
 

 

Privită cu obișnuita detașare contemplativă, expoziția de la Galeria „Dana” pare să 
corespundă tiparului clasic al fructificării „dislocărilor” artistice în  plein air, care elogiază 
de regulă întâlnirea cu natura în mai toate ipostazele ei fascinante. În realitate, lucrurile 
stau cumva altfel. Conceput ab initio în forma unui simpozion de creație, proiectul Delta 
Dunării – nouă viziuni și-a propus să aducă în atenție paradoxurile Deltei, amestecul 
contradictoriu de splendoare și bogăție – pe de o parte; de precaritate și sărăcie – pe de 
alta. Artiștii mobilizați la începutul verii trecute în explorarea Paradisului Verde și-au 
distribuit interesul într-o dublă perspectivă: estetică și socială. Există un „spirit” nevăzut al 
locului? Este acesta „frumos”? Poate fi identificat, scos la iveală și reprezentat? Are Delta 
colțuri misterioase, mirifice, de neocolit? Sunt și altele, ignorate voit sau amenințate de 
profeții turismului agresiv și ai modernizării fără scrupule? Cum conciliem nostalgia naturii 
inalterate cu asaltul rapace al prădătorilor de tot felul? 

Un motiv precum cel al naturii, tocmai datorită generozității sale interne, se sustrage 
unei abordări restrictive. Dacă filosofii ar fi fost ispitiți mai degrabă să gândească natura 
în termeni ideali și „principiali” (temei al lumii, instanță originară), artiștii ar zăbovi 
îndeosebi asupra laturii plăcute, atractive și „pitorești” a acesteia. De altfel, în majoritatea 
limbilor, natura are demnitate feminină: este frumoasă, atrage, fură privirea, captivează. 
Unii sunt „seduși” definitiv; vor să o „cucerească” în felul unei cetăți greu accesibile, să-i 
„cunoască” îndeaproape toate potecile și intimitățile; alții vor să o „supună” propriilor 
capricii și interese, intervenind abrupt și abuziv în ordinea ei.  

Neîngrădiți în alegerea subiectelor, artiștii rezidenți la Crișan au optat pentru 
incursiuni secvențiale, focalizând asupra specificului și detaliului sugestiv, în detrimentul 
clișeelor familiare, ce exhibă pitorescul sau idilicul facil. Nu lipsesc din tablourile pictate 
nici oamenii, nici apa, nici nuferii înfloriți, nici peștii, păsările, caii sălbăticiți, stuful sau 
bărcile țintuite de pontoane viguroase.   

Dacă există un „spirit” al Deltei, acesta pare să fi fost crucificat, martirizat și 
adăpostit sub ape (Eugen Alupopanu). Peștele prins în undiță atârnă aidoma Celui 
de pe cruce, plătind nevinovat prețul lăcomiei oamenilor. Nuferii sunt doar partea 
frumoasă, vizibilă, a sacrificiului ascuns. Într-un registru apropiat, Manuell 
Mănăstireanu pictează largi întinderi lacustre, dar și ochii întristați ai locuitorilor 
Deltei – ținut care pare să se scufunde în felul unei bărci părăsite, aflate în derivă, 
așteptând din cer „lumina” salvatoare. Cristian Diaconescu este interesat de 
oameni; el vede pe chipul lor și inocență, și îndîrjire vagă, și resemnare.  

Pentru Sabin Drinceanu, Delta înseamnă ospitalitate, dispoziție convivială; privitorul 
este invitatul unei „cine de taină”, la care se poate „împărtăși” vizual din bogățiile etalate. 
Felix Aftene și Gabriela Drinceanu văd Icari înaripați, plutind deasupra apelor, dar și 
îngeri înotând cu sârg în direcția oportună. Sorin Otînjac este reținut de agitația valurilor, 
dar și de calmul nefiresc al bărcilor ancorate la mal. Venit din Italia, sculptorul Ion 
Pîslaru desenează în marmură silueta unei păsări aflate sub protecția „mâinilor” lui 
Dumnezeu, semnificând deopotrivă viață, sensibilitate, dar și grijă față de un bun 
prețios. Eugen Harasim este autorul unui film al taberei, în care artiștii își joacă 
dezinvolt propriul rol. Zamfira Bîrzu – curatorul evenimentului – „țese” cu migală o 
perdea vegetală oglindită fidel în luciul apei, sugerând că ne-am putea ascunde 
îndărătul ei, poziționându-ne de partea frumosului pur.    

Într-o lume sufocată de fervoarea modernizării, în care verdele plantelor este 
îngropat sub grămezi de beton, expoziția artiștilor ieșeni pare a fi ocazia unui retur la 
normalitate, la discernământ și bun gust. Un lucru mi se pare evident; găsim mai multă 
natură în tablourile artiștilor ieșeni, decât în imediata noastră vecinătate…  

 

Petru BEJAN 
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Cristian DIACONESCU 



   

I T I N E R A R  S A C R U  –  L I L I A N A  G O N C E A R I U C  
 

(...) Prezență discretă dar constantă în lumea artei din ultimile decenii, Liliana 
Gonceariuc s-a particularizat stilistic printr-o inserție de elaborări în notă 
miniaturală, de suprafețe concepute în perspectivă monumentală. Reticentă în 
privința resurselor de care mai dispune astăzi pictura de șevalet, artista nu s-a 
aventurat pe tărâmul experimentelor limită ale înnoirilor de limbaj, dar și-a îngăduit 
toate libertățile transavangardiste în domeniul picturalului. În ultimii ani se constată 
în creația sa o preferință pentru construcția dezinvoltă a formelor amplu 
desfășurate și o drastică purificare a imaginii de reminiscențele figurativului (…). 
Întreaga miză se focalizează astfel pe puicturalitatea intrinsecă, în redactări 
consonante cu programele estetice ale abstracției neoexpresioniste.(…) 

 

N.D. ZAHARIA 
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Expoziţie organizată de Galeriile de artă DANA în perioada 06-30 martie 2013 – str. Prof. Cujbă nr. 17 

 
(...) Păstrând permanent un parfum de arhaitate, Liliana 

Gonceariuc plămădește imagini armonios articulate, prin 
expresiva interferare dintre voința ordonatoare a ductului 
sprinten și cursiv cu infiltrațiile unor tonalități discrete, 
rezumative, adecvate pretextului inspirator. Cultivă un stil epurat 
de anecdotă, cu mult transfer de puritate și esență.(…) 

 

Negoiță LĂPTOIU 
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I T I N E R A R  S A C R U  –  L I L I A N A  G O N C E A R I U C  

 

(...) Liliana Gonceariuc este racordată mai mult în realitate, recurgând însă la 
o transpunere plastică bazată pe sugestia cromatică, pe simbol și metaforă. Este 
atrasă îndeosebi de structurile geologice, arhitectonice și vegetale, de relicvele 
unor civilizații dispărute, de obiecte de cult religios etc…., pe care le reprezintă 
imagistic într-o interpretare personală. Roșul cărămiziu și rosul ternar sunt des 
folosite alături de o gamă surdinizată de verde, ocru, albastru și griuri. Artista este 
o coloristă sensibilă, așterne pasta în acorduri armonioase, adesea obține 
subtilități de mare rafinament. Formele înscrise în spațiu sunt ferm conturate, 
alcătuind uneori ingenioase geometrii. (…) 

(…) Inestimabila calitate picturală ține loc de ipotetic suport narativ și de 
contingența cu realul prin densități bine dozate, relațiile cromatice sugerând 
opulente drapaje. Masele compacte sunt traversate de veritabile fante de lumină, 
iar deschiderile astfel create permit trecerea spre un dincolo învăluit în mister. 
Liliana Gonceariuc și-a ordonat universul imaginar prin culoare, iar răsplata ține 
de zonele înalte ale rafinamentului. (…) 

 

Valentin CIUCĂ 
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(...) O nostalgie a monumentalului, subdiacent în viziunea 

compoziţională, în tratarea plastică a planurilor, în cromatica 
marilor suprafeţe, caracterizează  pictura de şevalet a Lilianei 
Gonceariuc. Temele picturii ei aparţin, în mod general, direcţiei 
neosimboliste manifeste în arta românească a deceniilor 7-8, 
adică tocmai acelei zone care eluda prin recursul la universul 
poeziei, al memoriei semnelor şi metaforei plastice 
angajamentele directe şi comanda oficială pentru a da liberă 
expresie subiectivităţii. Ca factură picturală, Liliana Gonceariuc 
asumă în mod personal o anumită fragranţă a tuşei, o implozie 
cromatică a suprafeţelor ce-şi află, ades, fericite corespondenţe 
în pictura lui Robert Delaunnay, în timp ce o anumită surdină, o 
catifelare mată a tonurilor, apropie culoarea ei de universul 
tapiseriei de tip monumental. Întâlnirea cu pictura ei atât de 
bogată în acorduri cromatice rafinate constituie, pentru mine, 
una dintre cele mai fericite surprize ale acestui sezon. (…) 

 

Doina MÂNDRU I T I N E R A R  S A C R U  –  L I L I A N A  G O N C E A R I U C  
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un arhitect al perspectivelor 
 
În privința opțiunilor stilistice recente, mulți artiști preferă o cale de mijloc, una 

care propune reconsiderarea limbajului pictural clasic, evitând totodată derapajele 
extravagante. Ajustate structural, genurile ataşate de regulă opţiunilor 
conservatoare îşi pot redobândi vigoarea sleită de uzura multiseculară. 

Fost scenograf al Teatrului din Bârlad, actualmente profesor la Liceul de Artă 
„G. Băncilă”, doctor în filosofie, colaborator pe linie universitară la o facultate de 
„arhitectură peisagistică”, Ioan Vînău revine în spațiul public cu lucrări realizate în 
ultimii ani. Față de proiectele anterioare, cu o tentă mai curând „naturalistă”, cel 
tocmai în derulare propune o schimbare de accent, nu însă exclusiv, favorabil de 
această dată configurărilor abstract – meditative.  

Printre artiștii de la noi, Ioan Vînău și-a confecționat deja platforma un stil 
personal. Poate de aceea tablourile sale sunt lesne de recunoscut. Care sunt 
atuurile vocabularului plastic utilizat? Și, mai ales, ce anume îl diferențiază?  În linii 
mari, autorul valorifică unele sugestii ale peisagiștilor autohtoni, ispitiți mai cu seamă 
de promisiunile bucolice ale naturii, adăugând un filtru compozițional modernist, de 
inspirație suprarealistă, care subliniază rolul psihismului abisal – subconștient și 
inconștient – în construcțiile euristice. Între notele distinctive, aș invoca felul aparte 
de organizare a suprafețelor, fragmentarismul studiat, distribuția quasi-geometrică a 
formelor, multiplicarea simultană a perspectivelor, recurențele cromatice (tonuri 
alternante de verde, albastru și roșu), tușele ferme, larg hașurate...  

Ioan Vînău cultivă predilect peisajul – un regim pictural pândit până mai ieri de 
riscul sterilităţii. Autorul se eschivează liniarităţii şi monotoniei tabloului clasic, 
propunând inserturi vizuale, deschizând „ferestre”, alăturând cadre de prim-plan şi 
refugii în perspectivă. „Scena” improvizată a naturii pare a fi compusă din decoruri 
multiple, secvenţiale, care lasă impresia unor „tablouri în tablou”. Elementele de 
piesaj se dispun în partiţii diferite, armonizate după capriciile unei ordini ascunse. 
Pictorul se bazează în măsură considerabilă pe puterea „calorică” a culorilor; unele 
sunt „calde”, altele – „reci”. Echilibrul cromatic, dinamismul formelor depind de 
imaginaţia şi de intuiţia artistului, singurul responsabil de buna lor gestionare. 

Expoziția de față poate fi „citită” asemeni unei cărți ilustrate. Succesiunea 
imaginilor descrie parcursul unei gândiri preocupate de propria edificare, oscilând 
între „mirările” cu iz existențial și „uimirile” estetice de zi cu zi. Câteva sunt 
elementele speculative de legătură; lumea este întocmită în canonul frumosului, 
însă farmecul ascuns al acesteia nu este totdeauna evident. Având privilegiul unei 
sensibilități ascuțite, artistul vede „mai mult” decât alții, căutând, atât cât îi stă în 
puteri, să reconstituie plastic secvențe memorabile sau încântătoare. Rolul său nu 
este de neglijat: intuiește „esențele”, organizează haosul, „spiritualiză” materia, 
„materializează” timpul, repertoriază diversitatea și o sistematizează, dându-i 
coerența unui ansamblu omogen.  

Pentru Ioan Vânău  fiecare tablou este o „punere în scenă” pluriperspectivală, 
o explorare simultană de lumi polar situate: divină și umană, ideală și sensibilă, 
reală și imaginară, conștientă și inconștientă. Utopia cadrului unic, atotcuprinzător, 
este anulată de numeroasele breșe vizuale juxtapuse, care ajută privirea să se 
deschidă în direcții divergente. Fiecare nișă adăugată, fiecare nou ecran se 
clădește independent de întreg, dar în sensul unei bune armonizări a elementelor 
acestuia. Dilema artistului este una de poziționare. Care este „locul” său propice? În 
afara tabloului, privindu-l distant? Sau în interiorul acestuia? 

Lucrările în care autorul își asumă o privire contemplativă,  „din exterior”, sunt 
în genere neproblematice: portrete, naturi statice, peisaje naturale și urbane, 
amintind de oameni, lucruri și spații care au făcut anterior obiectul unor dispoziții 
afective. Cele în care pictorul se vede prins în „țesătura” propriului tablou sunt, 
dimpotrivă, interogative, ambiguizate și evazive, exploatând sugestiile de 
necontrolat ale figurației abstracte. În amble cazuri, miza este, neîndoielnic, 
paideică; educată atent, privirea își poate depăși posibilitățile naturale. „Ochii minții” 
te ajută, astfel, să vezi chiar mai departe decât cu lunetele recomandate de 
oftalmolog, oferindu-ți perspective nesperate sau nebănuite.  

Împrumutând vocabularul filosofic bergsonian, Ioan Vînău consideră că lumea 
trebuie privită cu ochi de artist. Universul vizibil este armonios, chiar dacă ascunde 
lucruri inaccesibile imediat. Marile adevăruri iau forma disimulată simbolic a artei – 
locul propriu şi privilegiat al frumosului. Pictura lui Ioan Vînău poartă, evident, 
amprenta unor lecturi filosofice. Aș spune că pictează ca un filosof şi gândeşte ca 
un pictor, sugerând în felul acesta nu stângăcii complementare, ci posibilitatea unei 
sinteze fericite între idee şi imaginea pictată, între subtilitatea abstracţiei şi 
concreteţea materiei plasticizate.  

Ca și alți artiști din generația sa, Ioan Vînău argumentează convingător în 
favoarea posibilităţii de a resemnifica vocabularul plastic tradițional. Fiecare tablou 
este o invitație de a privi cu simpatie scenografii picturale ingenioase, în care 
imaginația, sensibilitatea și priceperea sunt, deopotrivă, solidare și eficiente.  

Fără îndoială, expoziția de față îi oferă pictorului Ioan Vînău ocazia de a-și 
pune în acord portofoliul artistic cu interesul mereu glisant și exigent al publicului. El 
știe că „lucrul bine făcut” și așteptările cumpănite surclasează net precipitările 
improvizației. Eschivându-se deopotrivă tradiționalismului mimetic, dar și 
extravaganțelor avangardiste, artistul își construiește cu migală propria fortăreață 
de imagini, invitându-ne să-o privim din proximitate, în felul unui portret zâmbitor. 
Nu însă din afară, ci în interior. 

Petru BEJAN  
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Galeriile de Artă „DANA” IAȘI 

E-mail:  
dana_art_gallery@yahoo.com;  

office@danagallery.ro 
 

www.danagallery.ro  

Str. Prof. Cujbă, nr. 17 

tel: 0770.908.208 
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