
 

În sala Kalinderu, cea dintâi expoziţie personală a tânărului Ioan Gânju defineşte un 
univers artistic a cărui dominantă este  aspiraţia de a tălmăci în imagini poetice lumea 
realului, a vizibilului. Încercând să desluşească permanenţele universului material, 
pictorul nu se îndreaptă spre structurile elementare, ritmuri de culori şi forme; pentru el 
lumea din preajmă înseamnă, mai presus de toate, mişcare, creştere, rodire. Meditaţia 
sa poetică învesteşte cu sensuri limpezi această fremătătoare lume în vecinătatea căreia 
Gânju are necontenita revelaţie a frumuseţii, întâmpinată cu un sentiment clar de 
bucurie. Artistul descoperă pretutindeni semnele vieţii, alcătuind imagini de o copleşitoare 
puritate, în care figurile umane, priveliştile naturii, umilele obiecte ale existenţei cotidiene 
au o vibraţie plină de graţie şi de nobleţe. 

Uneori, acest pictor, care nu e un exuberant, regăseşte motive ale unei radioase 
întâlniri cu natura: fructele din cutare tablou de pildă, strălucesc ca un soare miniatural, 
iar jocurile prelungi de linii, dintr-o altă compoziţie, fulgere albe pe un fundal nocturn, 
comunică o anume căldură lirică. Venturi scria cândva, cu vreo trei decenii în urmă: 
„Ferice de pictorii în prezenţa cărora te simţi bine!” Gânju este neîndoielnic, unul dintre 
aceştia; nu în sensul că arta lui ar fi un „fotoliu odihnitor pentru spirit”, că nu ar îndemna la 
reflexe. Dar problemele pe care le pune ea sunt, cu adevărat, de o adâncă umanitate 
care respiră în portretele îndelung studiate pentru a le contura personalitatea spirituală; 
din penumbrele colorate se desprind chipuri cu privire concentrată, mărturisind o intensă 
viaţă lăuntrică. Ioan Gânju apelează, uneori la resurse stilistice provenind din estetica 
expresionistă, nu pentru a sugera (aşa cum făceau maeştrii curentului, în urmă cu mai 
multe decenii) spaimele care tulbură conştiinţele, ci pentru a defini, în expresia 
exterioară, a portretelor, în cromatica lor densă, viaţa lăuntrică. 

Gânju se revendică şi ca un descendent al tradiţiei artei româneşti care reevaluează 
resursele artei folclorice. Respingând, însă, decorativul facil, el se îndreaptă spre sursele 
spirituale ale artei populare, spre universul ei de simboluri care închid în ele sensuri 
majore. Dansurile tradiţionale, momentul de exuberanţă al orelor prevestite de cântecul 
cocoşilor sunt pentru el prilejuri de a restitui propriei sale creaţii înţelesuri filozofice care 
stau la temeiurile folclorului românesc. 

Artistul nu este doar o promisiune şi nu cred că pictura şi grafica lui sunt rezultate ale 
unor tatonări. El se afirmă ca o certitudine a generaţiei celei mai tinere de pictori; un spor 
de efort în direcţia cuprinderii unui univers mai larg, recursul mai frecvent la o tematică 
bogată în semnificaţii contemporane va dărui, neîndoielnic, acestei arte un plus de 
poezie şi de vigoare. 

Dan GRIGORESCU 
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taină  și mister în pictura lui 
 

 I O A N  G Â N J U  
În noiembrie 2002, marcat emoţional de trecerea în nefiinţă a 

pictorului Ioan Gânju, am scris textul intitulat „A trecut doar o clipă, ca 
o bătaie amplă de aripă” publicat în prima mea carte apărută într-un 
tiraj foarte mic. Textul evocă parcursul comun din anii când am fost 
colegi la liceu în aceeaşi clasă şi grupă de studii la specialitate cu 
aceiaşi profesori; căteva momente din timpul studeţiei şi apoi unele 
întâmplări şi experienţe cu iz de surpriză spectaculoasă. Am scris cu 
emoţie acel text marcat fiind de faptul că Ioan Gânju la acea dată ar 
fi împlinit 60 de ani. Acum, iată au mai trecut zece ani, când dacă 
trăia ar fi împlinit 70 de ani. De această dată comemorarea se 
datorează echipei care sub coordonarea aceluiaşi neobosit şi 
generos mecena al artelor, d-l inginer Mihai Pascal a mobilizat 
colecţionarii de stat şi particulari dar şi familia pentru a organiza o 
amplă expoziţie retrospectivă în sălile Galeriei „Dana” din Strada 
Profesor Cujbă din Iaşi. Odată cu trecerea în nefiinţă acum zece ani, 
ciclul creaţiei pictorului Ioan Gânju s-a încheiat. Timpul existenţei 
biologice s-a oprit pentru totdeauna. A rămas viu şi în acţiune „timpul 
artei sale” care lucrează asupra operei eternizând-o. De la o 
generaţie la alta ea se încarcă cu semnificaţii noi, neprevăzute de 
autorul însuşi, tezaurizante, căutându-şi locul cuvenit în patrimoniul 
picturii româneşti. Astfel încheiat fiind ciclul creaţiei, opera este 
expusă judecăţii publicului, evaluării istoricilor şi criticilor de artă, 
decodificării şi interpretărilor din partea celor care îşi opresc privirile 
asupra ei. Similitudinea dintre imaginea fizică persoanei şi nume 
devine o abstracţie. Numele devine cifrul pentru identificarea operei. 
Doar aceasta este expusă judecăţilor publice şi evaluărilor. Pentru 
posteritate viaţa artistului devine subiect pentru fabulaţii narative care 
se împletesc cu realitatea dar şi cu ficţiunea. El devine personaj de 
roman în jurul căruia se reconstituie prin tuşe, de multe ori îngroşate, 
culoarea epocii în care a trăit şi creat. 

Despre picturile lui Ioan Gânju cu prilejul acestei expoziţii se pot 
face comentarii concluzive pertinente care să includă analize ale 
stilului, repertoriului, simbolisticii. Aspectele privind tehnica picturală 
propriu-zisă, acurateţea şi pedanteria modului de prezentare a 
fiecărei lucrări, sunt de asemenea foarte importante. Revine criticilor 
de artă menirea de a adânci o astfel de încercare hermeneutică. 

Privită în întregul său expoziţia deschisă la Galeriile „Dana” este 
fericitul prilej de a descifra perimetrul ideilor ce emană din arta lui 
Gânju. Prin creaţiile sale pictorul ne propune descoperirea unor altfel 
de faţete ale realului tălmăcite într-o cheie personală. Expoziţia 
actuală privită cu detaşare relevă faptul că Ioan Gânju era înainte de 
toate un intuitiv. Din subconştientul şi sensibilitatea sa interioară 
emanau idei plastice pe care le-a transfigurat cu talent şi inteligenţă. 
El absorbea asemeni unui burete fin realitatea spaţiului şi mediului în 
care trăia pentru a o prelucra în laboratorul sensibilităţii interioare. 
Ideile şi viziunile figurate plastic pictural şi grafic, apar meteoric 
pentru a se stabiliza prin strălucite combinaţii de culori şi forme în 
preţioase configurări pe pânză, răspândind taină şi mister. 

Cultura profesională a pictorului era susţinută mai ales prin 
intuiţie ceea ce însemna instinctul sigur al expresivităţii plastice, 
asigurat prin talentul său nativ. Privind lumea din jurul său şi operele 
clasicilor picturii universale, din prima clipă pictorul ştia să extragă şi 
să traducă în cheie personală idei esenţiale pentru a le aşeza în 
caseta memoriei doar dacă se aflau în rezonanţă cu sensibilitatea şi 
personalitatea sa. 

Personalitatea lui Ioan Gânju a fost puternică în toate 
componentele care definesc omul şi artistul. Spirit liber din 
convingere, el era conştient de propria valoare. Acest fapt a făcut să 
opteze pentru o viaţă de artist neangajat social, de la bun început. 
Acum privind detaşat această stare de fapte, înclin să cred că 
instinctul său l-a condus la un astfel de comportament pentru a nu 
altera prin nici un fel de constrângere ceea ce în interiorul fiinţei sale 
ardea şi se plămădea pentru a deveni mai apoi bijuterie preţioasă 
configurată pe suprafeţele de pânză şi panel. 

Privind intens şi meditând în faţa picturilor lui Gânju, spectatorul 
constată că el „simte” mai ales, „inventează” pe parcurs intuind finalul 
imaginii. Imaginându-ne că cineva i-ar propune să explice sau să 
argumenteze cum a descoperit misterioasele  asocieri de tonuri care 
reţin privitorul ca un magnet în faţa tabloului, el nu ar fi ştiut să 
răspundă cu siguranţă. Ar fi ridicat din umeri, ar fi zâmbit în colţul 
gurii şi l-ar fi privit pe interlocutor cu neîncredere. Gânju a fost un 
pictor profund intuitiv, mai ales. Pentru el gândirea raţională şi 
disciplinată a artistului care pregăteşte proiectele făcând numeroase 
variante pentru a-şi clarifica ideile, s-a aflat într-un plan secund. 
Intuiţiile sale includ de la sine o anume disciplină şi rigoare interioară 
care se evidenţiază prin acurateţe, claritate pedanterie. 

 

Aspectul lucrărilor sale indiferent de stadiul la care pictorul s-a 
oprit, arată că acea lucrare este unitară şi închegată. Nimic nu se 
mai poate adăuga şi nici o intervenţie nu va permite ca vreun 
element să fie considerat inutil. Laboratorul său mental şi emoţional 
pregăteşte momentul în  tăcere astfel încât atunci când fenomenul 
de gestaţie s-a încheiat, pictorul aplecat asupra pânzei cu pensulele 
sale fine, în tăcere, amestecă culorile dând formă şi viaţă ideilor ce   
s-au coagulat. Într-un anume fel Ioan Gânju se aseamănă cu Henri 
Rousseau zis vameşul care privind planşe botanice şi ascultând 
poveşti din călătorii, a imaginat jungle tropicale şi misterioase; 
întâlniri între fiinţe şi animale într-o lume fantastică care odată 
imortalizată pe pânză, devine o provocatoare invitaţie la visare şi 
evadare în universul poeziei. 

Oprindu-ne asupra temelor ce se pot identifica oarecum 
sistematic în picturile lui Ioan Gânju, remarcăm un repertoriu bazic 
format din elemente cu aluzii la lumea vegetală – („Grădina 
Semiramidei” ş. a.), măşti ale căror origini formal expresive le putem 
considera ecouri ale unor spectacole carnavaleşti sau din tradiţionale 
obiceiuri populare româneşti – „Jocul caprei”, „Obiceiuri de anul nou” 
spre exemplu. Dacă ne referim la compoziţiile realizate cu mai mulţi 
ani în urmă şi care prin natura situaţiei socio-politice a ţării, păreau 
impuse, consemnăm că acel gen de lucrări reprezintă argumente 
suplimentare despre talentul şi profesionalismul autorului. Tematica 
oficială a vremii, evidentă în lucrările: „Victorie”, „Aniversare”, „Spre 
viitor”, sau „Informarea politică” nu sunt „trădări” ale autorului faţă de 
propriul crez artistic. Ele reprezintă alte faţete ale profesionalismului 
său. El găseşte soluţii de reprezentare plastică convingătoare pentru 
a onora comenzile oficiale. Pictorul transformă subiectele în imagini 
marcate prin simboluri pozitive fără a face rabat de la crezul său. 
Imprimă acelor compoziţii dominante de culoare şi lumină, elocvente 
şi convingătoare. Într-o altă ordine de idei, mi-a reţinut atenţia tabloul 
„Adolescentă” de la începuturile carierei sale. Contrar primei impresii 
că lucrarea aminteşte într-un fel de picturile lui Georges Rouault,    
l-am identificat pe autenticul Ioan Gânju prin preferinţa pentru 
alăturările de tonuri cu valori apropiate provenite dintr-un registru cu 
vibraţii joase şi temperate al culorilor violet, albastru sau verde închis. 
O bună parte a operei sale este circumscrisă tributar cromaticii 
amintite, ceea ce imprimă lucrărilor o anume stranietate enigmatică. 
Privitorul se simte atras în mrejele fascinante ale poeziei tabloului din 
care emană o stare inexplicabilă de suprarealism. Cu timpul multe 
impresii şi păreri s-au temperat şi nuanţat încât acum îmi dau seama 
că Ioan Gânju a fost un mare singuratic obsedat de orizontul picturii 
sale. Îndrăznesc să-mi imaginez că el s-ar fi simţit în lumea sa la 
începutul secolului XX când pictura Europei se făcea cunoscută prin 
artişti de talia lui Modigliani, Mattisse, De Chirico şi mulţi alţii. 
Efervescenţa sentimentului libertăţii era trăită de artişti la cote 
maxime în boema pariziană. Pictorii erau preocupaţi de căutarea 
unor noi formule şi limbaje cât mai personale pentru a se face 
înţeleşi şi a se impune. Gânju era conştient de valoarea sa. Ştia 
foarte bine unde şi până la ce limite a făcut compromisuri în raport cu 
propriile idealuri creatoare. 

Percepţia creaţiei lui Ioan Gânju nu poate fi împlinită fără o 
privire asupra lucrărilor considerate ca făcând parte din domeniul 
graficii. Ele sunt în marea majoritate preambulul picturilor înscriindu-
se aceloraşi coduri interpretative compoziţionale, de limbaj şi 
repertoriu. Tehnicile însă sunt variate şi de multe ori combinate. 
Desene în tuş cu intervenţii de culoare cu guaşe sau acuarele, 
creioane colorate sau pastel ş. a. În lucrările de grafică cât şi în cele 
de pictură descoperim măsura egală a elocinţei tăcute şi insinuantă. 
Portrete, siluete, forme cvasivegetale, linii, pete colorate ale unor 
forme surprinzătoare aluzive trimiteri la realitate fără ca ele să o 
descrie măcar sumar. Realitatea este doar un suport de la care 
pictorul a pornit dezvoltând şi amplificând tensiunile unui demers 
plastic artistic, rezultat al investigaţiilor propriului subconştient şi a 
propriilor nelinişti. El este preocupat să configureze un univers care 
este doar al său. Ioan Gânju a trăit cu o bucurie imensă convertirea 
realităţii sale interioare în linii, tuşe, acorduri surprinzătoare între 
culori. În felul său, meditând aştepta clipa potrivită pentru a se 
exprima. Iniţiativa organizării acestei expoziţii la Galeria „Dana” 
pentru comemorarea celor 70 de ani de la naştere şi 10 ani de la 
plecarea dintre noi a pictorului Ioan Gânju, este salutară. Itinerarea 
acestei remarcabile expoziţii în oraşele importante ale ţării, cred că ar 
fi următorul pas salutar pentru a face cunoscută creaţia pictorului 
care din fericire încă se mai bucură de admiraţia ieşenilor. 

 

 Liviu SUHAR 

MATERIE 
ŞI SENS 

 

(...) Unul este Ioan Gânju din 
generaţia de 30 de ani, om straniu, fire 
neliniştită, tulburată continuu de anxiozităţi 
întreţinute cu cheltuială de influx nervos, 
dar tocmai de aceea dorindu-şi, în 
imaginile ce forjează, echilibrul şi calmul 
regiunilor cu ferigi şi palmieri pitici 
neclătinaţi de nici un vânt, şi încastraţi în 
sticla câte unui cer torid, de cobalt ori de 
de ultramarin, dimpreună cu la fel de 
straniile şi de imobilele fiinţe ce populează 
aceste naive deşerturi compulsate din 
amintiri suprarealiste, decantate, ori 
Douanier-Rousseau-iene disimulate. Ioan 
Gânju e un povestitor. Operele lui sunt 
ilustraţii narative, comentarii vizuale la o 
literatură subiectivă proprie. Gânju, cu tot 
numele lui de război legendar, e un sfios 
visător care confabulează la graniţele 
fantasticului, cochetând cu absurdul. Asta 
se chema, la Paris, din al treilea deceniu 
încoace, suprarealism. La Iaşi, se cheamă 
„conjugararea materiei cu sensul”. Cam 
largă definiţie a relaţiei. Dar pictorul e 
foarte bun, indiferent de etichetă. E din 
familia acelor tineri nemulţumiţi de 
poncifele, veşnic aceleaşi, ale imitatorilor 
lui Salvador Dali, de la Bucureşti, care şi-au 
revizuit recuzita marelor Guignol personal, şi 
vor să delireze poetic pe cont propriu. 
Visurile lor plăcute, plac. Oamenii au nevoie 
şi de vise, nu numai de visări, însă de vise 
stenice, realizabile. Şi dimensiunile reveriei 
constructive sunt poetice! 

 

Ion FRUNZETTI 
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Revenit la Iași, oraș de care este legat statornic, Ion Iancuț a răsfățat 
publicul prin prezentarea unor noi creații care duc mai departe reușitele 
precedente ale artistului și confirmă imaginea unui prestigiu câștigat atât în 
spațiul românesc cât și european. Aflat la un nivel maxim de creativitate, 
artistul pare a se fi așezat într-o viziune personalizată și un stil elocvent și 
inconfundabil. De aici și fervoarea cu care  face din mitologie un reper 
axiologic înalt, o bucurie spirituală desăvârșită prin viziune și soluții plastice. 
Artistul lasă impresia unui apetit creativ relevant pentru opțiunile stilistico-
estetice ce-i definesc inechivoc personalitatea creatoare. 

 Eleganta Galerie de Artă „DANA”, publicul, au transformat spațiul de 
expunere într-un spațiu al revelației și al bucuriei estetice, derivate din 
imaginarul fertil al sculptorului și graficianului, interesat să continue cu noi și 
surprinzătoare viziuni. Iată un proiect de mare impact la public. Mitologia de 
care aminteam trimite la sacralitate, chiar dacă, uneori, o undă de umor poate 
oferi privitorului un zâmbet discret și ludic. Starea de confort vizual ține de o 
imagerie a narativului simbolic, de recuperare a miturilor fundamentale privind  
revelația anticipativă a nașterii lui Iisus. Călăuziți de steaua protectoare, magii 
urmează Calea și ajung la luminata iesle din Beetlehem, unde s-a născut 
Iisus. Prin succesivele viziuni asupra mitului, Ion Iancuț face din fiecare 
imagine o pledoarie persuasivă asupra spiritualului. Expresia individuală 
identifică potențiale revelații, asumări ale destinului și bucurii previzibile. 
Lumea devine altfel după aceste întâlniri cu caracter inițiatic. Asemenea 
univers mă face să cred că artistul se întâlnește simbolic cu vechii pictori ai 
Voronețului, cei care înainte de a picta scene sacre cu sfinți îmbrăcați cu straie 
din Bucovina posteau, pentru purificare, vreme îndelungată. Galeria magilor 
călători permite racordul cu revelația, cu misterul transfigurat în lumină. 
Fiecare imagine, personalizată prin atitudine, vestimentație și mișcare 
configurează ideea căutării pline de speranță a Marii revelații.  Fiecare 
personaj caută absolutul, dar, în fapt, se caută pe sine. Expresiile 
individualizate permit subtilități mergând de la vestimentația viu colorată, ca 
simbol al sângelui cristic, până la asocierea unor elemente din sfera 
animalieră sau anecdotică.  Pictorul face din compoziție o expresie individuală 
a creativității, o retranscriere a mitului biblic, dintr-o perspectivă ușor de 
perceput de cei care își asumă aprioric încrederea în poveste. Când  Dimitrie 
Cantemir, cu secole în urmă, identifica povestea mitului, se elibera, de fapt, de  
fantasmele Evului Mediu. Ion Iancuț, adaugă, cu un apetit profan, uneori o 
doză de umor stenic, ilaritatea nefiind deloc un blestem sau o blasfemie. 
Artistul face din pastelurile lui gracile un gest de recuperare a sacrului și prin 
instrumentele, mai lejere, ale surâsului. La urma-urmei, surâzând, îndreptăm 
moravuri. Grafismul lui sugestiv și personalizat, inconfundabil prin expresie, 
hâtru uneori,  face ca omul modern să recupereze o mitologie care face parte 
din ființa noastră profundă. În alte compoziții, Ion Iancuț ne permite prin 
viziunile lui să avem acces la surâsul tandru, dar și momente de reculegere... 
În planul sculpturii – să nu uităm că avem a face cu un notoriu sculptor, 
acreditat la nivel maximal valoric în spațiul românesc și european, 
dimensiunea ludică nu lipsește, inventivitatea, umorul  asemenea. Inorogii se 
asociază cu figuri umane, iar expresiile unor duete congenitale, erotic 
muzicale, vădesc o insațiabilă poftă de a transforma banalitatea în 
excepțional. Prăjitorul de ouă este o glumă a unui hâtru pus pe șotii, iar alte 
personaje se racordează aceleiași sugestii ludice. Stenic și inventiv, 
sculptorul, de altfel portretist redutabil , face din fiecare portret expresia 
autentică a ființei profunde. Una dintre acestea i-a fost consacrată lui 
Mihai Pascal, Domnul incontestabil al unui timp în care asemenea oameni 
se întâlnesc din ce în ce mai rar... Evenimentul de acum de la Iași trebuie 
ținut minte, mai ales de cei care o au... 

Valentin CIUCĂ 
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ION IANCUȚ ● Expoziție de grafică și sculptură organizată de Galeriile „DANA”, 
în perioada 25 octombrie – 17 noiembrie 2012, str. Lăpușneanu nr. 7-9 

IANCUȚ ȘI MITUL MAGULUI CĂLĂTOR 
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Prin 1977, adică acum 35 de ani, Pascal 
Bruckner şi Alain Finkielkraut scriau în tandem o carte 
care anunţa iminenţa unei „noi dezordini amoroase”. 
Împotriva „frumoasei coerenţe a utopiilor genitale”, dar 
şi încercărilor de a disciplina şi restricţiona tentaţiile 
erotice, filosofii francezi contrapuneau  o „dezordine” 
frivola şi toleranţa care ne-ar elibera „de monoteismul 
excesiv al Erosului”, restituind „temporalitatea 
sălbatică a maniilor, anticalendarul pulsiunilor, 
inconsecvenţa suavă a capriciilor”. Poliţiile morale şi 
medicale ar fi trebuit abandonate, pentru a sustrage 
juisările corpului din registrele prohibitive ale Bisericii, 
supravegherii clinice şi punitiunii penale. Orice formă 
de codificare sau de reprimare a practicilor erotice se 
cuvine recuzată; „să nu devii militantul nici unei căi a 
dorinţei în mod special, să lupţi pentru ca toate figurile 
erosului să poată fi, simultan, la fel de posibile într-un 
spaţiu nediscriminant”. O atare perspectivă suprima 
marginirile conjuncturale. Totul este permis. „Iubeşte 
şi fă ce vrei” ar clama îndrăgostiţii de pretutindeni, 
reiterând altruista sentinţă a lui Augustin – convertitul 
la cele sfinte, după o tinereţe tumultuoasă, în care s-a 
dedulcit copios cu mai toate păcatele lumeşti. 

S-au împlinit cumva, între timp, ateptările celor 
doi? Aş răspunde negativ. Realităţile de acum nu sunt 
altele decât cele denunţate acum peste trei decenii. 
„Scena” erotismului este la fel de „ob-scena”, iar 
intimitatea fizică – la fel de problematică, datorită 
„transparenţei generalizate” (Baudrillard) pe care o 
experimentam. Laboratoarele media exploatează fără 
scrupule spectacolele cărnii, invitând cu insistenţă 
publicul să participe la un maraton libidinal nerafinat, 
excesiv şi istovitor. Chiar şi aşa, în viaţa de zi cu zi – 
să recunoaştem –, tabuurile şi prejudecăţile nu sunt 
deloc excepţii. Dacă există totuşi un teritoriu în care 
„dezordinea” frivolă pare să se fi înstăpânit cu 
oarecare îndârjire istorie secretă a gesticii de alcov. 
acesta este cel al artelor. Aş lua exemplul cel mai 
proaspăt şi mai la îndemâna, expoziţia de grafică 
erotică a lui Vladimir Şetran – unul din seniorii graficii 
româneşti contemporane –, tocmai vernisată la 
Galeriile „Dana”.  Mereu inventiv şi imprevizibil în 
alegerile tematice, artistul bucureştean expune de 
această dată câteva sute de lucrări al căror numitor 
comun este nudul. Înzestrat cu un acut simţ al liniei şi 
al formei, Şetran cartografiază întreg repertoriul 
senzual al feminităţii, omagiind, deopotrivă, semnele 
frumuseţii, dorinţei, cochetăriei, nonşalanţei, timidităţii 
şi tandreţii. Femeia este vazută, astfel, ca un topos 
natural al seducţiei şi al juisării. Neînrămate, dar 
alăturate şi suprapuse într-o dezordine... ordonată, 

 

cartoanele lui Şetran au alura de crochiu improvizat, în 
succesiunea cărora poţi citi întreaga istorie secretă a 
gesticii de alcov. Trasate parcă dintr-o singură mişcare 
a mânii, însă ferma şi precisa, siluetele – voluptoase, 
graţioase, gracile, dar şi ostentative – amintesc de 
Kamasutra indiană, de pictogramele erotice chinezeşti 
sau de benzile desenate moderne, doar ca scena 
imaginii este populată de un singur protagonist, acelaşi 
dar multiplicat – o Eva păgână, frivolă, emancipată, care 
îşi etalează „fără perdea” întreg repertoriul de fantasme 
şi postúri.  Redută a promisiunilor amânate, templu al 
desfrâului licit, altar consacrat plăcerii, femeia lui Şetran 
se dezbracă de „maniere”, etalând dezinvolt întreaga 
retorică a seducţiei corporale. Eliberată de inhibiţii, ea se 
prinde în hora necenzurată a expunerilor anatomice, 
îngăduind martorilor să arunce ocheade fugare dincolo 
de cortina freneticului „teatru libidinal” (Lyotard) în 
desfăşurare  sau a celui narcisic, auto-contemplativ. 
Solitudinea personajelor feminine este doar aparenţa. 
Aidoma unui voyeur calificat, spectatorul îşi răsfaţă 
ochii, fără a putea fi el însuşi văzut, încurajând din 
arrière-plan, de la distanţa, gimnastica erotica oferită 
gratuit. Bărbatul este privire, pe când femeia – obiectul 
favorit al acesteia. Este însă frumuseţea feminină cu 
totul inocenţa? Freud, la vremea lui, îi demistificase 
temeiurile care o idealizau. Grija pentru frumuseţe a 
doamnelor n-ar fi altceva decât răzbunarea acestora 
pentru istorica şi sistematica depreciere publică, în 
vremuri vădit misogine. Transformată în obiect al 
dorinţei, ea va exploata în propriul interes slăbiciunile 
celuilalt, soţul sau iubitul. De aici şi grija de a întreţine 
cât mai mult performanţele dispozitivului corporal sau 
de a amplifica la maximum potenţialul „atractiv” al 
acestuia. Aruncat în direcţia potrivită, năvodul seductiv 
al acesteia îi triază pe cei norocoşi (pe Don Juani, 
bunăoară), de mulţimea victimelor anonime. Istoria o 
confirmă din plin; în Europa amorului curtenitor şi a 
turnirurilor cavalereşti, pământul mustea de sângele 
eroilor nefericiţi, prinşi în mrejele fatale ale Erosului 
neîmplinit. Vladimir Şetran ne anunţă că – în artă cel 
puţin – era glaciară a pudorii şi prejudecăţilor sexiste a 
luat sfârsşit. Grafica sa vesteşte cu aplomb o nouă 
„dezordine” amoroasă, mult mai culturală şi permisivă, 
care pare a se profila tocmai acolo unde schematismul 
erotic – excesiv reprimat şi ajustat – nu mai inflamează 
satisfacător imaginaţia. Consacrând Iubirea ca liant 
profund şi durabil, Femeia redevine polul favorit de 
admiraţie, dar şi  centrul afectiv al lumii. Expoziţia de la 
„Dana” este o excelentă confirmare. 
 

Petru BEJAN  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Muzeul de Artă Vizuală Galaţi: noiembrie – decembrie 2012 – „Corpul uman” – Gravori, 
desenatori români contemporani, expoziţie colectivă;  noiembrie 2012 – Expoziţie sculptură 
„Emoţii, expresii, fizionomii” – Liviu Adrian Sandu 

• Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui: decembrie 2012 – Sesiunea a XXXII-a de 
Comunicări Ştiinţifice ACTA Moldavia Merdionalis; Expoziţie „Lux, util şi estetic la Apulum. 
Podoabe şi accesorii vestimentare” 
• Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Muzeul de Artă: noiembrie – decembrie 
2012 – „Artişti plastici din Bucovina”; Galeriile „Alfa”: noiembrie 2012 – Expoziţie 
retrospectivă „Nicu Enea”; decembrie 2012 – Expoziţie personală Gheorghe Frantz 
• Galeriile „Frunzetti”, Bacău (U.A.P., Filiala Bacău): noiembrie 2012 – Expoziţie personală 
Geanina Ivu Vlad; decembrie 2012 – Expoziţia „Anuala U.A.P. 2012”, Filiala Bacău. 
• Galeria Nouă, Bacău (U.A.P. filiala Bacău): noiembrie – decembrie 2012 – Expoziţie de 
modă-vestimentaţie Carmen Poenaru; decembrie 2012 – Expoziţie de foto-video Ovidiu 
Ungureanu; decembrie 2012 – „Veneţii” – Cristina Ciobanu. 
• Galeriile de artă „Dana” Iaşi (str. Lăpuşneanu nr. 7-9), Galeria de artă „Nicolae 
Tonitza” Iaşi (U.A.P. filiala Iaşi): 20 noiembrie – 10 decembrie 2012 – Expoziţie 
personală Ştefan Pelmuş;  
• Galeria de artă „Nicolae Tonitza” Iaşi (U.A.P. filiala Iaşi): 1-10 decembrie – 
Expoziţie personală Petronela Iacob; 10-20 decembrie 2012 – Expoziţie personală 
Mihai Cosmin Iaţeşen. 
• Galeria de artă „Cupola” Iaşi (U.A.P. filiala Iaşi): noiembrie 2012 – „Walk – don’ walk”  
– Leonard Curpăn; 1-10 decembrie 2012 – Expoziţie personală Iulia Bontaş; 10-20 
decembrie 2012 – Expoziţie personală Ionescu Romeo. 
• Galeriile de artă „Dana” Iaşi (str. Prof. Cujbă nr. 17): 10 decembrie 2012 – 10 ianuarie 
2013 – Expoziţie de grafică, pictură şi sculptură, Ştefan Hotnog şi Ioan Antonică;  
• Galeria de Artă a Municipiului Iaşi (Pasaj Hala Centrală): decembrie 2012 – ianuarie 
2013 – Expoziţie colectivă, organizată de Galeriile de artă „Dana”, „Despre îngeri”. 
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