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Constantin Tofan

copacul

... Creaţia din ultimii ani a artistului, aşa cum o sonorităţi glaciale, ori diafane irizări de culoare 
avem astăzi sub priviri, ne relevă imaginea unui în subtile pasaje de transparenţe şi opacităţi, 
artist matur, luminat de regăsirea sinelui, pictura de acum a lui Tofan iscă în noi un 
dezinvolt în aleatoria poetică a formelor, spectacol vizual credibil şi fascinant, încărcat de 
echilibrat şi sintetic în structurarea construcţiei lirism, bonomie şi tensiune meditativă.
plastice, creativ şi imaginativ în revelarea Este, vrem sau nu, pariul ambiţios şi sfidător - 
purităţii şi armoniilor cromatice proprii. prin motivaţiile şi interogaţiile lui mai noi, 
Pictura de astăzi a lui Tofan nu e doar o volative şi estetice - pe care Tofan l-a făcut cu el 
reconfigurare a ceea ce convenţionalitatea însuşi, înainte de toate, raportându-se onest şi 
practicilor sale plastice de până acum, ne-a provocator, cu fiece tablou pe care-l semnează, 
oferit în chip de şablon stilistic. la toate cutumele matricei artistice, ce i-au forjat, 

desfigurându-i fatalmente, personalitatea, în Este abordarea, într-o miză estetică epurată de 
îndelunga şi îndărătnica sa vrere de a-şi împlini platitudini şi complexe frustrante, a unei nevoi 
menirea! ...de comunicare înveterate, prin care vigurosul 

său simţ coloristic a reuşit să coaguleze şi să 
ordoneze, de-a lungul anilor, un limbaj pictural 
distinct, cu destule elemente de originalitate şi 
de o cuceritoare simplitate şi naturaleţe. 

Graţie lui, imensa disponibilitate de sensibilitate 
şi trăire lăuntrică, alternând între dramatice 
învolburări de catifelate tonuri grave şi 

Corneliu Antim

Înscripţii pe-un crâmpei de şevalet

Contraste01

ulei şi acril
pe pânză
50 x 60 cm
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Cu toate că pictorul ar fi predispus mai degrabă mizează pe elaborări succesive, pe reveniri şi 
tehnicii culorilor de apă, reacţiei fulgurante la preluări. Constantin Tofan îşi îngăduie să 
trasparenţe şi fluidităţi cromatice, el optează improvizeze, după ce a repetat insistent ca un 
pentru materia onctuoasă a culorilor de ulei sau actor în faţa oglinzii.

În peisajele lui Constantin Tofan, prezenţele matitatea consistentă a pastelurilor. Preferă să 
umane sunt rare. Nu lipsesc definitiv, pentru absoarbă lumina în intimitatea suprafeţelor 
simplul motiv că prezenţa lor este subliniată colorate decât să lase la îndemâna hazardului 
tocmai de absenţă. Figurile umane nu trebuie să efectele. Timpul nu-l presează niciodată şi nu 
fie citate spre a le fi bănuită existenţa. Alteori, simte nevoia să se grăbească. Schiţele se 
artistul le convoacă în scenă şi atunci se elaborează mental, cu oarecare detaşare, deşi, 
dovedeşte interesat de frumuseţea eternă, a deseori, rezultatele pot sugera o implicare 
nudului. Tinere, abia ieşite din adolescenţă, aproape impresionantă. În tihna atelierului, 
nubile în plenitudinea frumuseţii, pozează rememorând senzaţii trecute, prin exaltarea 
discret şi arată ceea ce, de fapt, vor să ascundă. unor tonuri, privitorul devine martorul 
Misterul sporeşte, pe măsură ce expresia privilegiat al surprinderii, instantanee, a clipei. În 
presupune şi o posibilă existenţă afectivă.     această capacitate fecundă de a retrăi emoţii 

defuncte se află fidelitatea faţă de motiv, dar şi 
suportul autentic al soluţiilor mizând pe 
imaginar. Este de presupus că aparenţa de lucru 
în priză directă, atât de agreată de impresionişti, 

Valentin Ciucă  

Înapoi la natură
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Galeriile de Arta „Dana”, Iași; Universitatea Saint-Luis College Henry IV, Poitiers, Franţa; 1990, 
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Tonitza”, Bârlad; 2010, Expoziție de pictură, Casa Chişinău, Republica Moldova.

n.  1952, comuna Gârceni,  Vaslui
Constantin Tofan



14 15

Dragoş Pătraşcu

Definit în timp prin creativitate şi valoare, himericului. Avem de-a face cu un proiect 
graficianul şi autorul unor forme spaţiale utopic rezervat celor care n-au abandonat nici 
ambientale remarcabile prin plasticitate şi visul şi nici visarea.
subtila metaforă, Dragoş Pătraşcu a atins nivelul Dantelăria uneori fascinantă a traseelor grafice, 
maxim al potenţialului său creator, expoziţia- subtile şi mobile fac din fiecare compoziţie o 
sinteză de la Institutul Cultural Roman dezbatere despre drum ca parcurs existenţial 
echivalând cu portretul artistului la maturitate. sau chemare stranie a vocilor destinului. 
Disponibilitatea nativă pentru desenul subtil şi Trompetele de sub zidurile Ierihonului sunţin 
efilat, fantezia creativă şi elegantă prin traseele cazul lui Dragoş Pătraşcu, înlocuite cu dialogul 
labirintice ale imaginaţiei prodigioase atestă o dintre vioară şi saxofon, concert baroc pe 
eclatantă vocaţie pentru imageria invizibilului fundalul unor despletiri de linii sugerând idealul 
devenit arabesc sau dantelărie, unde linia armoniei. Timpul, devastatoarea sa trecere în 
gracilă evocă un paradis spiritual. sfera duratei, face din secundă bucuria veşniciei 

și din ţesătura lineară a secundelor un spectacol Ideea de parcurs acreditează existenţa harului şi 
al lucidităţii şi speranţei.a artei de a configura cosmosuri proprietate 

personală, universuri inefabile, generoase prin Ansamblul expoziţional de acum confirmă 
idee. Apropiat axiologic de performanţele lui prezenţa unei debordante fantezii grafice, 
Marcel Chirnoagă, graficianul ieşean renunţă multe din lucrări fiind trimiteri în orizonturi 
aproape complet la orice tentaţie narativă şi, de artistice străvechi, aluziile trimiţând în arealul 
aici, ideea unui parcurs eliberat de orice posibilă asiro-babilonian sau, mai târziu, în cel al Eladei. 
concesie făcută vreunui figurativ, fie el şi un Formele se despletesc luxuriant şi se recompun 
eşafodaj minimal. Capacitatea vastă, după logica libertăţii inventive, unde artistul 
cuceritoare, a graficianului, fertila deschidere stabileşte dialoguri subtile între linia graţioasă şi 
către spaţiile ficţionalului indică un mod punctul ce prelimina un alt început. Atunci când 
personal de a face din despletirile liniei şi ale face reflecţii grafice pe tema eternă a Nudului, 
formelor imaginare o tenace dezbatere a eului, trebuie spus că artistul ne convinge inechivoc 
a fiinţei profunde şi a unor orizonturi nu atât că ştie despre ce vorbeşte. Abandonul senzual, 
reale, cât, mai ales, posibile. Artistul ştie că tinereţea nubilă sunt teme de reflecţie şi 
desenul este şi va mai fi, în eternum, rigoarea expresii ale culturii corpului, atitudini 
artei, instrumentul simplu şi miraculos de a face identificate şi în numeroasele ediţii ale 
din increat creaţie. Cine urmăreşte cu atenţie expoziţiilor Erotica, al căror lider Dragoş 
fastuoasele sale dezvoltări virtuale se poate Pătraşcu este şi acum. Fiecare ediţie devine un 
gândi la fastul unui spectacol grafic baroc, unde eveniment de rezonanţă şi prin participarea 
tentantele excese rămân doar cântece de sirena celor mai titraţi artişti din toate generaţiile şi din 
pe care, ca Ulise, le evită turnându-şi ceară în toată România.
urechi. Mai degrabă graficianul ieşean ne invită Prezenţa artistului ieşean, universitarului 
în incitantele sale invitaţii grafice să reflectăm la apreciat de studenţi şi de ieşenii interesaţi de 
mitologie şi să acceptăm voluntar provocarea subtilitatea artelor grafice, face din Dragoş 
Labirintului. Pătraşcu un reper important în planul artelor 
În cazul lui Dragoş Pătraşcu, el este, simultan, şi ieşene, un model de conduită civică şi artistică. 
prizonierul Labirintului şi creatorul lui. Reţelele Includerea sa în circuitul expoziţiilor gestionate 
liniilor mlădios arcuite marchează traseele cu rigoare şi spirit critic ar merita a fi extinsă în 
subtile ale unduirii şi ale fragilităţii. Notele plan extern, îndeosebi la Centrele Culturale ale 
despre linie, genericul expoziţiei bucureştene, României de la Roma sau Paris, Budapesta sau 
sunt de fapt, glose despre om, destin. Cosmos Viena...
sau eul profund. Reţeaua labirintică invocată 
ascute mintea, iar Calea conduce spre absolut 
sau, pentru alţii, spre nicăieri. Asemenea 
arhitecturi fluide, gaudiene, fac din sacru o 
dimensiune aspirând către înălţimile eterate ale 

Valentin Ciucă, critic de artă

Dragoş Pătraşcu la Institutul Cultural Român

Ziarul de Iași, Pulsul Iașului, 24 decembrie 2011

note despre linie

*
faţa întunecată a lunii
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Desenul fantasmatic a devenit un fapt cotidian „Este o adevărată aventură, oricât de 
pentru Dragoş Pătraşcu. Şi-a autografiat demonetizat ar putea suna termenul - declară 
biografia. De peste un deceniu şi jumătate, Pătraşcu - să treci de la linia barocă, cea care 
profesorul universitar ieşean (n. 1954) a umple fără limite spaţiul cu «poveşti», la linia de 
prospectat duetul grafic într-o mixtură instabil- tip oriental, al cărei duct vibrează pregnant într-
obsedantă în seria amplă a Notelor despre linie. un spaţiu gol, ajungând la linia-unică (desenul 
Eleganţa extrem orientală alături de turbulenţa dintr-o linie) sau la linia «în spaţiu», prezentă în 
prolifică pot alimenta demonia desenului ca instalaţii, în intervenţiile cu obiecte asupra unei 
stare secundă de configurare vizuală. Dragoş lucrări sau chiar în desene cu obiecte. Linia a 
Pătraşcu poate umple tulburător spaţii „cali”- însemnat pentru mine și un imens travaliu 
grafiind, în plan sau în volum, curgerea unui tehnic, de stăpânire a meşteşugului, pe urmă de 
traseu de energie prin linie. A obţinut o acuitate reinventare a lui, într-o continuă căutare a noi 
de ac hipodermic şi o uşurătate de borangic forme de expresie. La capătul drumului, în 
care poate răsuci linear orice fel de anatomie - prezent, am ajuns la desenul dintr-o singură 
de la pletoricele nuduri feminine, la atelaje linie”.
mecanoide, hibridizări zoologice sau aglomerări Sensibilitatea nedisimulat manieristă, puterea 
spaţiale piranesiene. Numele lui înseamnă, de hipnotică de a stăpâni suprafaţa plastică, 
trei decenii, în unghiul nord-estic al hărţii ţării, o pasiunea citării materiilor eteroclite îl apropie pe 
temeinică dezvoltare a carierei artistice. A Dragoş Pătraşcu de mentalul unui personaj 
acumulat cu tenacitate, devenită plăcere, toate livresc borgesian, care comprimă procesele 
tertipurile graficii şi gravurii. A obţinut o subtilă fizice și diafan-metafizice în densitatea unor 
grifă personală și un repertoriu imaginar, bun ţesuturi miceliene stratificate.
colonizator de noi realităţi, cum ar fi proiectul 
de desen-instalaţie inspirat de signalectica 
pariziană. Căci artistul s-a raportat, cât i-a fost cu 
putinţă, la mediile artistice internaţionale. În 
acelaşi timp, a respectat şi a cultivat aproape 
filial nume sigure ale graficii româneşti 
contemporane, începând cu Chirnoagă, Alexi, 
Erceanu, Mircia Dumitrescu.

Trebuie menţionată performanţa parietal-
monumentală a lui Dragoş Pătraşcu dintr-un 
spaţiu de agrement al Iaşiului. Clubul Motor, cu 
două foarte elaborate asamblaje obiectuale (în 
2001 şi 2007). Pasiunea bricolării de obiecte rare, 
vetuste-angrenaje industriale vechi, 
instrumente muzicale casate, mai cu seamă 
alămuri - se sprijină la el pe o acuitate de 
tăietură şi o decizie compoziţională care par 
meşteşug inițiatic meraviglioso.

Selecţia expoziţională pregătită pentru sediul 
ICR Bucureşti, în luna septembrie, este un 
compendiu al desenelor, al obiectelor şi al 
asamblajelor pe care le ingeniază laboriosul 
artist cu fascinaţia traseelor și recurenţelor 
lineare.

Aurelia Mocanu, critic de artă

Arte Vizuale:  Meninge şi miceliu

Observatorul cultural nr. 591, septembrie 2011

36

37

Mecanismele 
puterii

36

tuş pe pânză, foto
120x120 cm
1999

Poezia e 
floare la ureche

37

desen, asamblaje 
obiecte
110x100cm
2011
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Cupli I38

tuş pe hârtie canson
110x78 cm
1997

Dirijorul III41

tuş, hârtie canson
110x78 cm
1997

Dirijorul II40

tuş, hârtie canson
110 x 78 cm
1997

Dirijorul I39

tuş, hârtie canson
110 x 78 cm
1997

40
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38

39
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Fotografie de familie42

tuş pe hârtie canson
124 x 110 cm
2005

Fără titlu43, 44
45, 46

acrilic, hârtie manuală
100 x 78 cm 
2012

42 43

45

44

46
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Fără titlu47

instalaţie
desen, asamblaj obiecte
100 x 70 x 50cm
2011

Scrisoare către John Lennon49

instalaţie
desen, asamblaj obiecte
170 x 200cm
2009

Fără titlu48

colaj, desen, asamblaj obiecte
80 x 70cm
2008

47 48 49
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Faţa întunecată a lunii50

instalaţie variabilă (detaliu) 
obiecte, asamblaje, desene
2011
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Expoziţii naţionale, colective şi de grup: 2006 „NUDUL în arta ieşeană contemporană”. 
1980 2012 participări la toate saloanele anuale ale Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi

UAP, filiala laşi 2007 „Confluenţe” Galeriile „N. Tonitza”, Iaşi
1980,1982,1984,1986,1988 participări la saloanele 2007 „ La început a fost desenul” ,Galeriile „Dana”, 

republicane „Bienala de grafică” Sala „Dalles” Iaşi
Bucureşti  „Oraşul” Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi, 

1990 „Artă contemporană ieşeană” Muzeul de Curator Benoite Vitse
artă Chişinău  „Albastru”, expoziţie de grup. Curator 

 „Nudul în arta plastică ieşeană” Muzeul de Benoit Vitse, Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi
artă Iaşi 2008 „Artişti ieşeni contemporani” Galeriile 

1993 „Portretul ipostaze contemporane” Muzeul „Senso”, Bucureşti
de artă Iaşi  Expoziţie de grup Galeriile „Baekero”, Iaşi

 „Salonul Naţional de grafică” Muzeul de  „In Memoriam Marcel Chirnoagă” Galeriile 
artă Galaţi „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi. Muzeul judeţean 

 „Artă ieşeană contemporană” Poitiers Vaslui, Galeriile de artă „N. Tonitza”, Bârlad
Franţa  Expoziţia „13” Galeriile de Artă „N. Tonitza”, 

 Târgul Internaţional de Artă „TIAV 98” Iaşi
Muzeul Naţional de Artă Bucureşti  Expoziţie de grup, Galeriile Centrului 

 „Grafică românească contemporană” Rezidenţial Pallas, Iaşi;
Galeriile „Simeza” Bucureşti 2009  Zilele Universităţii „George Enescu” Iaşi, 

 „Salonul bienal naţional de desen” Galeriile Galeriile „Cupola”, Iaşi
de artă Arad  „Conexiuni” Galeriile de Artă „N. Tonitza”, Iaşi

1999 „12 artişti ieşeni” Cluj Napoca, Galeriile de  „Zoon Politikon”, Galeriile de Artă Focşani, 
artă ale UAP sub egida Consiliului Judeţean Vrancea

 „Bienala artelor ION ANDREESCU” Galeriile  Galeriile Centrului Artistic Baia Mare, 
de artă Buzău expoziţie de grafică românească 

 Expoziţie de grup galeriile „Rotonda1” Iaşi contemporană
2001 Târgul Internaţional de Artă „TIAV 2001”  „INVENTICA Expoziţie internaţională a 

Bucureşti, GaleriileTeatrului Naţional creativităţii şi inovării”, Galeriile „Aparte”, Iaşi
 Saloanele Moldovei Bacău, Chişinău Muzeul  „Salonul Naţional de Desen”, Galeriile 

de Artă „Cupola” şi „N. Tonitza”, Iaşi
 Expoziţie republicană de artă sală  „Maeştrii de ieri şi de azi”, Galeria de artă 

„ARTEXPO” Bucureşti „Dana”, Iaşi
 „Trei generaţii” M. Chirnoagă, Dan Erceanu, 2010 „Interferenţe artistice”. Galeriile „N. Tonitza” 

D. Pătraşcu, Galeriile „Gh. Asachi” Palatul şi „Cupola”, Iaşi
Culturii Iaşi  „Cuvintele liniei”. Galeriile Primăriei 

 „15 artişti ieşeni” Galeriile „Apollo” Bucureşti municipiului Paşcani 
 Expoziţie de grup Muzeul de Arte Bacău 2011 „Transparenţa valorii, dincolo de formă şi 
2002 „Saloanele Moldovei” Bacău, Chişinău culoare”. Galeriile Primăriei municipiului 

Muzeul de artă Paşcani
 „Bienala artelor ION ANDREESCU” Galeriile  „EUROPEAN ART EXHIBITION”, sub egida 

de artă Buzău EUROINVENT, Muzeul Unirii, Iaşi
 „Pur şi simplu, fabulos” Galeriile „IULIUS  „Tabăra naţională de creaţie Bucium, Iaşi”. 

MALL” Iaşi, (Dragoș Pătrașcu Constantin Galeriile Moldova Mall, Iaşi
Tofan)  „PRO RURALIS”, Galeriile „Cupola”, Iaşi

2003  „Artişti ieşeni contemporani” Muzeul de  „Anuala de pictură, grafică şi sculptură”, ed. 
artă Constanţa a VII a, Muzeul de arte vizuale Roman

 Expoziţia profesorilor de la Universitatea de „Sinteze contemporane arta românească”, 
Artă Iaşi. Galeriile „Rotonda” Iaşi Sala „Brâncuşi”, Palatul Parlamentului 

 „Amprente” Galeriile „Cupola” Iaşi Bucureşti
2004 „SaloaneleMoldovei” Bacău, Chişinău „Salonul Naţional de Grafică”, Galeriile 

Muzeul de artă „Căminul Artei”, „Simeza”, Bucureşti
2005 „Autoportretul în arta plastică Ieşeană” „Salonul Naţional de Grafică”, Galeriile 

Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi „Dana”, Iaşi
 „Artişti ieşeni contemporani”. Galeriile de 2012 „Ritmuri atemporale”. Festivalul 

arta Bistriţa internaţional „Artă şi tradiţie în Europa”, 
„Noua dezordine amoroasă”, expoziţie de Galeriile „Cupola”, Iaşi
grup Galeriile „Cupola” Iaşi „CORP 2012”, Galeriile „Căminul Artei”, 

2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Salonul „ARTIS”, Bucureşti
World Trade Center Iaşi „CORP 2012”, Galeriile de artă Focşani. 

2007 Reconstituri, expoziţie personală. Galeriile 
de artă Racine 7, Rue de Preuilly 89000, 
Auxere, Franţa

1997 „Expoziţia de pe gard" 
„Note despre linie”. Galeriile ICR, Bucureşti. 

1996  „Artă erotică", ediţia I Galeriile Cupola laşi
1999  „Artă erotică", ed. a II-a Galeriile Cupola laşi
2006  „Erotica”, ediţia a III-a. Galeria „N. Tonitza”, 

Iaşi
2007  Expoziţia de gravură „Marcel Chirnoagă”, 

Galeriile de Artă „Dana” laşi
 „La început a fost desenul", proiect 

curatorial
„Erotica”, ed. IV, Galeriile „N. Tonitza”, Iaşi

2008 „In Memoriam Marcel Chirnoagă”, galeriile 
de artă „Ateneul Tataraşi”

2008 „In Memoriam Marcel Chirnoagă”, Galeriile 
de Artă Bârlad

2008 „Marcel Chirnoagă”, Muzeul Judeţean Vaslui
2009 „Erotica”, ediţia a V a, Galeriile ,, N.Tonitza”, 

Galeria Moldova Mall, Galeria Cupola din 
Iaşi 

2010 Meeting Point Arad Biennial, „Bienala 
Internaţională de Artă”, Arad. Expoziţie 
itinerantă Arad, Pecs (Ungaria), Pilzen 
(Cehia), Osijek (Croaţia)Studii:
Salonul Național de Desen, Galeriile „N. Academia de Arte „G. Enescu", Facultatea de Arte 
Tonitza”, Cupola, Moldova Mall Iașiplastice, decorative și design laşi. 
„Erotica”, ed. a VI a, Galeriile Cupola, 
„N.Tonitza”, Moldova MallActivitate:

2011 „Erotica”, ed. a VII a Galeriile de arta „Dana", Conferenţiar universitar doctor catedra de grafică 
„N. Tonitza”, „Cupola”, Iaşi a Universităţii de Arte „G. Enescu" laşi; 2004 

2011 „Salonul de desen”, ed. a II a. Galeriile de susţinerea doctoratului cu tema: „Filosofia artei în 
artă „Cupola” şi „ N. Tonitza” Iaşi concepţia lui ARTHURO DANTO”; 2005 obţinerea 

titlului de doctor la Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Expoziţii internaţionale:Facultatea de Filosofie laşi, specialitatea Estetică
1988  „Artă românească contemporană" Moscova
1988  „Expoziţie internaţională de miniatură”, Expoziţii personale:

Toronto Canada1979 „Trei Absolvenţi” Galeriile revistei Cronica 
1988  Expoziţie internaţională „INTERGRAFIK”, Iaşi 

Berlin1980 Galeriile revistei Cronica Iaşi 
1996  „Bienala de grafică”, Gyor Ungaria1984 Galeirile „Cupola” Iaşi
1996  „Grafică românească contemporană” 1987 Expoziţie de grafică de carte, Galeriile 

Centrul Cultural Român Paris„Cupola”
 „APT ADDICTON”, Palasso Carrer Veneţia1992 Galeriile „Thalheim bei Wels” Austria
 „Artă ieşeană contemporană” Poiters Franţa1994 Galeriile „Thalheim bei Wels” Austria
 „Artă românească contemporană” Sao 1995 Galeriile de Artă „N. Tonitza” Bârlad

Paolo Brazilia1997 Galeriile „Centrului Cultural Român” Paris
2000  „Trei generaţii” Marcel Chirnoagă, Dragoş 1998 Galeriile „Centrului Cultural Român” Veneţia

Pătraşcu, Tudor Pătraşcu, Centrul Cultural  Galeriile „Casa Artiştilor” Haifa Israel
Român Veneţia  Galeriile „Pkollo Gallerie Correr” Veneţia

 „22 Măşti" Artişti din România Palasso 2002 Galeriile „Traunufer Arkade” Wels Austria
Correr Veneţia„Marcel Chirnoaga, Dragoş Pătraşcu” - 

2002  „Grafică românească” Centrul Cultural Galeriile „G. Petraşcu” Muzeul de Artă din 
Român ParisTecuci 

2002  „Zilele culturii ieşene” Centrele Culturale „Note des linie” - Paris Viena (Centrele 
Româneşti din Budapesta şi VienaCulturale Româneşti) 

2007, 2009 Bienala internaţională de artă Meeting Expoziţie personală deschisă în Sala Oglinzilor din 
Point, Arad (expoziţie itinerantă România, Primăria Vatra Dornei
Ungaria, Cehia, Croaţia)2004 Galeriile de artă „Ateneul Tătăraşi”

n.1954, Floreşti, Vaslui 
Dragoş Pătraşcu 
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