Japonia, SUA, Italia etc.). 



LANSARE DE CARTE LA GALERIILE „DANA”: 
ȘTEFAN OPREA, „FAȚĂ ȘI PROFIL ÎN 80 DE FĂRÂME” 
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CCCUUULLLOOORRRIIILLLEEE   GGGAAALLLEEERRRIIIEEEIII   „„„DDDAAANNNAAA”””   
Expoziție organizată în colaborare cu Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” la Galeriile „LA GARD” 

VIZIUNI CONTEMPORANE 
Expoziție organizată la PALAS MALL 

 

Invitat special graficianul MIHAI PÂNZARU 
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