








„Natura intervine în artă şi ne obligă să tratăm for-
mele pe care ea însăşi le urmează în geneză. Totul pare a
creşte după «for me» matematice, acestea fiind tocmai for-
mele elementare ale limbajului artei... Şi cum oare geome-
tria, algebra, decalcuri abstracte ale universului concret ar
putea să nu dezvăluie coincidenţele dintre noi şi lume?”
scria Amédée Ozenfant în pragul artei abstracte. Am
citat acest demers fiindcă defineşte dinăuntru raportul
instaurat cu natura, creaţia asumând mecanismele pri-
mordiale ale lumii, care conţin în germene actul artistic.

Sub semnul provocărilor estetice şi conceptuale
dublat de prietenii şi afinităţi,  o suită de  artişti renumiţi
s-au reunit la cea de-a doua ediţiei a taberei sprijinită de
doamna Lena Bejan, în atmosfera unui peisaj aparte al
Deltei, Dunăvățul de Jos. 

O primă întrebare ce rezultă în mintea privitoru-
lui în faţa simezei se concentrează în jurul naturii, sau
pentru cine preferă, în jurul materiei. Este aceasta o
„cutie” de pro porţiile Universului, o cutie de rezonanţă
a spiritului? Cititorul de Blaga va descoperi în matricea
orizontului „infinit ondulat” un teritoriu geografic al sen-
sibilităţii care nu se vrea „devorat de geometrie” deşi,
chiar din aceasta îşi trage aparent seva în lucrările artiş-
tilor Eugen Alupopanu sau George Cernat. 

Făpturi coborâte dintr-o istorie a fantasmelor
personale, personajele silfide ori profetice ale lui Felix
Aftene sfidează simţul enigmatic tradiţional şi pe cel se-
rafic. Acest paradis revine aproape hipnotic pe scena
centrală, personajele sale fiind purtate de un elan ascen-

dent, zborul fiind accesibil tuturor, demonstraţiile cele
mai spectaculoase, rămânând, însă, rezervate artistului.
Naraţiunile sale sunt o balanţă între cele de aici şi cele
de dincolo, o balanţă aşezată la graniţa dintre ieri şi azi.

În compozițiile lui Francisc Chiuariu, un anu-
mit ținut în care cerul, pământul și apa se îngemănează
în febra pensulației, asimilează interpretări expre-
sive. Ceea ce surprinde este silueta umană, depersona-
lizată, parcă surprapusă peisajului pentru a prinde formă
imediat după ce natura îşi finalizează reedificarea.  

Forma reală este punctul inițiatic, iar compoziția
este suma percepțiilor sale în urma contactului cu omul,
cu natura pentru Manuell Mănăstireanu care sustrage
pretexte pentru a surprinde fragilitatea. Articulată în ma-
rele mister cosmic – fiinţa umană – prototip personal al
lui Leontin Păun – apare ca o particulă ce permite im-
primarea în straturile sale a marilor obsesii ale omenirii:
iubirea, singurătatea, moartea. Expresia picturală se mo-
delează pe suita de stări, senzaţii, impulsuri, prototipul
se insinuează în fiecare strat al lucrării şi suprinde coli-
ziunea dintre uman şi non-uman, dintre interior şi exte-
rior, un hibrid înstrăinat de propria structură. Gabriel
Caloianu propune o făptură plăsmuită din suprapune-
rea unor mitologii personale, într-o notă atât ironică cât
şi ludică. Sergiu Grapă comunică măştile şi superficia-
litatea prezentei lumi. Imaginea rezultată este supusă
unui tratament surealist, transcris grafic cu o rece minu-
ţie şi integrat într-o contiguitate derutantă, ce trans-
formă înfricoşătoarele viziuni, în strigăte ce aşteaptă
răspuns de la privitor.
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Simion Cristea este înainte de toate un gânditor
a cărui meditaţie activă solicită resorturile cele mai pro-
funde ale conştiinţei, dublată de o acută intransigenţă
etică. Fantezia şi devoţiunea creştină fiind puse în slujba
ceremoniei dintre religie și artă, artistul îşi îndreaptă pri-
virea spre a descoperi un crâmpei din cele „nevăzute”,
ascunse în materie.

În alt registru, „mâna divină” a lui Dragoş Pătraşcu
este cea care crează puntea între pământ şi tot ceea ce
clocoteşte înnăbuşit în straturile acestuia şi frunza co-
pacului cosmic, viaţa în sine, proiectată în şi din abisul
fiecăruia dintre noi. Această alcătuire a lumii primește
lumină de acolo de unde fisurile sublimate de formă și
culoare amestecă promisiuni despre oameni şi vremuri.

Plecând de la simbolistica peştelui, simbolul tai-
nic de recunoaştere al primilor creştini ori vietate arhe-
tipală, semn al vieţii, Sorin Purcaru angajează comentarii
grafice dintre cele mai subtile, de unde erosul și tema
iubirii nu sunt total excluse. Profunzimea mesajului este
rezultatul unei nuanţate complicităţi intelectuale, artis-
tul preferând aluzia în locul denotaţiei directe.

Alex Burlacu ne atrage într-un ţinut al însingu-
rării, al individului aflat la răspântia dintre întuneric şi lu-
mină, dintre resemnare şi aspiraţie. Se întrezăreşte o
foame de spaţiu, dar şi una de atemporal, silueta umană
reflectând îndelung în faţa nevăzutului regăseşte în pro-
pria lumină, soarele interior, cu flacăra sa, învingînd de-
zolarea înconjurătoare.

Claudiu Ciobanu redă prin portret o stare, un
moment neimitabil din timp, ce emite candoare şi per-

mite contopirea subiectului cu ambientul. Un puternic
sentiment al sincerităţii rezultă atât din certele calităţi
tehnice sau cromatice, dar mai ales din explorarea unor
metafore rafinate şi penetrante. O stare de solitudine şi
abandon emerge din lucrările Marinelei Ciobanu, con-
vertită în imaginile unei naturi ce aşteaptă semnul des-
părţirii realului de ireal. Fragmentele alese de artistă sunt
portaluri către introspecţie, în care paleta de culori are
o intensitate contemplativă şi invită la uitarea de sine. 

Aurel Țâr oferă privitorului câteva pagini din
jurnalul său de călătorie. Pornind de la formatul unui ca-
talog de prezentare, artistul introduce privitorul - voyeur
într-o lume intimă, în care detaliile sunt reduse la atmos-
feră, lăsându-l pe acesta să-şi construiască povestea în
jurul imaginii. Chiar dacă lumina caldă dinăuntru ori re-
minescienţa unui soare apus prea devreme crează o na-
raţiune individuală, fiecare siluetă umană pare a fi parte
a unei mase omogene. 

Adrian Sandu asimilează iconografia de masă
într-un mod ironic, folosindu-se de mijloacele pop-ar-
tului pentru a justifica dar şi submina autoritatea imagi-
nii. Trupuri ce funcţionează ca portrete ori portrete ce
acţionează ca oglinzi distorsionate ale sufletului, simbo-
luri, conduc ochiul spectatorului înspre o zonă în care
toate elementele conjugate îi crează impresia propriei
deşertăciuni.

Maria Bilașevschi
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Din anii ’80, Delta Dunării se declină şi în mo-
mente de sinergie creatoare. Au fost „colonii de artişti
vizuali” în interval concentrat - adică „tabere” - termen
coborâtor din universul operațional-strategic. Mai in-
tens, aşadar, decât o indefinită şi singulară ieşire în plein-
air, întâlnirea unui grup de creatori, mai mult sau mai
puțin cunoscându-se între ei, stimulează indubitabil o
subtilă concurență a „unghiului de explorare la motiv”.
De la peisagism la sofisticate compoziții similifigurative,
aşa au intrat în geografia artei contemporane titluri de
lucrări cu toponime de la Gurile Dunării: Sulina, Sf. Ghe-
orghe - Deltă, Maliuc, Roşu, Partizani, Mila 23, Murighiol,
Jurilovca etc. 

Din 2016, se forjează o nouă colecție estivală în
„tabăra de creație” de la Dunavățul de Jos, prin generoz-
itatea unei iubitoare de vizualitate contemporană,
doamna Lena Bejan. Desemnatul său de regie - casting

- finalizare expozițională este pictorul şi „starostele” de
UAP Iaşi, Felix Aftene. Producția, foarte diversă ca gen şi
materialitate (pictură şi grafică colorată, dar şi foto sau
asamblaj sculptoric), se acumulează şi „îşi vorbeşte”,
divers şi centrifug, ca la orice „salon” cu toate generațiile
şi democratura scalei de stil. Dar toposurile oferite de
ambientul acvatic - vegetal - antropologic sau etno-
grafic sunt, observ, tot mai complex asumat-transfigu-
rate. Imersii verdalbastre, ceruri înalte şi oglindiri lacustre,
lotci şi năvoade, păsăret şi pescărie, nenufări şi stufăriş:
ele, aceste puternice „grife deltaice” asigură mişcarea
coezivă a colecției, expozițiilor şi întâlnirilor dintre artişti.
Iată, ediția 2017 a depăşit cercul ieşean. Nu cred că m-
am înşelat semnalând, cu satisfacție, emulația creşterii
în timp.

Aurelia Mocanu

Întâmpinare cu pană de egretă



Felix Aftene, Spiritul Deltei | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 201710
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Felix

AFTENE

Felix Aftene, Visul pescarului | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Eugen Alupopanu, Atmosferă din Deltă I | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017

12

Eugen Alupopanu, Atmosferă din Deltă II | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017

Eugen Alupopanu, Dimineață cu ceață | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017
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Eugen

ALUPOPANU

Eugen Alupopanu, Întoarcerea de pe drumul rătăcit | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Alexandru Burlacu, Lup de apă dulce | modelaj pe sârmă, 60 x 50 x 60 cm, 201714
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Alexandru

BURLACU

Alexandru Burlacu, Singurătate | tehnică mixtă pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Gabriel Caloian, Kayote Indicus versus Lupus Dacicus | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 201716
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Gabriel

CALOIAN

Gabriel Caloian, Deconectat | tuș pe hârtie, 50 x 70 cm, 2017



George Cernat, Diptic | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 201718
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George

CERNAT



Francisc Chiuariu, Perspectivă inversă | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 201720
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Francisc

CHIUARIU

Francisc Chiuariu, Spațiu neconvențional | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Claudiu Ciobanu, Shadow and light | ulei pe pânză, 50 x 60 cm, 201722
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Claudiu

CIOBANU

Claudiu Ciobanu, Brightness | ulei pe pânză, 50 x 60 cm, 2017



Marinela Ciobanu, Decupaj abstract | ulei pe pânză, 60 x 50 cm, 201724
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Marinela

CIOBANU

Marinela Ciobanu, Perișor | ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Simion Cristea, Pescar de suflete | tuș pe pânză, 60 x 60 cm, 201726
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Simion

CRISTEA

Simion Cristea, Raiul pescarilor | tuș pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Sergiu Grapă, Cod | tuș pe hârtie, 50 x 50 cm, 201728
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Sergiu

GRAPĂ

Sergiu Grapă, Heaven fish | tuș pe hârtie, 50 x 50 cm, 2017



Manuell Mănăstireanu, Kirușa pescarul | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 201730
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Manuell

MĂNĂSTIREANU

Manuell Mănăstireanu, Loțca | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Dragoș Pătrașcu, Hand of God | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 201732
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Dragoș

PĂTRAȘCU

Dragoș Pătrașcu, The great anonymous | acril pe hârtie Canson, 50 x 70 cm, 2017



Leontin Păun, Je vous souhaite d'etre follement aimee sau Regele, Loțca și visu II | tehnică mixtă pe pânză, 60 x 60 cm, 201734
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Leontin

PĂUN

Leontin Păun, Je vous souhaite d'etre follement aimee sau Regele, Loțca și visu I | tehnică mixtă pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



George Sorin Purcaru, Doi pești | tehnică mixtă pe pânză, 60 x 60 cm, 201736
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George Sorin

PURCARU

George Sorin Purcaru, Pește | tehnică mixtă pe pânză, 60 x 60 cm, 2017



Adrian Sandu, Cneaz II | colaj, 50 x 60 cm, 201738
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Adrian

SANDU

Adrian Sandu, Integrare | colaj, 60 x 50 cm, 2017



Aurel Țâr, și Sharaiman | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 201740
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Aurel

ȚÂR

Aurel Țâr, Sharaiman (artistul Francisc Chiuariu pictând) | acril pe pânză, 60 x 60 cm, 2017
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