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DAN HATMANU  
A RĂMAS CREDINCIOS  

 
În prezenţa primarului Iaşului, Gheorghe Nichita, a numeroase oficialităţi locale, artişti 

plastici şi iubitori de artă de calitate, pictorul ieşean Dan Hatmanu a inaugurat Galeriile de 
Artă ale Municipiului Iaşi, amenajate într-un spaţiu generos în pasajul pietonal de la Hala 
Centrală. Expoziţia propusă ieşenilor, sugestiv intitulată „Iaşul, o nostalgie activă”, a reunit 
lucrări ale maestrului din perioade de creaţie diferite. Pe simeze au fost expuse peisaje ce 
au avut drept temă Iaşul, portrete ale actorilor ieşeni – lucrări ce fac parte din patrimoniul 
Muzeului Literaturii Române Iași – Colecția „Istoria teatrului românesc”, precum şi lucrări 
de grafică ce redau cu maximă acurateţe edificii culturale ale oraşului: Turnul Golia, 
Palatul Culturii, Mitropolia etc. 

Expoziţia a fost prezentată de Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei 
Internaţionale a Criticilor de Artă, asociaţie cu sediul la Paris. Desemnat cetăţean de 
onoare al municipiului cu prilejul Sărbătorilor Iaşului, Dan Hăulică a ţinut să sublinieze 
faptul că este extrem de important ca artiştii ieşeni să aibă un loc unde să îşi poată 
expune lucrările, să poată fi cunoscuţi şi să-şi împărtăşească viziunea artistică. „Iaşul a 
fost redat în imagini artistice de către un ieşean, un ieşean care l-a cunoscut din copilărie, 
care l-a iubit şi i-a rămas credincios”. 

Leonard CĂNĂNĂU 
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DAN HATMANU 
Iașul, o nostalgie activă 

 

Expoziție de pictură-grafică organizată 
de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI cu ocazia 
inaugurării Galeriilor de Artă a Municipiului 
Iași (Pasaj Hala Centrală), prezentată de DAN 
HĂULICĂ, Președintele de Onoare al Asociației 
Internaționale a Criticilor de Artă, Paris. 
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EXPOZIȚIE DE SCULPTURĂ  
organizată de Galeriile de Artă DANA Iași  

în Pasajul subteran de la Hala centrală 

 

Artiști expozanţi: 
 

 ILIE BOSTAN – Tors amfibiu 
 DENISA DESPINA – Cuplu 
 VLAD CEBAN – Pasăre frântă 
 ION BALAN – Visare 
 DAN DANIEL – Poartă spre 

exterior 
 SORIN PURCARU – Clopotar 

cu trei clopote, Clopotar 

  ars  
longa 

●  AGENDA CULTURALĂ ●

 

 

 

 GABRIELA DRÎNCEANU – Culegătorul de vise 
 ION IANCUȚ – Ulise 
 MIRCEA ȘTEFĂNESCU – Venus 
 ALIN NEACȘU – Victoria din Cotnari 
 ALEXANDRU PAMFIL – Paravan 
 ALEXANDRU IOAN GROSU – Echilibrist 

 ȘTEFAN IOSIF TASI – Carte de muzică, La        

●  AGENDA CULTURALĂ ●  
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Socotesc trecutul fascinant; acolo ne sunt rădăcinile, acolo sunt nemuritoarele istorii ale 
civilizațiilor, tot acolo se află viitorul condamnat să devină efemer. Strădania mea de a recompune 
imaginar și afectiv, prin mijloacele picturii, datele de identitate ale unor pagini din acest trecut a 
început cu aproximativ trei decenii în urmă sub titlul generic CALE, care a cuprins, printre altele, 
etapele: Zidul, Inscripții, Codice, Sigilii, Urme, Amprente, Cartografii afective (Tărâmuri) și, recent, 
Orașe regăsite – Orașe suprapuse. Multele straturi, care s-au așezat, au făcut ca noi să vedem 
astăzi emoțional această implacabilă realitate.  

 

Răzvan Aureliu IONESCU 

Născut la Ploieşti, la 3 august 1935. Absolvent al Institutului de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti în 1976. Membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Premiul I la secţiunea 
„Semn de Pământ” a Salonului de artă Bucureşti – Semnele anului 
2000; 2005: Premiul pentru pictură al UAP din România. Lucrări în 
colecţii de stat şi particulare din: România, Austria, Suedia, 
Germania, Israel, Franţa ș.a. 

DOUĂ  EXPOZIȚII ,  UN AUTOR OCTOGENAR, 

 O REACȚIE CORDIALĂ...   
 

În deschiderea noului sezon expozițional, nimic nu era mai potrivit decât  colaborarea dintre Galeriile 
Dana și Nicolae Iorga, artistul octogenar apreciat nu numai în orizontul românesc ci și în alte orizonturi 
culturale ale Europei. De fapt, fiind remarcat din anii tineri pentru potențialul său creativ a beneficiat de burse 
și de scurte stagii de perfecționare artistică. Structura sa afectivă i-a permis comunicarea directă și spontană 
cu colegii de breaslă, dar și cu potențialii colecționari din varii spații europene, calitatea picturii sale fiind ușor 
de descoperit și asumat. Ca prezență publică, pictorul are o tandră afabilitate, e jovial și dispus oricând la 
evocări, amintind de anii studiilor universitare de artă, de perioada când a stat în preajma unor capodopere la 
Muzeul Brukenthal din Sibiu, de anii când a condus pragmatic o Școală Populară de Artă.  

Distins între zugravii de subțire, cum erau numiți pictorii altădată, ca un coleg onest și disponibil oricând 
să întindă mâna la nevoie oricărui confrate de breaslă, Nicolae Iorga, între numeroasele sale expuneri în 
spațiul public, a făcut din evenimentele sale de la Iași veritabile popasuri inițiatice. Respectul său față de 
valorile mai vechi sau mai noi din spațiul binecuvântat al Moldovei, nostalgia revenirii în matca originară, 
determină revenirea în acest sanctuar spiritual ori de câte ori este invitat sau simte nevoia unei resuscitări a 
energiilor vitale. Anii din urmă l-am aflat alături de colegi la taberele de creație marca generosului Mihai 
Pascal, fiind privită ca un fel de întoarcere a Fiului rătăcitor. Expozițiile ieșene din anii din urmă defineau fără 
echivoc potențialul creativ al unui pictor febril în imaginație și inventiv în soluții plastice. Albastrul de Iorga 
este, fără a forța similitudini cu muralele albastre de la Voroneț,  sugerează o opțiune în sensul asumării 
voluntare a lecțiilor trecutului medieval. Nostalgii, așadar, unde cheia modernă a artei compoziției și, a 
cromaticii în general, în dominantă temperamentală rece, virează alteori, discret, către orizonturile unei 
vulcanice solarități. 

La Galeria Dana de pe celebra Stradă Lăpușneanu, unde se mai aud încă pașii lui Tonitza sau Corneliu 
Baba, posibilul lor urmaș, face din ideea inițială un parcurs inițiatic devoalând misterele unei alchimii, prin 
care miracolul dimensiunii celeste devine prin har și dăruire un poem vizual și sonor cu notele rafinate ale 
unei rapsodii. Atașante la prima vedere, aceste compoziții sugerând liniștea absolutului și puritatea azurului, 
grația formei și subtilitatea mesajului, ritmica incitantă a construcției grafice cu trimiteri la geometrie, impune 
un autor a cărui disponibilitate creatoare ignoră nonșalant luciditatea actului de identitate. 

L-am urmărit în traseele sale intelectuale, i-am văzut atelierul, raftul cu cărți, ustensilele de cafea și 
tirbușonul devotat în situații de criză, am vorbit prin tăceri solidare și am visat la operele ce nu s-au ivit încă în 
orizontul așteptărilor noastre. Motivul ecvestru, ferit de inflexibile rezolvări statuare, fac din interpretările lui 
Nicolae Iorga permanent o pledoarie pentru grația  unui cu adevărat prieten al omului.   

 
Valentin CIUCĂ 

(continuare în pagina 4) 

RĂZVAN AURELIU 
IONESCU 

●  EXPOZIȚ I I  ORGANIZATE DE  GALERI ILE  „DANA”  IAȘ I  ●  

NICOLAE G. 
IORGA 

Născut la Galați, la 2 mai 1933. Absolvent al Institutului de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. 

Din 1958 participă la numeroase expoziţii, în ţară şi străinătate. 
Burse şi studii: Bursa Statului Italian; Bursa Statului Francez; 

Simpozionul Strajiţa, Bulgaria; Simpozion de Artă Plastică, Rusia; 
Simpozion de Artă Contemporană, Austria; Documentare Asia 
Centrală; sudul Franţei; Spania; Israel. 

Tot un conflict, rafinat şi seducător în aceeaşi măsură, administrează şi Aureliu Răzvan 
Ionescu în pictura sa. Asemenea Georgiei Lavric, el este, simultan, un spirit auster şi voluptuos, 
un contemplativ sever al revărsărilor cromatice. Dar aşa cum geometria este fie imponderabilă, fie 
abil camuflată în hăţişuri serialiste, şi voluptăţile sale cromatice sunt discret apărate de orice 
suspiciune de sălbăticie; după cum nu este un grafician prin incizia şi prin claritatea desenului, 
pictorul nu este nici un colorist prin retorica tonurilor. El este grafician prin memoria şi prin ordinea 
construcţiei, iar colorist prin manipularea materiei cromatice şi prin ridicarea tonului unic până la 
pregnanţa tridimensională. Sprijinindu-şi discursul plastic pe repere culturale din categoria textului 
(a literei sau a paginii scrise), cu atât mai fertile vizual cu cât gradul de ambiguitate este mai mare, 
pictorul deturnează livrescul şi exacerbează valorile optice pure (…). 

 

Pavel ȘUȘARĂ 
 



Galeriile 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  
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TABĂRA DE CREAŢIE 
PE VÂRFUL CÂMPULUI

 

Tabăra de creaţie „Pe Vârful CâmpuluI” a luat 
naştere din iniţiativa lui Vlad Iftime în dorinţa de a 
strânge laolaltă creatori de valoare în spaţiul cu 
încărcare pozitivă Cai de Vis, din lunca Siretului.  

Propunerea taberei – formulată în colaborare cu 
coordonatorul artistic şi curatorul – este de a deveni o 
altfel de tabără, în toate elementele sale. 

Majoritatea taberelor se fac vara. Ne-am propus să 
organizăm acest proiect în februarie, perioadă de 
meditaţie şi de pregătire – atât a naturii cât şi a 
oamenilor – pentru primăvară. Sfârşitul iernii este o 
perioadă a analizei, concluziilor şi noilor începuturi, 
potrivită potenţării demersului artistic.  Deasemenea,   
ne-am propus să selectăm un grup de tineri pictori şi să 
nu îi constrângem să lucreze pe o temă prestabilită. 
Astfel, pictorii au posibilitatea ca în timpul acestei 
săptămâni să dialogheze, să analizeze propriile 
propuneri şi traseu artistic. În acest sens tabăra devine 
un colocviu în care procesul picturii în sine devine tema. 

Participanţii la tabără sunt masteranzi sau 
doctoranzi ai Universităţii de Arte şi Design din Cluj, 
universitate recunoscută pe plan naţional şi interna-
ţional pentru practica perseverentă în domeniul picturii. 
Într-adevăr toţi participanţii la această tabără lucrează 
în zona picturii figurative.  

Demersul taberei va continua şi în lunile următoare. 
Ne dorim finalizarea acestui proiect într-un catalog şi o 
serie de expoziţii. 

 

SZÉKELY Sebestyén György 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Muzeul de Artă Vizuală Galaţi:  

septembrie – octombrie 2012 – „Xilogravură – matrice 
stilistică”, expoziţie colectivă; „Din cântecul sufletului”, 
„Cornel Corcăcel – Omul în fel şi chip”,  
expoziţie de pictură 
 

 Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui:  
octombrie – noiembrie 2012 – „Salonul internaţional 
de caricatură din cadrul Festivalului de umor 
Constantin Tănase” 

 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău: 
octombrie 2012 – Expoziţie personală Ilie Boca 
 

 Galeriile „Alfa” Bacău: octombrie – noiembrie – 
Expoziţie retrospectivă „Nicu Enea” 

 Galeriile de artă „Nicolae Tonitza” Iaşi (U.A.P.):  
20-30 octombrie 2012 – Expoziţie personală „Marcel 
Cahniţă – Geometria spiritului” 

 Galeria de artă „Cupola” Iași (U.A.P.):  
19-30 octombrie 2012 – Expoziţie de pictură Get out of 
the box sau Compromisuri pentru artă? a artiştilor 
George Cernat şi Mitruţ Peiu 
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DOUĂ  EXPOZIȚII ,  UN AUTOR OCTOGENAR, 

 O REACȚIE CORDIALĂ...   
 

(urmare din pagina 3) 
 

Desfășurările imaginilor în spațiul galeriei, sugerează permanent nu atât zborul, cât desprinderea, intrarea în 
eteric și ficțional. Hergheliile imaginare bat cu copitele în poarta absolutului și, uneori, chiar i se deschide. 
Compoziția, întotdeauna compoziția este nexul miraculos al formei, al grației feminine chiar dacă, lascive sau nu, 
se abandonează potențialelor plăceri. Aluzia la erotic are forma și expresia abundentă a unui nud, colorat sau 
doar conturat într-o schiță fugace, reinventând permanent lumea și bucuriile ei fizice. Urmând unduirile formei 
generoase, privitorul participă la o inițiere sau la un abandon. Pe pereții Galeriei, zburdă ființe reale și imaginare 
totodată, trâmbițele Ierihonului rămân fără ecou. Erotismul lui Iorga ține îndeosebi și permanent de zona 
decenței, a lucrurilor sugerate, marcate de fiorul tandreții, iar nu al eroticului vulgar sau insațiabil.  

Revenind în Galeria din Strada Cujbă, simt nevoia să reiterez ideea că Simfonia în albastru se insinuează în 
chip firesc cu fiecare nouă închinare în raport cu imensitatea cerului. Structura formei, uneori cu sugestii angular 
volumetrice definesc spații de reverie sau cavalcade furibunde. Geometria variabilă a mișcărilor pe suprafața 
generoasă a suportului trimite la ideea că prin mișcare ritmul formelor angulare sau curbe însuflețesc dinamica 
ansamblului compozițional. Vedutele venețiene sau din spațiul oriental, onctuoase, sunt expresive trimiteri la 
arhitectura lumii și a ființei  noastre interioare. Arta peisajului rămâne permanent o opțiune și o firească bucurie...   

Nicolae Iorga, vorbitor persuasiv, manierat și cultivat, nu exaltă niciodată tonul cromatic, deși am identificat 
unele imagini explozive, se păstrează în perimetrul unei stilistici unde idealul armoniei este consecvent 
identificabilă. Autoportretele artistului, variate și lucide, exprimă elementele unui caracter jovial și echilibrat, stenic 
și creativ. Astfel, imaginea auctorială se suprapune cu elementele unui destin împlinit. Modernitatea la 
Nicolae Iorga ține de firescul unui artist care a știut unde să caute spre a găsi acolo ceea ce a  visat cu 
luciditate și exigență. A te întâlni cu tine însuți, cu propria viziune despre arta picturii a însemnat efortul de 
identificare a unei inconfundabile identități. A utilizat cu măiestrie tehnicile grafice, în culoare sau în alb-
negru, fără a striga disperat: și eu sunt pictor... Asemenea conduită profesională onorează un parcurs 
creator și face din artist un reper axiologic.  

În mod firesc, cariera sa echivalează cu imensa bucurie de a zugrăvi, inspirat, cerul imaginației și bucuriei 
noastre de a fi... Îl salut cu prețuirea unui lucid și bucuria unui vechi prieten... 

Teodora  AXENTE (7)
Radu BĂIEŞ (5) 
Gabriel BICA (6) 

KUDOR DUKA István (1) 
Laura PRAŢA (3) 

SZÉKELY-KIRÁLY Bogdan Ioan (2) 
TODOR Tamás (4) 
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