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INVITAºIE PE TÅRÂMUL ARTELOR

Poate cå multora li se pare oarecum paradoxal interesul militarilor fa¡å de artå, ca gest implicit, ca
asumare directå, ca atitudine protectoare, datå fiind ¿i notorietatea dictonului  potrivit cåruia în prezen¡a
armelor, muzele tac. Ei bine, alimentând mereu acest paradox, încå de la inaugurare, Palatul Cercului
Militar Na¡ional a fost o gazdå bunå a spiritului sensibil, fiind considerat cu just temei, un adevårat cåmin
al artelor. Aceastå bijuterie arhitectonicå, devenitå în timp una dintre emblemele Bucure¿tiului, ea înså¿i
o veritabilå operå de artå a arhitecturii române¿ti de la începutul veacului trecut, gåzduie¿te cu
generozitate importante manifeståri artistice. Alåturi de spectacolele interpretative, de muzicå sau
literaturå, artele plastice ¿i-au gåsit aici un loc ideal de manifestare, un spa¡iu primitor ¿i cald ce
rivalizeazå, fårå så rostim vorbe mari, cu cele mai importante simeze din ¡arå. Este locul în care muzele s-
au exprimat întotdeauna cu talent ¿i amploare. Expozi¡iile de picturå au atras mereu cei mai reprezentativi
arti¿ti, cei mai fideli iubitori ai artei. În felul acesta, Cercul Militar Na¡ional s-a îmbogå¡it cu lucråri
valoroase, intrate în patrimoniu, precum colec¡ia de picturå prezentatå în acest album, ce cuprinde tablouri
dåruite de arti¿ti care s-au prezentat publicului prin intermediul sålilor noastre de expozi¡ii. În paginile ce
urmeazå ve¡i vedea, a¿adar, o sintezå reprezentativå a picturii române¿ti contemporane.

General de brigadå Dr. Cåtålin ZISU



INVITATION TO THE LAND OF ARTS

It may seem a paradox to many for the military to be interested in art, as an implicit gesture, as a
direct assumption, as a protective attitude, also taking into consideration the famed saying that in the face
of weaponry, muses maintain their silence. Well, always feeding this paradox, from its inauguration, The
Palace of the National Military Circle has been a good host to the sensitive spirit, being justly considered
a true home for the arts. This architectural jewel, which has become in time one of the symbols of
Bucharest, a work of art in itself of Romanian architecture from the beginning of the previous century, gene-
rously hosts important artistic events. Alongside interpretational, music or literature show, arts have also
found an ideal place here, a warm and inviting area that rivals any art gallery in the country, with no
exaggeration necessary. It is the place in which muses have always expressed themselves with talent and
expansiveness. Painting exhibits have always attracted the most representative artists, the most loyal
patrons of the arts. Thus, the National Military Circle has been enriched with valuable things that have been
added to the patrimony, as well as the collection of paintings presented in this album, that includes
paintings given as gifts by artists who have presented themselves to the public through our exhibit halls. In
the pages that follow you will, thus, see a representative synthesis of contemporary Romanian paintings.  

Brigadier General Dr. Cåtålin ZISU



CUV¢NT ÎNAINTE

Monumentalul Palat al Cercului Militar Na¡ional este una din cele mai admirate crea¡ii arhitectonice ale Bucure¿tilor.
Istoria acestui edificiu a început odatå cu înfiin¡area la data de 15 decembrie 1876 a „Cercului militar al ofi¡erilor din garnizoana

Bucure¿ti”, care peste douå decenii va fi recunoscut ca persoanå juridicå ¿i institu¡ie de interes general al armatei sub numele de
„Cercul Militar”.

Construc¡ia Palatului, ridicat în stil neoclasic francez cu aplecare spre baroc, s-a realizat în mare parte datoritå cotiza¡iilor
benevole ale ofi¡erilor, dona¡iilor ¿i subven¡iilor de la stat. Cel care a transformat visul ofi¡erilor  în realitate a fost arhitectul român
Dimitrie Maimarolu, personalitate marcantå a timpului såu, împreunå cu arhitectul francez Ernest Doneaud ¿i inginerii Anghel Saligny ¿i
Elie Radu. Chiar dacå ridicarea acestui låca¿ a durat mai bine de un deceniu, datoritå fråmântårilor politice ale acelor ani, a¿teptarea
a luat sfâr¿it, când la data de 4 februarie 1923, în prezen¡a Regelui Ferdinand I ¿i a Reginei Maria, precum ¿i a altor înal¡i reprezentan¡i
ai Ministerului de Råzboi, a avut loc inaugurarea oficialå, solemnå a Palatului Cercului Militar, eveniment semnificativ pentru Armata
României Întregite. Caracteristicile arhitectonice ale  edificiului sunt jocul subtil ¿i echilibrat al formelor ¿i volumelor, îmbinarea
armonioaså a suprafe¡elor plane cu cele rotunde, trecerea gradatå de la planul orizontal al stråzii cåtre cel vertical al clådirii ¿i trecerea
suprafe¡elor plane în volum monumental.

De-a lungul timpului, Cercul Militar Na¡ional a devenit o institu¡ie centralå profesionistå a armatei, cu profil cultural-educativ,
artistic, precum ¿i de imagine, reprezentare ¿i protocol la nivelul Ministerului Apårårii, institu¡ie care prime¿te anual vizita a numeroase
delega¡ii militare ¿i civile din ¡arå ¿i stråinatate,  ¿i care gåzduie¿te multiple activitå¡i de reprezentare organizate de Ministerul Apårårii,
Pre¿eden¡ia, Parlamentul ¿i Guvernul României.

To¡i cei care intrå în somptuosul Palat, råmân impresiona¡i de spa¡iile impunåtoare, în care se îmbinå armonios elemente de
arhitecturå clasicå cu detalii plastice de facturå modernå, împodobite cu stucaturi, basoreliefuri, elemente decorative, opere de artå
¿i mobilier de mare valoare. Interioarele  sunt ambientate cu valoroase opere de artå plasticå din colec¡ia proprie, unele apar¡inând
patrimoniului cultural na¡ional, lucråri semnate de Nicolae Grigorescu, Iosif Iser, Costin Petrescu, D. Stoica sau ale unor arti¿ti plastici
contemporani care au expus pe simezele institu¡iei.

Activitatea expozi¡ionalå s-a lansat în Sala Maurå la  data de 20 iulie 1992, iar peste trei ani s-a inaugurat „Galeria Artelor”, un
minunat salon ornat cu marmurå, situat la parterul Palatului Cercului Militar Na¡ional care se va impune în timp ca una dintre cele mai
prestigioase såli de expozi¡ie din Capitalå ca urmare a unei selec¡ii exigente în ceea ce prive¿te valoarea ¿i calitatea lucrårilor ¿i a
expozan¡ilor. Încå de la început „Galeria Artelor“ s-a impus ca un spa¡iu select, deosebit de generos pentru arte, fiind organizate un
numår foarte mare de expozi¡ii personale ale pictorilor profesioni¿ti, sau expozi¡ii colective în cadrul cårora au fost prezen¡i cu lucråri,
sute de arti¿ti plastici. Au fost organizate „saloane de acuarelå ¿i pastel” ¿i nu în ultimul rând expozi¡ii valoroase ale unor arti¿ti plastici
apar¡inând filialelor teritoriale ale Uniunii Arti¿tilor Plastici din Constan¡a, Bråila ¿i alte ora¿e. Este un sentiment reconfortant pentru
militarii din Bucure¿ti ¿i pentru orice cetå¡ean de pe stradå iubitor de armonie ¿i culoare så ¿tie cå existå un loc unde por¡ile sunt
deschise în permanen¡å ¿i cå o întâlnire cu marii pictori români este posibilå.

Pinacoteca Cercului Militar Na¡ional a crescut an de an, tezaurizând valorile de azi pentru genera¡iile viitoare. Astfel, la 13 iunie
2001, a fost inauguratå „Galeria de artå contemporanå a Cercului Militar Na¡ional”, un loc în care lucrårile donate de pictorii expozan¡i
sunt admirate de numeroasele delega¡ii de peste hotare, dar ¿i române care au trecut pragul Palatului cu diferite ocazii. O asemenea
„comoarå” nu putea fi ascunså privirilor ¿i de aceea s-a hotårât, împreunå cu domnul Victor Simion, istoric de artå ¿i vechi colaborator
al Cercului Militar Na¡ional, så se realizeze un Album cu lucråri ale arti¿tilor care au expus pe simezele  institu¡iei, pentru bucuria
sufletului iubitorului de artå autenticå.

Speråm ca ¿i de acum înainte så putem oferi publicului militar ¿i civil, posibilitatea ca la „Galeria Artelor” så admire crea¡ii ale
arti¿tilor plastici români, opere care se înscriu pe linia marilor tradi¡ii ale artei plastice române¿ti.

Directorul Cercului Militar Na¡ional
Locotenent–colonel, Marian Ghica



FOREWORD

The monumental Palace of the National Military Circle is one of the most admired architectural creations of Bucharest. 
The history of this edifice began when the "Military Circle of the Officers of the Bucharest Garrison" was founded on December

15th, 1876, which, two decades later, will be acknowledged as a legal person and institution of general interest of the army under the
name of "Military Circle."

The construction of the Palace, built in a French neoclassical style, leaning towards the baroque, was achieved mostly due to the
donations of the officers as well as grants and subsidies from the state. The one who turned the officers' dream into a reality was the
Romanian architect Dimitrie Maimarolu, an important personality of his time, together with Ernest Doneaud, the French architect, and
engineers Anghel Saligny and Elie Radu. Even if the construction of the building lasted more than a decade, due to the political unrest
of those times, the wait was over when, on February 4th 1923, in the presence of King Ferdinand the Ist and Queen Maria, as well as
other important representatives of the War Ministry, the official, solemn inauguration of the Palace of the Military Circle too place, a
significant event for the United Romanian Army. The architectural characteristics of the edifice are the subtle and balanced play of the
shapes and volumes, the harmonious joining of plane surfaces with round ones, the gradual passage from the horizontal plane of the
street to the vertical one of the building and turning plane surfaces into a monumental volume. 

Throughout time, The National Military Circle has become a professional central institution belonging to the army with a cultural-
educational, artistic, as well as image, representation and protocol profile at the level of the Defence Ministry, an institution that
receives annually visits from numerous military and civilian delegation from the country and abroad, and which hosts multiple
representation events organised by the Ministry of Defence, the Presidency and the Government of Romania.

All those who enter the sumptuous Palace are impressed by the imposing areas in which classical architecture blends seamlessly
with modern details and are decorated with stuccos, bas-reliefs, decorative elements, works of art and highly valuable furniture. The
interiors are decorated with various works of art from its own collection, some belonging to the national cultural patrimony - works
signed by Nicolae Grigorescu, Iosif Iser, Costin Petrescu, D. Stoica or by contemporary artists who have exhibited on the walls of the
institution.

The exhibiting activity was launched in the Moor Hall on July 20th, 1992, and three years later the "Art Gallery" was inaugurated,
a wonderful room decorated with marble, positioned on the ground floor of the Palace of the National Military Circle which will become
on of the most prestigious exhibition halls in the Capital as the result of an exigent selection in terms of the value and quality of the
works and exhibitors. Even from the beginning the „Art Gallery“ has created a name for itself as being a select area, especially generous
to the arts, a large number of personal exhibits being organised with professional painters, or collective exhibits in which works of
hundreds of artists were shown. "Halls of watercolours and pastels" were organized and not lastly valuable exhibits of artists from the
various branches in the country of the Artist's Unions from Constanta, Braila and other cities. It is a comforting feeling for the army in
Bucharest as well as for any citizen off the street who enjoys harmony and colour to know that there is a place where the gates are
always open and that a meeting with the great Romanian painters is possible.

The picture gallery of The National Military Circle has grown every year, preserving today's values for future generations. Thus,
on June 13th, 2001, the "Contemporary Art Gallery of the National Military Circle" was inaugurated, a place in which the works donated
by exhibited painters are admired by numerous delegations from beyond our borders but also local ones which have crossed the threshold
of the Palace on different occasions. Such a "treasure" could not be hidden from view and that is why it was decided, alongside Mr. Victor
Simion, art historian and old collaborator of The National Military Circle, to create an Album of the artists who have had exhibits on
the walls of the institutions for the joy of the soul of the authentic art enthusiast.

We hope that we may be able to offer from now on to the military and civilian public, the possibility to admire, at the "Art
Gallery", creations of Romanian artists, works that are part of the great tradition of Romanian art.

Director of The National Military Circle 
Lieutenant-colonel, Marian Ghica



PALATUL CERCULUI MILITAR NAºIONAL DIN BUCUREªTI

În plin centrul capitalei României, se ridicå majestuos ¿i impunåtor un edificiu de referin¡å pentru arhitectura româneascå interbelicå:
Palatul Cercului Militar Na¡ional. Inaugurat la 4 februarie 1923,la mai bine de zece ani dupå ce s-a pus piatra de temelie în prezen¡a familiei
regale ¿i a elitei armatei române de atunci, Palatul este crea¡ia arhitectului Dimitrie Maimarolu, ¿colit la Paris, la fel ca ¿i colaboratorul såu
arhitectul Ernest Doneaud, cel care s-a ocupat cu realizarea decora¡iei interioare a sålilor ¿i saloanelor somptuoase ale palatului. Realizat în
stil eclectic, stil råspândit în Europa celei de a doua jumåtå¡i a secolului al XIX-lea ¿i începutul celui de al XX-lea, Palatul Cercului Militar
Na¡ional face parte din seria importantå de monumente de arhitecturå care s-au ridicat în Bucure¿ti în perioada respectivå ¿i care, prin elegan¡a
¿i frumuse¡ea lor, au dat capitalei României numele de „Micul Paris”.

Restaurat dupå anul 1989, Palatul gåzduie¿te în elegantele sale spa¡ii, reuniuni politice sau ¿tiin¡ifice na¡ionale ¿i interna¡ionale,
simpozioane, conferin¡e ¿i alte evenimente remarcabile precum ¿i numeroase activitå¡i care se deruleazå în cadrul cercurilor cultural-educative
pe care le organizeazå institu¡ia înså¿i.

O activitate cu totul nouå a fost aceea de a ini¡ia ¿i organiza în sålile sale, expozi¡ii de artå plasticå contemporanå româneascå. La data
de 20 iulie 1992, în Sala Maurå se inaugureazå prima dintr-un lung ¿ir de expozi¡ii de acest gen care vor fi gåzduite ritmic, în elegantul såu
spa¡iu. O nouå etapå a acestei foarte apreciate ini¡iative va fi reprezentatå de inaugurarea, în ziua de 15 iunie 1995, a noii såli de expozi¡ie –
Galeria Artelor - eveniment deosebit în via¡a culturalå a capitalei care va avea, de acum înainte, unul din cele mai elegante ¿i apreciate spa¡ii
expozi¡ionale. Desfå¿urând o activitate expozi¡ionalå intensivå ¿i având drept unic criteriu de selec¡ie valoarea autenticå a expozan¡ilor,
„Galeria Artelor a Cercului Militar Na¡ional“ a devenit în scurt timp cea mai prestigioaså galerie de artå plasticå din Bucure¿ti – a¿a dupå cum
a fost apreciatå de cåtre mass-media ¿i de cåtre critica de specialitate. Pe simezele „Galeriei Artelor“, în cei peste 10 ani de activitate, ¿i-au
expus crea¡iile plastice nume dintre cele mai prestigioase ale artei contemporane române¿ti. În egalå måsurå înså, aici au fost promovate ¿i
tinere ¿i promi¡åtoare talente cårora li s-a oferit, astfel, posibilitatea de a se face cunoscute în rândul publicului, al criticii de specialitate ¿i
chiar al colec¡ionarilor. Urmarea practicå a acestei activitå¡i a reprezentat-o inaugurarea la data de 13 iunie 2001, în prezen¡a unor personalitå¡i
ale vie¡ii politice, culturale, ¿tiin¡ifice, militare etc, a Galeriei de Artå Contemporanå a Cercului Militar Na¡ional, o veritabilå pinacotecå
constituitå din lucrårile donate de cåtre pictorii expozan¡i. Numårând, pânå în momentul de fa¡å, peste 110 lucråri de artå plasticå semnate
de peste 80 de nume prestigioase ale artei contemporane române¿ti, aceastå colec¡ie - care ¿i-a dobândit ¿i personalitate juridicå - este  aståzi
una dintre cele mai valoroase colec¡ii de artå contemporanå gåzduite de o institu¡ie care nu apar¡ine nemijlocit sistemului culturii. Colec¡ia 
s-a bucurat ¿i continuå så se bucure ¿i de elogioasele aprecieri exprimate de numeroasele delega¡ii de peste hotare care au poposit în Palatul
Cercului Militar Na¡ional cu ocazia unor evenimente protocolare ¿i ale cåror opinii se aflå consemnate în Cartea de Onoare a institu¡iei. Pentru
o mai bunå cunoa¿tere a operelor de artå gåzduite de Galeria de Artå Contemporanå Româneascå, s-a sim¡it necesitatea realizårii unei
publica¡ii care så prezinte celor interesa¡i - chiar ¿i numai la modul succint - patrimoniul expus pentru vizitare. Prezenta lucrare este deci un
repertoriu selectiv în care figureazå numele arti¿tilor cu sumare date biografice ¿i, atât cât spa¡iul grafic a permis-o, ¿i cu unele reproduceri
dupå lucrårile acestora. Chiar dacå unii autori, din motive obiective, sunt prezen¡i numai cu titlul lucrårilor din colec¡ie,aceastå situa¡ie nu
diminueazå cu nimic din valoarea lor sau a lucrårilor semnate. Însu¿i faptul cå ei au fost accepta¡i pentru a figura pe simezele unei colec¡ii
recunoscutå prin exigen¡a sistemului de selec¡ie, då dovada prestan¡ei lor profesionale.

Înscrierea numelor in acest „Repertoriu“ s-a fåcut în ordine alfabeticå, cu men¡ionarea principalelor date biografice ale autorilor cu
scopul de a le face mai bine cunoscutå personalitatea artisticå. Se poate observa cå din aceastå colec¡ie fac parte atât arti¿ti de mare
notorietate ¿i cu ani îndelunga¡i de experien¡å profesionalå cât ¿i pictori mai tineri care ¿i-au dobândit o recunoa¿tere atât din partea arti¿tilor
consacra¡i, cât ¿i din partea publicului ¿i a criticii de specialitate. Din acest punct de vedere „Galeria Artelor“, sala de expozi¡ii a Cercului
Militar Na¡ional, a fost – a¿a cum s–a men¡ionat ¿i mai înainte - un permanent sus¡inåtor al arti¿tilor mai tineri , oferindu-le acestora, periodic,
posibilitatea de a-¿i organiza expozi¡ii, fie personale, fie de grup.

Datele biografice din fi¿ele acestei lucråri au fost selec¡ionate din pliantele, cataloagele, CV-urile arti¿tilor, precum ¿i din Enciclopedia
Arti¿tilor Români Contemporani (vol. I–V ) publicatå de Editura ARC Bucure¿ti, cåreia îi mul¡umesc pentru amabilitate. Fårå îndoialå cå în text
vor fi ¿i inevitabile omisiuni sau date incomplete pentru care autorul î¿i cere scuze asigurându-i înså pe arti¿ti de întreaga sa considera¡ie.

Victor Simion
Istoric de artå



THE PALACE OF THE NATIONAL MILITARY CIRCLE IN BUCHAREST

In the centre of the capital of Romania, an edifice of reference for inter-war Romanian architecture rises majestically and imposingly: The
Palace of the National Military Circle. Inaugurated on February 4th, 1923, well over ten years after the first stone of the foundation was laid in
the presence of the Royal family and the elite of the Romanian army at that time, the Palace is the creation of architect Dimitrie Maimarolu,
schooled in Paris, as well as his collaborator Ernest Doneaud, the latter having handled the interior decorating of the sumptuous halls and rooms
of the Palace. Created in an eclectic style, a style that was widespread during the second half of the 19th century and at the beginning of the
20th century in Europe, The Palace of the National Military Circle is parte of an important series of architectural monuments which were built
in Bucharest during that time and which, through their elegance and beauty, gave the Romanian capital the name of "Little Paris."

Restored after 1989, the Palace hosts national political or scientific meetings, symposiums, conferences and other remarkable events in
its elegant areas, as well as numerous activities that take place in the cultural-educational circles which the institution itself organizes.

A completely new activity was the initiation and organization of Romanian Contemporary Art Exhibits in its halls. On July 20th, 1992, in
the Moor Hall, the first of a long series of this type of exhibits is inaugurated, exhibits will which be hosted rhythmically, in its elegant space.
A new stage of this much appreciated initiative will be represented by the inauguration, on June 15th, 1995, of the new exhibit hall - The Art
Gallery - a special event in the cultural life of the capital which will have, from this day forth, one of the most elegant and appreciated exhibit
areas. Within a short period of time, the Art Gallery of the National Military Circle has become the most prestigious art gallery in Bucharest -
as it was considered by the mass-media and the critics in the field - carrying out an intensive exhibiting activity and with the sole selection
criteria being the authentic value of the exhibitors. On the walls of the Art Gallery, in over 10 years of activity, some of the most prestigious
names of Romanian contemporary art have exhibited their work. At the same time though, young and promising talents were also promoted
here, who were thus offered the possibility to become known by the public, the critics in the field and even by collectors. The practical result
of this activity was the inauguration on June 13th, 2001, in the presence of personalities of political, cultural, scientific, military etc. life, of
the Contemporary Art Gallery of the National Military Circle, a true picture gallery made up of works donated by exhibiting painters.
Numbering, until the present, over 110 works of art signed by over 80 prestigious names of Romanian contemporary art, this collection - which
has also gained legal personality - is today one of the most valuable collections of contemporary art hosted by an institution that does not belong
exclusively to the culture system. The collection has enjoyed and continues to enjoy the eulogistic appreciations expressed by numerous
delegations from across our borders which have visited The Palace of the National Military Circle on the occasion of protocol events and whose
opinions are consigned in the Honorary Book of the institution. To become better acquainted with the works of art hosted in the Romanian
Contemporary Art Gallery, it was considered necessary create a publication which would present to those interested - even if in a succinct
manner -, the patrimony on exhibit. The present work is thus a selective repertoire in which the names of artists appear with sketchy biographic
data and, as much as space allowed, a few reproductions of their work. Even if some authors, due to objective issues, are presented only with
the title of their works from the collection, the latter does not diminish in any way from their value or the signed works. The fact that they
have been accepted to appear on the wall of a collection acknowledged through the exigency of the selection system, is proof of their
professional dignity. 

The names have been listed alphabetically in this repertoire, with the main biographic data being mentioned of the authors in order to
bring their artistic personality to light. It can be seen that both highly famed artists with long years of professional experience as well as younger
painters who have obtained acknowledgement both from recognized painters as well as from the public and critics in the field. From this point
of view the „Art Gallery“, the exhibit hall of The National Military Circle, was - as mentioned before - a permanent supporter of younger artists
offering them, periodically, the possibility to organise either personal or group exhibits.

The biographic data from the pages of this work were selected from the brochures, catalogues and CVs of the artists as well as from The
Encyclopaedia of Contemporary Romanian Artists (volumes I-V) published by the ARC Publishing House Bucharest, which I thank for their
kindness. It is without a doubt that their will be inevitable omissions or incomplete data for which the author apologises ensuring the artists of
his full esteem. 

Victor Simion
Art Historian
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A. LALAUZE, 
Marengo

Oscar OBEDEANU, 
Atacul de la Grivi¡a

(detaliu)

LUCRÅRI DE PATRIMONIU

(detaliu)
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Iosif ISER, Barbu Låutaru

Stoica DEMETRESCU, Popas
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Stoica DEMETRESCU, Lupta de la Mårå¿ti

Costin
PETRESCU,
Båtålia de la
Mårå¿ti
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Nicolae GRIGORESCU,
Întoarcerea de la târg

Nicolae GRIGORESCU,
Întoarcerea de la târg
(detaliu)

ANONIM,
Asaltul Vienei

ANONIM,
Asaltul Vienei
(detaliu)
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ARTIªTI ªI OPERE AFLATE ÎN COLECºIE
Lucråri de picturå în ulei

Petre ACHIºENIE

Nåscut la 27 mai 1929, în Comuna
Havârna, Jude¡ul Boto¿ani.
Între anii 1948–1951, urmeazå cursurile
Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucure¿ti (profesor,
Alexandru Ciucurencu), iar între anii 1951-
1957 studiazå la Academia de Artå „I.E.
Repin” din Leningrad. Se va dedica atât
picturii de ¿evalet, cât ¿i celei
monumentale (religioase) fiind solicitat så
picteze mai multe biserici (Bucure¿ti,
Boto¿ani, Slatina, Zimnicea, Hunedoara,
Ploie¿ti ¿.a.). Este profesor la catedra de
picturå monumentalå de la Academia de
Arte din Bucure¿ti. A participat la
numeroase expozi¡ii de artå, atât în ¡arå,
cât ¿i peste hotare (Chi¿inåu, Berlin,
Dresda, Moscova, Roma, Floren¡a,
Vene¡ia, Fran¡a, Cehoslovacia ¿.a.m.d.),
având lucråri în colec¡ii publice sau
particulare.
„Petre Achi¡enie ¿i-a cristalizat o viziune,
un stil care, reprezentat prin acele mari
panouri evocând altarele, nu este altceva
decât reveren¡a adâncå, denså ¿i smeritå
fåcutå tuturor înainta¿ilor såi care l-au
format”, nota Radu Ionescu.

LUCEAFÅR I 
ulei pe pânzå, 

60 x 73 cm.
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Sorin ADAM

Nåscut la 22 august 1968 la Ploie¿ti.
Licen¡iat al Academiei de Artå din
Bucure¿ti, 1996.
Cadru universitar la Academia particularå
de artå „Luceafårul”, 1998-2002.
Expune încå din anii studen¡iei (1993), în
galerii de artå din Bucure¿ti ¿i din ora¿e
importante din ¡arå. A poposit în mai
multe rânduri în Italia ¿i în Grecia unde a
expus sau ¿i-a realizat documentarea
pentru expozi¡iile de grup sau personale.
Maestrul såu, pictorul Vasile Grigore, îl
caracteriza astfel: ”Echilibrul pictural
creat de forme, culori, valora¡ii,
indiferent de subiect, este personalitatea
acestui talentat pictor cu destin de mare
artist.”

NATURÅ STATICÅ
ulei pe pânzå, 

55 x 55 cm
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Gheorghe BOºAN

Nåscut la 15 noiembrie 1929, la Chi¿inåu,
Republica Moldova.
În anul 1958 î¿i încheie studiile de
specialitate la Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti. Dupå
absolvire numele såu se regåse¿te
frecvent, aproape an de an, pe simezele
sålilor de expozi¡ii organizate în capitalå,
în mari ora¿e din provincie ¿i, nu în
ultimul rând, în importante ora¿e de peste
hotare (Istanbul, Cairo, Moscova, Sofia,

Turin, Ankara, Alexandria, Damasc,
Geneva, Bratislava, Praga, Berlin, Rabat,
Lugano, Torino, Lagos ¿.a.). Recunoscut ca
un peisagist cu o mare sensibilitate pentru
culoarea localå, Gheorghe Bo¡an î¿i
regåse¿te numele pe lucråri aflate aståzi
în multe colec¡ii particulare de peste
hotare (din Europa, Asia Micå, Orient,
S.U.A. ¿.a.m.d.). A fost decorat cu Ordinul
Meritul Cultural Clasa I.

PEISAJ 
ulei pe carton, 

35 x 50 cm
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Angela Popa BRÅDEAN 

Nåscutå la 3 august 1934 la Ia¿i.
Absolventå a Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti,1959
Membrå a U.A.P. din anul 1964.
Elevå a maestrului Alexandru Ciucurencu,
Angela Popa Brådean debuteazå în via¡a
artisticå încå din studen¡ie (1955)

devenind o prezen¡å cvasi-permanentå în
expozi¡iile organizate la nivel municipal,
regional sau na¡ional precum ¿i
interna¡ional (Beirut, Tokio, Paris, Napoli,
San Marino, Palermo, Ravenna, Livorno
etc., precum ¿i în U.R.S.S., Anglia,
R.D.G., Argentina).

A efectuat numeroase cålåtorii de studiu
¿i documentare în stråinåtate (Italia,
Fran¡a, Belgia, Olanda, R.D.G., R.F.G.,
Austria, Grecia, Cehoslovacia, Bulgaria).
A fost premiatå în douå rânduri (în 1981 ¿i
1983) la Festivalul Na¡ional „Cântarea
României”.

GAROAFE
ulei pe pânzå, 

55 x 46 cm
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Traian BRÅDEAN

Nåscut la 4 iulie 1927, la Comlåu¿, jud.
Arad. Absolvent al Liceului de Artå din
Timi¿oara ¿i al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti (elev
al maestrului Alexandru Ciucurencu), unde
a func¡ionat ¿i ca profesor pânå în anul
1987.

Are o prodigioaså activitate expozi¡ionalå
atât în ¡arå cât ¿i peste hotare (peste 60
de expozi¡ii în Europa, Orientul Apropiat,
Egipt, S.U.A.) ¿i alte numeroase prezen¡e
în ¡arå, la care se adaugå 6 premii de
prestigiu, printre acestea numårându-se
Premiul Academiei Române pentru picturå

(1978) ¿i Premiul „Omagiu lui Rafael“
(Roma, 1983).
Remarcabil desenator, Traian Brådean se
distinge ¿i ca un pictor „robust, grav ¿i
discret melancolic, opera sa fiind emanatå
dintr-o profundå omenie” dupå cum
remarca Prof.dr. Dan Cristian Popescu.

LALELE GALBENE
ulei pe pânzå, 

55 x 46 cm
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Corneliu BRÅESCU

Nåscut la 14 noiembrie 1927 la Bråila.
Urmeazå cursurile Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti la clasa profesorilor Camil Ressu
¿i Catul Bogdan, absolvind în anul 1955.
Urmeazå o fertilå activitate expozi¡ionalå
cu participåri la numeroase expozi¡ii
organizate atât în ¡arå cât ¿i peste hotare
(la Havana, Viena, Helsinki ¿.a.), iar în
paralel, desfå¿oarå ¿i o activitate
didacticå, în calitate de profesor la Liceul
de Artå „Nicolae Tonitza” din Bucure¿ti.
Corneliu Bråescu este un pictor ce „creazå
o dominantå caldå de oranjuri ¿i ro¿uri cu
intensitå¡i diferite, o picturå ce încântå
ochiul prin tonalitå¡ile sale solare …”
nota Gabriela Eftimie.

CUPÅ CU FRUCTE
ulei pe pânzå, 

61 x 65 cm
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Mihai Marin CÂRSTEA

Nåscut la 27 decembrie 1951, la Vlaici,
jude¡ul Olt.
În anul 1988 absolvå Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti avându-i ca profesori pe Alexie
Lazår Florian, Romeo Voinescu, Nicolae
Adam. De¿i este de forma¡ie metalist

„Mihai Cârstea face parte dintr-o familie
de arti¿ti români care încå mai cred în
virtu¡ile picturii de sugestie” nota despre
el Dr. Cristian Popescu. 
A fost prezent în numeroase expozi¡ii din
¡arå ¿i de peste hotare având lucråri în
multe colec¡ii particulare.

TÂRG LA
CÅLUGÅRENI

ulei pe pânzå,
82 x 67 cm
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Alexandru CERNAT

Nåscut la 24 decembrie 1969, în Bucure¿ti.
Este absolvent din anul 1997 al Academiei
de Arte Plastice din Bucure¿ti, sec¡ia
picturå, clasa maestrului Vasile Grigore.
De¿i tânår, se afirmå ca un talent viguros
„prin douå elemente puternice pe care

pictorul reu¿e¿te admirabil så le
echilibreze: intensitatea culorilor crude ¿i
for¡a liniilor care re¡in motivul într-o
încorsetare geometrizatå, de mare
expresivitate”, a¿a cum îl caracteriza
Radu Ionescu.

FRUCTE DE VARÅ
ulei pe pânzå, 

60 x 80 cm



23

Elena U¡å CHELARU

Nåscutå la Chi¿inåu (Republica Moldova),
urmeazå Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti, sec¡ia
picturå, pe care l-a absolvit în anul 1956.
Urmeazå o prodigioaså carierå artisticå ce
însumeazå pânå aståzi zeci de expozi¡ii
atât în ¡arå cât ¿i în stråinåtate, fie

singularå, fie alåturi de al¡i confra¡i de
breaslå (U.R.S.S., Israel, Italia, Austria,
Belgia, Fran¡a, Cehoslovacia). Este
membrå a mai multor Academii de artå
din stråinåtate (Italia, S.U.A., Fran¡a)
primind nenumårate premii ¿i distinc¡ii
interna¡ionale. 

Adeptå a unor modalitå¡i moderne de
exprimare, artista „surprinde prin
capacitatea de a dårui compozi¡iilor ei o
constantå puritate a sentimentului ¿i o
reînnoitå bucurie a liniei” comenta
publicistul italian Carlo Emanuelle
Bugatti.

GRÅDINI LA PLOPENI
ulei pe pânzå, 

60 x 80 cm
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Augustin COSTINESCU

Se na¿te la 28 aprilie 1943, la Lipova, Jud.
Arad.
Absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”, promo¡ia 1969,
avându-i ca profesori pe Aurel Vlad, Ion
Mar¿ic ¿i Ion Popescu Negreni. Din anul
1969 va figura cu lucråri în majoritatea

saloanelor anuale, bienale, municipale sau
republicane, fie singur, fie în grup. Este
prezent ¿i la expozi¡ii organizate peste
hotare (Germania, Bulgaria, Cehia,
Slovacia, Polonia, Finlanda, China,
Jugoslavia, Italia, Austria sau Fran¡a)
având ¿i numeroase lucråri în colec¡ii

particulare de peste hotare. Apreciat
drept un demn urma¿ al marilor colori¿ti
români, Augustin Costinescu „î¿i concepe
imaginea ca rod al luminii din miezul zilei
de varå”, scria despre el publicistul Tudor
Octavian.

VALS 
ulei pe pânzå, 
120 x 100 cm
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Radu COSTINESCU

Terminå Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti în anul
1971, dupå o întrerupere de mai bine de
un deceniu produså din motive politice.
Este prezent înså în expozi¡ii atât în ¡arå
cât ¿i în stråinåtate încå din anul 1961, cu
lucråri care dovedesc apropierea sa de
formulele mai moderne ale
expresionismului sau abstrac¡ionismului.
„Socotesc cå domeniul propriu al artei lui
Radu Costinescu este o artå abstractå în
accep¡ia cea mai strictå… ¿i cå nimic nu e
în aceastå construc¡ie abandonat
întâmplårii sau sugerat de fantezie ori
capriciu“, nota Alexandru Paleologu.
Din anul 1969 expune frecvent în Fran¡a,
Italia, U.R.S.S., Grecia, Germania, în
acela¿i timp înså sus¡ine în ¡arå cicluri de
conferin¡e despre fenomenul plastic
contemporan.

TRASEE DE LUMINÅ
ulei pe pânzå, 
115 x 150 cm
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Horia CUCERZAN

Se na¿te la Blaj în anul 1938.
A absolvit în anul 1963, Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu” din Cluj –
Napoca.
Se dedicå unei intense activitå¡i de
crea¡ie plasticå atât în domeniul picturii
cât ¿i în cel al graficii ¿i al artei
monumentale. Palmaresul såu însumeazå
participåri la peste 40 de expozi¡ii
personale sau de grup, organizate atât în
¡arå cât ¿i în stråinåtate (Italia, Fran¡a,
Austria, Suedia, Belgia ¿.a.), unde este
remarcat prin caracterul solar, luminos,
poetic al picturilor sale.
Criticul Dan Grigorescu considera cå
„elementul fundamental al acestei picturi
e lumina”, iar Aurelia Mocanu scria cum
cå „Horia Cucerzan picteazå un spulber
de materie” fluidizând, pur ¿i simplu,
lumina în culoare. Lucråri semnate de
pictor se gåsesc în multe colec¡ii
particulare de peste hotare.

BALERINE 
ulei pe carton, 

69 x 49 cm 
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Aurel DAN

Nåscut la 6 februarie 1946 în localitatea
Aspra din ºara Låpu¿ului.
Absolvå în anul 1980 Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu” din Cluj–Napoca
¿i î¿i continuå activitatea creatoare cu
predilec¡ie în zona Maramure¿ului, cåreia
îi dedicå o însemnatå parte a crea¡iei
sale. Satul maramure¿ean, cu oamenii såi,
cu arhitectura sa, cu atât de unicele sale
sårbåtori, reprezintå pentru artist o surså
tematicå inepuizabilå. „Aurel Dan este de
fapt expresia propriului såu spa¡iu –
Maramure¿ul stråvechi”, scria despre el
Ion Iuga. Pictorul ¿i-a fåcut cunoscutå
aceastå lume unicå prin numeroasele
expozi¡ii pe care le-a organizat în mai
toatå ¡ara dar ¿i în Ungaria, Olanda,
Polonia ¿.a., colec¡ionari din peste 27 de
¡åri de pe 4 continente având aståzi
lucråri semnate de acest fiu al
Maramure¿ului.

IARNÅ MARAMUREªEANÅ
ulei pe pânzå,

60 x 65 cm
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Victor DIMA

Se na¿te în Bucure¿ti la 6 februarie 1953.
Dupå absolvirea, în anul 1975, a
Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucure¿ti, se dedicå atât
picturii, cât ¿i realizårii unor manuale de
educa¡ie plasticå. Practicå o picturå în
care motivul este redus la formele sale
esen¡iale apelând, de regulå, la culori
pure, calde, discret ¿i subtil armonizate.
Are lucråri în colec¡ii particulare din
Canada, Finlanda, Germania, S.U.A.,
Elve¡ia ¿i Ungaria.

LA MARGINEA METROPOLEI
ulei pe pânzå,

65 x 70 cm
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Vasile DOBRIAN

Nåscut în anul 1912, decedat în anul 1999.
Vasile Dobrian a fost unul dintre
reprezentan¡ii de seamå ai graficii
române¿ti dinainte ¿i de dupå cel de-al
doilea Råzboi Mondial, lucrårile sale – de o
mare diversitate tematicå – fiind
caracterizate printr-o mare for¡å de
sugestie. A fost atras de universul satului
românesc, de aspectele sociale ale
realitå¡ii tråite. A abordat ¿i modalitå¡ile
de exprimare ale abstrac¡ionismului.

PROTUBERANºE 
ulei pe pânzå, 
130 x 130 cm
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Mircea DOINARU

Nåscut la 13 martie 1960 la Sinaia.
Dupå absolvirea Institutului Politehnic din
Bucure¿ti (1980 – 1985), urmeazå
Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” (1985 – 1989) clasa prof.
Vasile Grigore dedicându-se carierei de
artist plastic profesionist. Urmeazå serii
întregi de expozi¡ii în ¡arå ¿i peste hotare
care îi confirmå incontestabilul talent
plasându-l aståzi printre valoro¿ii
reprezentan¡i ai noii genera¡ii de pictori. 
Profesorul såu, maestrul Vasile Grigore,
scria despre Mircea Doinaru cå el „irupe
în fiecare picturå sau lucrare de acuarelå
¿i pastel o fantezie coloristicå în forme ¿i
valora¡ii de o inepuizabilå frumuse¡e…
dovada unui artist de mare talent”.

PEISAJ DIN GRECIA
ulei pe carton, 

55 x 61 cm
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Mihai GAVRIL

Nåscut la Fålticeni la 9 noiembrie 1961.
Absolvent al Academiei de Arte
„Luceafårul” (1996) ¿i apoi al Universitå¡ii
de Artå „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti, clasa prof. Ion Grigore(1998).
Desfå¿oarå o activitate complexå (graficå
publicitarå, artå monumentalå, picturå în

ulei etc.), fiind prezent, începând din
anul 1991, în peste 50 de expozi¡ii
personale, saloane, expozi¡ii de grup sau
colective atât din ¡arå cât ¿i peste hotare
(Haga, Barcelona, Atena, Marsillia,
Vene¡ia, Bruxelles, Malmo, Chi¿inåu ¿.a.).

PIVNIºA
ulei pe pânzå, 

65 x 54 cm
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Ion GRIGORE

Nåscut la 25 martie 1940 în comuna Corni,
jude¡ul Suceava.
Dupå absolvirea Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” (1964) se remarcå
printr-o foarte bogatå activitate creatoare,
numele såu regåsindu-se pe simezele celor
mai importante expozi¡ii organizate în
capitalå, în provincie ¿i, nu în ultimul rând,
peste hotare (unde a expus, practic, pe

toate continentele lumii). Este membru al
U.A.P. ¿i profesor la Universitatea Na¡ionalå
de Arte din Bucure¿ti, catedra de Artå
Muralå. În cei peste 40 de ani de activitate
a fost recompensat cu numeroase diplome,
premii ¿i burse, aståzi fiind recunoscut ca
unul din reprezentan¡ii de frunte ai artei
române¿ti contemporane. Crea¡ia sa
plasticå este dedicatå în cea mai mare

måsurå satului bucovinean pe care îl
omagiazå, cu oamenii lui, cu tradi¡iile ¿i
ritmul calm al vie¡ii cotidiene, desprins
parcå din frescele vechilor biserici. Mul¡i
colec¡ionari din ¡arå ¿i din stråinåtate
(Italia, Fran¡a, Elve¡ia, Belgia, Olanda,
Germania, Canada, S.U.A., Japonia, sau
Anglia) posedå lucråri semnate de Ion
Grigore.

IARNÅ PESTE SAT
ulei pe pânzå, 

81 x 116 cm
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Vasile GRIGORE

SCOICI, FLORI ªI
BANANE 

ulei pe carton, 
50 x 65 cm

Nåscut în Bucure¿ti la 27 ianuarie 1935.
Absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” (1959) unde îi va
avea ca profesori pe Rudolf Schweitzer
Cumpåna, Samuel Mutzner ¿i Ion Mar¿ic ¿i
unde va reveni din anul 1961 ca lector,
conferen¡iar ¿i profesor. Timp de 7 ani va
fi asistentul maestrului Alexandru
Ciucurencu cel care va scrie despre el cå
arta sa este „izvorâtå dintr-o inimå ¿i

gândire sincerå ¿i dezinteresatå, plinå de
bucurie, tinere¡e ¿i dragoste de via¡å…
Picturå luminoaså, seninå, de bun gust,
frumos compuså ¿i bine pictatå”.
Are un palmares expozi¡ional absolut
impresionant, cu participåri la zeci de
expozi¡ii atât în ¡arå cât ¿i peste hotare
(peste 20 de ¡åri din Europa, 8 state din
S.U.A, în Canada, America de Sud, Asia,
Orientul Apropiat, Africa ¿.a.m.d.). 

A primit numeroase diplome si premii
na¡ionale ¿i interna¡ionale. El însu¿i
colec¡ionar ¿i-a donat recent propria
colec¡ie de valori punând bazele unui
muzeu care-i poartå numele. Este un
veritabil creator de ¿coalå, mul¡i dintre
fo¿tii såi studen¡i devenind aståzi
reprezentan¡i valoro¿i ai artei
contemporane române¿ti.
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Dimitrie GRIGORAª

S-a nåscut la 15 septembrie 1934 în
comuna Filipe¿ti, sat Cârligi, jude¡ul
Bacåu.
Între anii 1954–1960 urmeazå Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti, clasa mae¿trilor Eugen Popa ¿i
Rudolf Schweizer–Cumpåna.

Din anul 1961 participå la toate expozi¡iile
de stat (anuale, bienale), municipale,
saloane, cu lucråri de picturå, graficå ¿i
artå decorativå. A fost prezent ¿i în multe
expozi¡ii organizate peste hotare (Torino,
Tel Aviv, Budapesta, Padova, Beirut, Viena,
Leningrad, Praga, Geneva, Moscova etc.).

Este autorul unor lucråri de artå
monumentalå (mozaicuri, frescå,
sgrafitto, tapiserii) de graficå ¿i de lucråri
în ulei, fiind premiat în repetate rânduri
pentru realizårile sale. „Un artist care a
råmas fidel viziunii tradi¡ionale” dupå
cum nota Dan Grigorescu.

NATURÅ MOARTÅ 
CU OGLINDÅ 

ulei pe pânzå, 
58 x 75,5 cm
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Nicolae N. IORGA

Nåscut la Gala¡i la 2 mai 1933.
Este absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti (1958) clasa profesorilor Petre
Dumitrescu ¿i Al. Bråtå¿anu. Se manifestå
ca un pictor original prin asocia¡iile
cromatice neobi¿nuite la care apeleazå
pentru a sugera ideea de dinamism, de
mi¿care impetuoaså. Criticul Valentin
Ciucå, referindu-se la frecventele sale
teme hipice, îl asociazå, din punct de
vedere tematic, cu Degas sau Luchian
concluzionând ca „arta de a sugera
mi¿carea prin repaus tensionat ¡ine de
arta unui desenator obi¿nuit cu
concentrarea materiei cromatice”.

TOAMNA
ulei pe pânzå, 

50 x 50 cm
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Carolina IACOB 

Este nåscutå la 20 ianuarie 1940.
În anul 1964 absolvå Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” la clasa
maestrului Alexandru Ciucurencu. Se
distinge încå de la începutul activitå¡ii
sale prin preferin¡a pentru interpretåri 

cu tentå oniricå. „Visurile sunt basme
tratate frumos, un fabulos uman apropiat
de lumea noastrå, cu o ingeniozitate ¿i un
farmec autentic” dupå cum remarca Petru
Comarnescu.

SEISM 
ulei pe pânzå, 

73 x 81 cm
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Lucian LICIU 

Nåscut în Slatina la 18 ianuarie 1968.
Absolvent al Universitå¡ii de Artå
„Luceafårul” ¿i apoi al sec¡iei de artå
monumentalå al Universitå¡ii de Artå
„Nicolae Grigorescu”, Lucian Liciu

abordeazå mai multe tehnici artistice –
pictura în ulei, tempera, pastelul ¿i
pictura monumentalå lucrând pe mai
multe ¿antiere 

TÂRG. SLATINA, 
ulei pe carton, 

48 x 35 cm
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Geta MERMEZE

Nåscutå în anul 1932 la Ploie¿ti.
Terminå, în anul 1954, Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”, la clasa
maestrului Camil Ressu. Debuteazå în anul
1954 ¿i se numårå printre permanen¡ii
expozi¡iilor de artå bienale, municipale,
republicane,fiind prezentå ¿i la unele
expozi¡ii de grup din stråinåtate (Var¿ovia,
Boston, Berlin, Helsinki, New York, Atena,
Budapesta) primind premii ¿i diplome
pentru lucrårile expuse. Se dedicå
modalitå¡ilor abstracte de comunicare
plasticå. Eminentul critic de artå Eugen
Schileru nota: „Analistå ¿i totodatå
imaginativå, Geta Mermeze între¡ese
sim¡ul realului cu visarea”.

GENEZÅ COSMICÅ 
ulei pe pânzå, 

44 x 144 cm
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Minu MOVILÅ

Nåscut la 26 octombrie 1956 în comuna
Brusturi, Drågåne¿ti, jude¡ul Neam¡.
Absolvent al Academiei de Arte „Nicolae
Grigorescu” la clasa maestrului Vasile
Grigore. Debuteazå cu o expozi¡ie
personalå la Bra¿ov (1994) urmatå –
aproape an de an - de o altå serie de
expozi¡ii personale ¿i de grup în Bucure¿ti
¿i în ¡arå. Colorist, cu exprimåri sintetice,
este un pictor al genera¡iei mai tinere,
aflat în plinå afirmare.

PEISAJ CU POMI
ulei pe pânzå, 

48 x 60 cm
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Costin NEAMºU

Nåscut în mai 1939 la Corni, jude¡ul
Suceava.
Între anii 1961-1967, urmeazå Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti, iar din anul 1968 participå cu
regularitate la expozi¡iile importante
organizate în Capitalå ¿i în provincie, la
expozi¡iile bienale, republicane ¿i
municipale. Exponent al tradi¡iilor
colorismului românesc (fost elev al
maestrului Ciucurencu), Costin Neam¡u

este ¿i unul dintre pu¡inii pictori care
continuå ¿i tradi¡ia valoroaså a mae¿trilor
pastelului fiind prezent cu regularitate în
expozi¡iile dedicate acestei tehnici, atât
în ¡arå cât ¿i în stråinåtate (la Bienala de
pastel de la St. Quentin – Fran¡a).
Numeroase lucråri se aflå aståzi în colec¡ii
particulare din multe ¡åri de pe
continentele lumii (Europa, Asia, America
de Nord, Africa etc.).

VASUL ALBASTRU
ulei pe pânzå, 

81 x 57,2 cm
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Lisandru NEAMºU

Nåscut la 11 august 1970 la Bucure¿ti.
Dupå absolvirea Liceului „N. Tonitza”,
urmeazå Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu”, sec¡ia picturå
monumentalå (absolvit în anul 1995). Se
va specializa în domeniul restaurårii,
beneficiind de burse ¿i de stagii de
perfec¡ionare în stråinåtate (Roma,
Aachen, Austria, Germania). Este cadru
universitar la catedra de picturå
monumentalå.
„Monumentalist prin formare, poet prin
expresie, el face parte din cei spori¡i de
frumuse¡ea spiritului care pretind ra¡iune
¿i sensibilitate…” îl caracteriza Dorana
Co¿oveanu.

MIªCARE 
ulei pe pânzå, 

80 x 140 cm
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Aurel NEDEL

Nåscut la 19 ianuarie 1930 la Vaidei –
Orå¿tie.
Este absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”, clasa
maestrului Alexandru Ciucurencu.
Debuteazå în activitatea expozi¡ionalå în
anul1959 participând apoi la numeroase
expozi¡ii din ¡arå dar ¿i peste hotare unde
lucrårile sale sunt remarcate de cåtre
critica de artå (la Paris, Berlin, Viena,
Praga, Cairo, Ankara, Sofia, Copenhaga,
Lisabona, Moscova, Tel Aviv, Vene¡ia,
Philadelphia, Teheran, Oslo ¿.a.).
S-a bucurat întotdeauna de o bunå primire
din partea criticii care a remarcat cå
„Nedel este un poet al griurilor,
brunurilor, galbenurilor foarte nuan¡ate”
(Petru Comarnescu), „pictura sa are o
sonoritate muzicalå” (Dan Grigorescu),
„el se revendicå acut din matricea
spa¡iului românesc în care ¿i-au dat
întâlnire Blaga, Enescu, ªirato, Baba ¿i
mul¡i al¡ii” (Cristina Angelescu).

FLOAREA SOARELUI
ulei pe pânzå, 

83 x 73 cm
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Ion Popescu NEGRENI

Nåscut la 2 ianuarie 1907 în comuna
Negreni – Olt. Decedat în 2001.
Dupå absolvirea Academiei de Arte
Frumoase din Bucure¿ti (1927–1931) sub
îndrumarea mae¿trilor Camil Ressu ¿i
Constantin Artachino, (urmând în paralel
¿i Facultatea de Drept - 1927–1929), se
dedicå învå¡åmântului (profesor la Bråila,
iar din anul 1954, la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti). În paralel cu activitatea de la
catedrå (a pregåtit câteva genera¡ii de
pictori) are o bogatå activitate
expozi¡ionalå. Timp de ¿ase decenii va fi
prezent în zeci de expozi¡ii de grup,
colective, personale, saloane oficiale sau
alte evenimente plastice din ¡arå sau de
peste hotare, cu lucråri care l-au plasat
printre marii mae¿tri ai artei
contemporane române¿ti. A poposit prin
mai toate ¡årile Europei, prin Orient, Asia
sau S.U.A., fiind distins cu premii,
diplome ¿i medalii.
Spunea despre sine cå „Am fost ¿i sunt
receptiv la valorile spirituale transmise
de predecesori, la efortul lor cåtre mai
bine, cåtre frumos, adevår ¿i libertate.
Am considerat ¿i consider cå omul
constituie tema majorå a artei.”

SIMION BÅRNUºIU
ulei pe carton, 

60 x 73 cm
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Florin NICULIU

Nåscut la 10 iulie 1928 la Hude¿ti –
Dorohoi, decedat la 22 mai 1997.
Absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti (1947 –
1950) ca elev al profesorilor Nicolae
Dåråscu, Al. Ciucurencu ¿i Camil Ressu.
Este atras în egalå måsurå de picturå ¿i de
desen, domenii pe care le abordeazå. În
cadrul numeroaselor expozi¡ii – personale,
de grup sau colective – dovedindu-se un
mare iubitor de naturå, pe linia marilor
colori¿ti ¿i înainta¿i români. „O artå a
unei superioare bucurii a culorii” (Dan
Grigorescu), cu „revenirea la naturå ¿i la
tradi¡ie” (Amelia Pavel) ¿i „probabil cea
mai andreescianå stare de veghe la
naturå” (Tudor Octavian). Biografia sa
artisticå cuprinde o lungå listå de
participåri expozi¡ionale prin mai toate
marile ora¿e europene ¿i nu numai.
Activitatea sa a fost încununatå ¿i de o
serie de premii acordate atât în ¡arå cât ¿i
peste hotare.

GRÅDINA
ulei pe pânzå, 

42 x 52 cm
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Ruxandra PAPA

Nåscutå în Bucure¿ti la 4 iunie 1959, va
absolvi Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucure¿ti în anul 1985.
Face parte din mai tânåra genera¡ie de
pictori, remarcându-se prin frecven¡a cu
care participå la saloanele oficiale de
picturå unde expune lucråri care atrag
aten¡ia criticii de specialitate. Maniera sa

particularå, cu pre¡iozitå¡i ¿i densitå¡i
cromatice este „deduså parcå din
stilistica puristå a primitivilor nordici,
sau a proto-renascenti¿tilor toscani, de la
Van Eyck sau Van der Weiden, la Benozzo
Gozzoli sau Gentile da Fabriano” nota
criticul de artå Virgil Mocanu.

ELIDAL
ulei pe pânzå, 

64 x 53 cm
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Angela PAªCA

Se na¿te la Bra¿ov în anul 1922. Ia lec¡ii
de picturå încå din liceu (cu pictorii Gh.
Chirovici, Isachie ¿i D. Stoica), iar între
anii 1940–1944 cu Eusta¡iu Stoenescu.
Urmeazå o foarte bogatå activitate
expozi¡ionalå participând cu lucråri atât

în ¡arå cât ¿i în stråinåtate (Berlin,
Budapesta, Var¿ovia, Belgrad, Bruxelles,
Madrid etc.), având lucråri în multe
muzee ¿i colec¡ii particulare (Fran¡a,
Belgia, S.U.A., India, Spania, Elve¡ia etc.).
S-a dedicat ¿i ilustra¡iei de carte.

Despre lucrårile sale, criticul Vasile Florea
nota: „ea conferå scenelor un patetism ce
ne  aminte¿te, bineîn¡eles într-o notå
strict originalå, de El Greco.”

PENEª CURCANUL
ulei pe pânzå, 

110 x 80 cm
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Dan Cristian POPESCU

Nåscut la 12 octombrie 1935, la Cernåu¡i.
Profesor de anatomie artisticå la
Academia de Arte din Bucure¿ti, se dedicå
¿i pasiunii pentru picturå, din anul 1959
fiind prezent pe simezele multor såli de
expozi¡ie din ¡arå ¿i din stråinåtate (Italia,
Israel, Rusia, Jugoslavia, Bulgaria) precum
¿i în expozi¡ii private din Fran¡a, Elve¡ia,
Austria, Germania, S.U.A. Fostul coleg de
catedrå, Prof. Dr. Gh. Ghi¡escu scria
despre mai tânårul confrate: ”Celui ce
natura i-a refuzat fericirea unei datorii
unice, i-a rezervat speran¡a victoriei
asupra limitårii condi¡iei umane.”

NATURÅ STATICÅ 
CU PIPÅ 

ulei pe carton, 
52,5 x 52,5 cm
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Nicolae POPA

Nåscut la 19 mai 1909 în comuna Ipatele,
jude¡ul Vaslui, decedat la 25 octombrie
1962, la Ia¿i.
În Ia¿i va urma, mai întâi, Conservatorul
de muzicå, iar mai apoi, Academia de
Belle Arte pe care o absolvå în anul 1927.
O vreme se aflå ¿i la Baia Mare unde

urmeazå cursurile Academiei libere din
localitate. În anul 1932 prime¿te o burså
¿i se aflå la studii la Paris. În ¡arå este
contemporan cu Tonitza, Baba ¿i
Ciucurencu. Din anul 1943 devine cadru
didactic la Academia de Arte Frumoase din
Ia¿i ajungând decanul ¿colii. Temele sale

predilecte sunt inspirate din „lumea
Ia¿ului cu soare, cu luminå, cu bucuria lui
copilåreascå, cu îngrijorarea ¿i
entuziasmul pe care el (Popa) îl avea”,
scria despre colegul såu de breaslå,
Corneliu Baba.

PEISAJ IEªEAN 
ulei pe carton, 

49 x 44 cm
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Marin PREDESCU

Nåscut la 12 iulie 1923 în comuna Recea –
Arge¿.
În anul 1955 terminå Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti, clasa prof. ªtefan
Constantinescu. Din anul 1960 a devenit
profesor la acest Institut, pânå la
pensionare. Se dedicå mai ales picturii

murale, dar ¿i graficii publicitare,
ilustra¡iei de carte ¿i artei decorative. În
pictura de ¿evalet este atras mai ales de
peisaj, cåruia îi dedicå numeroase lucråri
realizate fie în ¡arå, fie cu ocazia
cålåtoriilor efectuate în stråinåtate. Activ
promovator al artei a semnat numeroase
articole în presa cotidianå, a participat la

emisiuni de radio sau TV, la sesiuni
¿tiin¡ifice ¿i simpozioane ¿.a.m.d. „Natura
este la Marin Predescu, un prag de
trecere spre ipostaza esteticå a
existen¡ei, ipostaze ale unei arte pe care
o ståpâne¿te cu profesionalism ¿i
pricepere”, scria despre artist, poetul
Cezar Baltag.

DUBOVA
ulei pe pânzå, 

45 x 61 cm



50

Gheorghe RÅDUCANU

Nåscut în anul 1924, decedat în anul 1998.
Gheorghe Råducanu a fost adeptul
motivelor din naturå pe care le-a abordat
într-o paletå sobrå dominatå de brunuri
ro¿cate, foarte sugestive. Temele sale
preferate au fost portretele, dar mai ales
peisajele cårora le-a insuflat accente u¿or
stranii. 

ACOPERIªURI 
ulei pe pânzå, 

53 x 48 cm
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Teodor RÅDUCAN

Nåscut la 4 iulie 1938 în Bucure¿ti unde va
urma ¿i Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” pe care îl va absolvi în anul
1966. Artist de o vitalitate deosebitå,
Teodor Råducanu s-a eviden¡iat nu numai
printr-o remarcabilå activitate plasticå
(recunoscutå ¿i peste hotare prin
acordarea a numeroase premii, diplome,
medalii sau prin admiterea ca membru al
unor asocia¡ii academice stråine), ci ¿i
prin conferin¡e, cursuri, prelegeri etc.,
despre arta plasticå tradi¡ionalå ¿i
modernå. Iubitor al peisajului îl
„portretizeazå” – cu specificitå¡ile locului
– cu ocazia numeroaselor cålåtorii pe care
le face în stråinåtate (perimetrul
mediteranean) sau al popasurilor prin ¡arå
(cu preferin¡e pentru Câmpia
Båråganului). 
„Acest artist vorbe¿te o limbå care,
asemenea celei poetice, nu poate fi
traduså… el se exprimå prin intermediul
culorii fiindcå acesta este darul care i s-a
încredin¡at”, comenta publicista italiancå
Sandra Bandoni.

CAMPIELLO 
ulei pe pânzå, 

61 x 61 cm
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Vasile SAVONEA

Nåscut la 1 ianuarie 1932.
Terminå în anul 1958 Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”, clasa
maestrului Catul Bogdan. Va fi puternic
influen¡at de Impresionismul francez,
lucrårile sale exprimând optimism,

bucuria vie¡ii, cu accente de reverie, de
visare. Cromaticå cu tonuri calde,
luminoase. Se va dedica cercetårilor din
domeniul etnografiei, preocupat de
valorificarea tradi¡iilor artei populare
române¿ti.

NUD. REVERIE 
ulei pe carton,

20 x 40 cm
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ION SÅLIªTEANU

Nåscut în Pite¿ti la 6 octombrie 1929.
Dupå terminarea liceului în Pite¿ti (1949)
devine student la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti (i-a avut ca profesori pe Samuel
Mutzner, Adam Bål¡atu ¿i Jean Steriadi),
pe care îl absolvå în anul 1955, råmânând
în continuare cadru didactic. Ca profesor
a pregåtit câteva genera¡ii de tineri, unii
dintre ace¿tia ajungând aståzi nume
remarcate în lumea artelor plastice
contemporane. De-a lungul carierei a
cunoscut mai multe etape de crea¡ie,
fiind interesat de arta medievalå, arta
modernå, inova¡iile artei contemporane, a
poposit prin abstrac¡ionism etc. Este un
pictor extrem de productiv, având la activ
peste 3000 de lucråri, peste 65 de
expozi¡ii personale ¿i multe alte
participåri la expozi¡ii colective sau de
grup, în tabere de crea¡ie în ¡arå ¿i peste
hotare. Este distins de douå ori cu Ordinul
Meritul Cultural, cu Premiul Academiei
Române precum ¿i cu alte premii, diplome
¿i distinc¡ii.
„Pentru Såli¿teanu timpul nu înseamnå
nici ani, nici zile: el se numårå în opere
ce se nasc unele din altele” (Radu
Ionescu), pictura lui reprezentând „un
repertoriu al imenselor bucurii mårunte,
un sim¡ extraordinar al nuan¡elor ¿i al
sinesteziei ¿i capacitatea de a poetiza
via¡a tåcutå” (Virgil Mocanu).

FLUVIU 
acrilic pe pânzå, 

92 X 92 cm
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Marin SORESCU

Nåscut în anul 1936 în comuna Bulze¿ti,
jud. Dolj, decedat în 1997.
Cunoscutul poet a avut ¿i o mare pasiune
pentru picturå, multe din temele
lucrårilor sale ilustrând preferin¡ele
acestuia pentru metafora plasticå. Dincolo

de aspectul u¿or naiv, Marin Sorescu a
transpus în pânzele sale – a¿a cum o
fåcuse ¿i în poezie – adevårurile simple
ale vie¡ii, parabole din care råzbate
în¡elepciunea ¡åranului român, de a cårui
apartenen¡å nu s-a dezis niciodatå.

IN MEMORIAM
ulei pe pânzå, 

45 x 60 cm
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Valentin TÅNASE

Nåscut la 6 septembrie 1954 la Ia¿i.
Studiazå pictura la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti pe care îl absolvå în anul 1978.
Dupå absolvire are o remarcabilå prezen¡å
pe simezele sålilor de expozi¡ie (peste 30
de „personale”), atât în ¡arå cât ¿i peste
hotare. Este preocupat ¿i de graficå
publicitarå ¿i de carte, de jurnalism,
decora¡iuni interioare ¿.a. Pictura sa este
marcatå de încårcåturi simbolice, de
metafore, cu trimiteri la sensurile majore
ale existen¡ei umane. Contrastul dintre
culorile reci ¿i calde spore¿te for¡a de
expresie a mesajelor ¿i a temelor alese.

CAI
ulei pe pânzå,
110 x 100 cm
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Spiru VERGULESCU

Nåscut la 13 septembrie 1934,în Slatina –
Olt.
Studiazå pictura la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti (absolvit în anul 1961) cu
profesorii G.Lövendhal, Paul Miracovici,
Ion Popescu-Negreni ¿i Catul Bogdan.
Pictor cu o personalitate artisticå
inconfundabilå, un poet al „banalului
cotidian”, al vie¡ii våzutå fårå ostenta¡ie,
un portretist al caselor ¿i stråzilor
încårcate de amintiri (a fost comparat cu
Utrillo) transpuse într-un limbaj simplu,
u¿or naiv ¿i plin de candoare, Vergulescu
te cucere¿te de la prima întâlnire cu
lucrårile sale. Prin dona¡ia unei pår¡i a
lucrårilor sale ¿i ale altor confra¡i, a pus
bazele sec¡iei de artå contemporanå a
Muzeului Jude¡ean Olt din Slatina.

ARHITECTURÅ
BUCUREªTEANÅ 
ulei pe pânzå,

65 x 54 cm
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Teodor VESCU

Nåscut la 5 iulie 1958, la Curtea de Arge¿.
Între anii 1978–1982, urmeazå, la
Bucure¿ti, cursurile Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”. Imediat
dupå absolvire devine un frecvent
expozant în cadrul diverselor manifeståri
ale profesioni¿tilor, dar ¿i al numeroaselor
„personale”. A expus în S.U.A., Fran¡a,
Cehia, Elve¡ia, Italia. Lucråri semnate de
Teodor Vescu fiind achizi¡ionate de
colec¡ionari din Germania, Fran¡a, Belgia,
Turcia, Jugoslavia, Egipt, Anglia ¿.a.
”O atmosferå flu, datå de orele matinale
ale unei zile ce¡oase, îmbibatå cu
minuscule particule de apå, ori ale unei
dupå-amieze ploioase, dau marca
inconfundabilå a picturii lui Vescu”
(Adrian Silvan Ionescu). Teodor Vescu este
¿i un remarcabil pastelist.

MARINÅ 
ulei pe pânzå, 

45 x 45 cm
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Octavian VIªAN

Nåscut la 15 iunie 1931 la Petriceni ,
Bucovina.
În anul 1960 terminå Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti, unde va func¡iona mai apoi
(între anii 1964 – 1997) ca profesor. Din
anul 1961 biografia sa artisticå se
îmbogå¡e¿te an de an cu noi participåri la
expozi¡ii organizate atât în ¡arå cât ¿i în
stråinåtate (în India, U.R.S.S., Germania,
Italia, Grecia,Tunis, Portugalia, Polonia
¿.a.) unde a fåcut mai bine cunoscute
peisajele ¿i locurile pitore¿ti din ¡arå. A
beneficiat ¿i de o burså în Perugia (1969).
Iubitor al satului ¿i al peisajului românesc,
„Vi¿an e o versiune modernå a zugravilor
de altå datå” (Ion Frunzetti), un „artist
discret, cultivat, din ce în ce mai retras
în medita¡ii solitare“ (Gheorghe Vida), un
poet al spa¡iului autohton.

TOAMNA ÎN ARPAª
ulei pe pânzå, 

80 x 70 cm
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Lucråri de graficå, acuarelå, tempera, tehnici mixte, tapiserie

Constantin ALBANI

Nåscut la 27 februarie 1938, la Ro¿iorii de
Vede – Teleorman.
Dupå absolvirea Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” (1963),
clasa prof. Corneliu Baba, va råmâne
cadru universitar în Institut unde aståzi
predå artele decorative, designul ¿i
scenografia. A beneficiat de burse de
studiu ¿i specializare în Italia, Var¿ovia,
Cracovia, Roma, în anul 1971 primind
Premiul pentru picturå al Consiliului
Culturii (fostul CCES).
„Constantin Albani este un romantic, un
temperament care cunoa¿te zonele
abisale ¿i ozonul conceptelor pure,
capabil de obstinante concentråri ¿i
libertå¡i depline” scria despre pictor,
Virgil Mocanu.

PORTRET 
pastel, 

32 x 30 cm
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Florin BÂRZÅ

Nåscut la 30 aprilie 1956, în Bucure¿ti.
Absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti, elev
al profesorilor Marius Cilievici ¿i Ion
Såli¿teanu. Este preocupat de picturå,
graficå, icoane pe lemn, vitraliu, artå
monumentalå (frescå) etc. ¿i, nu în
ultimul rând, de pictura în tempera.

DANSATOARE 
tempera pe carton,

38 x 45 cm
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Vasile CELMARE

Nåscut la 10 mai 1931 în ora¿ul Breaza,
jud. Prahova.
Între anii 1951–1957 este student la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucure¿ti, unde din anul
1959 va råmâne cadru didactic. Se dedicå
îndeosebi artei monumentale, domeniu în
care va realiza o serie de lucråri
importante în frescå, mozaic sau
marmurå, fiind recunoscut ca un maestru
al acestor tehnici.
Bogata sa activitate creatoare –
manifestatå prin numeroase participåri la
expozi¡ii atât din ¡arå cât ¿i din
stråinåtate (în Europa, Africa, Orientul
Apropiat, China, Japonia, Coreea, S.U.A.
etc.) – va fi recunoscutå prin acordarea
unor premii ¿i distinc¡ii de cåtre
importante foruri culturale europene.

AZALEE PE FOND ROªU
tempera pe carton, 

63 x 53 cm
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Marcel CHIRNOAGÅ

Nåscut la Bu¿teni, la 17 august 1930.
Absolvent al Facultå¡ii de Fizicå ¿i
Matematicå (1952), urmeazå studii libere
de artå debutând în anul 1953. Este unul
dintre cei mai prolifici ¿i mai cunoscu¡i
reprezentan¡i ai gravurii contemporane,
cu numeroase expozi¡ii deschise în marile
ora¿e ale lumii. Marcel Chirnoagå
abordeazå – sub forma unor metafore
plastice – problemele-cheie ale existen¡ei
umane. Asociat adesea cu Goya ¿i
Daumier, el ne dezvåluie, sub forma unor
ironii adesea acide, multe din laturile
întunecate ale firii umane. „Nu cunosc în
arta universalå pledoarie contemporanå
mai temeinicå în favoarea unui ideal
umanist valabil decât opera lui Marcel
Chirnoagå” nota Ion Frunzetti.

SÅ NU UCIZI
gravurå, 

78 x 50 cm
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Anca Maria
CONSTANTINESCU

Nåscutå în aprilie 1954 la Hunedoara, va
absolvi Institutul de Arhitecturå „Ion
Mincu” din Bucure¿ti (1980) urmând, în
paralel, studii libere de artå plasticå.
Acuarelistå prin excelen¡å, având natura
drept personaj principal, „Anca Maria

Constantinescu se laså în voia visårii
atunci când se aflå în plein-air ¿i
transpune o imagine idilicå, nepoluatå ¿i
neagresatå de revolu¡ia industrialå ¿i
electronicå” (Adrian Silvan Ionescu).

IARNA LA MARGINE DE SAT
acuarelå, 

25 x 32,5 cm
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Dan CONSTANTINESCU

S-a nåscut la 3 iunie 1950, în Bucure¿ti
Este absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”, clasa
maestrului Corneliu Baba, în anul 1973.
Biografia sa artisticå este extrem de
bogatå, ea cuprinzând un numår
impresionant de participåri la expozi¡ii
personale, de grup, colective, la Saloane
de Artå etc., organizate atât în ¡arå, cât
¿i în numeroase ¿i prestigioase ora¿e din
Europa, China, Japonia ¿.a. Meritele sale
artistice au fost recompensate cu
numeroase premii, în anul 2004 primind
Ordinul Meritul Cultural în grad de ofi¡er.
Abordeazå tehnici ¿i genuri din cele mai
diferite fiind un neobosit cåutåtor al
noului în descoperirea celor mai expresive
mijloace de exprimare plasticå.

INTERIOR DE
BISERICÅ 

pastel, 
42 x 30 cm
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Lucia GRIGORE

Nåscutå la 13 decembrie 1940, va urma
Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” (1990-1996) dedicându-se
apoi atât picturii (ulei, acuarelå, graficå,
tempera) cât, mai ales, tapiseriei.
Motivele preferate sunt cele inspirate din
naturå (mai ales cele florale, vegetale) pe
care le „råstålmåce¿te” în veritabile
explozii cromatice, pline de sensibilitate
¿i poezie. Lucrårile sale personale se aflå
în colec¡ii particulare din Germania,
Israel, Anglia, S.U.A., Elve¡ia ¿.a.

ÎNÅLºARE 
tapiserie, 

180 x 78 cm
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Rodica Anca MARINESCU

Nåscutå la 31 ianuarie 1937 în Bucure¿ti.
Dupå absolvirea Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti (1959) la clasa maestrului
Alexandru Ciucurencu, î¿i define¿te
personalitatea artisticå prin abordarea
unui variat repertoriu tematic (peisaje,
portrete, naturi statice etc.) ¿i printr-o
paletå cromaticå ce mizeazå pe contraste
ce dau o robuste¡e ¿i o luminozitate
particularå compozi¡iilor sale. Artista
înså¿i mårturisea cå „lumina ¿i bucuriile
ei înål¡åtoare au fost personajul principal
al picturii mele.”

ºÅRM ÎNALT
pastel, 

33 x 27 cm
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Mihai MÅNESCU

Nåscut la 23 iunie 1943 în Bucure¿ti.
Este absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Nicoale Grigorescu”, promo¡ia
1968. Activitatea sa creatoare cuprinde
domenii diverse: graficå, gravurå, pastel,
scenografie, artå monumentalå, picturå,
fotografie, fiind prezent cu lucråri în

numeroase expozi¡ii din ¡arå ¿i de peste
hotare (Germania, Elve¡ia, Canada,
S.U.A., Brazilia, Grecia, Fran¡a, Belgia,
Cehoslovacia, Ungaria, Rusia ¿.a.). A fost
distins cu numeroase premii ¿i diplome
(Bucure¿ti, Ontario, Moscova, Cannes,
Timi¿oara) primind, în anul 2004, Ordinul

Meritul Cultural în grad de Ofi¡er. Cariera
sa artisticå se îngemåneazå cu aceea de
cadru didactic la Universitatea de Arte din
Bucure¿ti (profesor, decan, cancelar al
Academiei de Arte) fiind ¿i conducåtor de
doctorate.

PEISAJ DE IARNÅ
pastel, 

50 x 55 cm
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Olga Morårescu
MÅRGINEAN

S-a nåscut în Craiova, la 28 iunie 1942.
Între anii 1960-1963 urmeazå Facultatea
de Desen a Institutului Pedagogic de 3 ani
din Bucure¿ti, lucrând apoi în învå¡åmânt.
Urmeazå Facultatea de Istoria ¿i Teoria
Artei a Institutului de Arte Plastice
”Nicolae Grigorescu” (absolvitå în anul
1982) fårå a abandona pasiunea pentru

picturå, dovedindu-se o excelentå
acuarelistå. Lucrårile sale vor figura în
cadrul a numeroase expozi¡ii (de graficå,
în special) – personale sau de grup –
organizate atât în ¡arå cât ¿i în
stråinåtate, muzee sau institu¡ii de stat
din România precum ¿i colec¡ii particulare
din Fran¡a, Germania, S.U.A., Anglia etc.

posedând lucråri semnate de autoare.     
Asemuite, adesea, unor „Haiku-uri”
japoneze, acuarelele sale „contemplå
dansul ginga¿ al formelor, în ritmuri de
griuri, sau fåcând apel, cu zgârcenie, la
pu¡ine culori de o sobrietate solemnå,
care emo¡ioneazå” (Marin Sorescu).

FRUNZE ALBE
acuarelå, 

92 x 45 cm
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Ion MURARIU (NICÅ)

Nåscut la 12 septembrie 1922, în Dorohoi.
Între anii 1941–1946 este student la
Academia de Belle Arte din Ia¿i, debutând
încå din studen¡ie (1942). Dupå stabilirea
la Bucure¿ti (1948) se regåse¿te frecvent
pe simezele celor mai importante
expozi¡ii din ¡arå ¿i stråinåtate (S.U.A.,

Germania, Grecia ¿.a.). În îndelungata sa
activitate va fi premiat cu diplome ¿i
premii (1939- premiul „Tinerimii
Române”,1942 – Diploma ora¿ului Firenze,
1968 – Ordinul Meritul Cultural, în 1994 –
Premiul na¡ional „ªtefan Luchian”).
Este considerat drept unul dintre cei mai

reprezentativi acuareli¿ti din arta
româneascå contemporanå. „Ion Murariu a
reînviat acuarela ca så o facå suferindå.
Cum ar zice Arghezi, sfin¡ii lui picta¡i în
tindå cu acuarelå s-au mutat în inima
mea” nota poetul Radu Cârneci.

TOAMNA LA JIJIA
acuarelå, 

92 x 45 cm
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Drago¿ MORÅRESCU

Nåscut la 6 octombrie 1923, în Bucure¿ti.
Urmeazå Academia de Belle Arte
(1944–1947) ¿i apoi Facultatea de
Arhitecturå din Bucure¿ti. Este un artist
complex abordând tehnici diverse: desen,
gravurå, gua¿e, tempera, linogravurå,
picturå de ¿evalet, picturå muralå,

sculpturå, ilustra¡ie de carte etc.
„Se exprimå cu predilec¡ie în cicluri
tematice, alegându-¿i subiectele fie din
actualitate, fie din experien¡a personalå,
fie din experien¡a istoricå ¿i culturalå,
men¡inându-se în originalitatea umanå a
surselor tematice”, nota Octavian Barbosa.

HANUL ROªU
acuarelå, 

64,5 x 46 cm



71

Cela NEAMºU

Nåscutå la 16 iulie 1941 în Ia¿i.
Între anii 1960-1966 este studentå la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucure¿ti, dupå absolvire
dedicându-se artei decorative - tapiseriei
în special. Devine în scurt timp un nume
cunoscut în acest domeniu, afirmându-se
prin lucrårile pe care le realizeazå ¿i le
expune în numeroase expozi¡ii din ¡arå ¿i
din stråinåtate. Din 1990 devine membrå
a unor Asocia¡ii europene ¿i
interna¡ionale ale arti¿tilor decoratori,
participå la numeroase simpozioane
interna¡ionale de tapiserie primind ¿i
numeroase premii ¿i medalii oferite de
asocia¡iile profesioniste din lume. A expus
în mari ora¿e ¿i capitale ale culturii ¿i
artelor din Europa, Asia, S.U.A., Canada,
Australia, America de Sud ¿.a.
În Galerie este prezentå cu douå tapiserii
create special pentru Cercul Militar
Na¡ional.

FEREASTRÅ PENTRU
CERCUL MILITAR

NAºIONAL - I
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Leti¡ia OPRIªAN

Se na¿te în anul 1937 în localitatea
Cåbe¿ti – Bacåu. Este absolventå a
Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucure¿ti (1967) ¿i
debuteazå expozi¡ional în anul 1969. Are
organizate peste 20 de expozi¡ii personale
¿i alte numeroase participåri la expozi¡ii

colective ¿i de grup – atât în ¡arå cât ¿i în
stråinåtate (Suedia, Fran¡a, Germania,
Olanda), lucråri semnate de pictori¡å
aflându-se aståzi în colec¡ii particulare
sau muzee din Fran¡a, Germania, Spania,
Olanda, S.U.A., Australia, Norvegia,
Japonia, Anglia etc.

BUCURIE 
acuarelå pe carton

50 x 70 cm
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Bogdan PIETRIª

Nåscut la 13 decembrie 1945 în Bucure¿ti.
Urmeazå Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure¿ti, clasa
maestrului Alexandru Ciucurencu,
promo¡ia 1973.
„Bogdan Pietri¿ descinde din colorismul
românesc pe care-l reprezintå
simptomatic… Pictura lui se înscrie într-o
mare familie de spirite, într-un climat
tipic pentru arta noastrå modernå” scria
despre el Virgil Mocanu. Pictura sa
luminoaså, optimistå, beneficå pentru
orice privitor, a fost admiratå în
numeroase expozi¡ii ¿i se aflå în multe
colec¡ii particulare din ¡arå ¿i de peste
hotare.

PORTRET
pastel,

30 x 40 cm



74

Adrian STOENICÅ

Nåscut la 3 iulie 1952 în Breaza.
Dupå absolvirea Institutului de Arhitecturå
„Ion Mincu” din Bucure¿ti, urmeazå studii
libere de picturå, fiind atras îndeosebi de
tehnica acuarelei, caracterizatå printr-o
evidentå notå de lirism. Din anul 1987 va
fi prezent cu peste 20 de expozi¡ii
personale organizate în Bucure¿ti ¿i în
¡arå. Încå din anul 1991, Tudor Octavian
nota cå „Pastelurile lui Adrian Stoenicå,
gra¡ioase ¿i sonore, anun¡å realizåri mai
complexe”, fapt confirmat prin realizårile
sale ulterioare.

ARBORI ÎN POIANÅ
pastel, 

40 x 40 cm
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Octavia ºARÅLUNGÅ

Nåscutå la 8 iunie 1930 în Vaidei, jude¡ul
Hunedoara.
Este absolventå (1955) a sec¡iei de graficå
(profesor, Jules Perahim) a Institutului de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucure¿ti, dedicându-se apoi crea¡iei în
acest domeniu: graficå de ¿evalet,
ilustra¡ie de carte, graficå publicitarå,
litografie ¿.a.m.d. domenii în care s-a
manifestat printr-o prolificå activitate.
„Octavia ºarålungå este expresia
expandatå a vitalitå¡ii, a ac¡iunii, a
bucuriei vie¡ii, umorul, fervoarea,
farmecul, capacitatea de a glisa de la
ironia mu¿cåtoare la mali¡ia benignå” îi
sunt caracteristici, a¿a dupå cum
consemna Cleopatra Loren¡iu.

OPINIE PUBLICÅ
litografie, 
45 x 60 cm



Alte lucråri aflate în colec¡ie 
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Nicolae AMBROZIE

ROMA,
CORIDORUL
PAPAL
ulei pe carton, 
80 x 60 cm

Dumitru AURELIAN

IºI LAS ACESTE
VERSURI 
gravurå, 
43 x 55 cm

INSULA SKIATOS.
GRECIA

ulei pe pânzå, 
55,5 x 45,5 cm

Ion HULTOANÅ

IARNÅ LA SINAIA
ulei pe carton, 

52 x 42 cm.

Sorin IONESCU
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Magda ISÅCESCU

CONAC LA TELEGA
pastel pe carton, 

33 x 50 cm

AMINTIRI DIN ATELIERUL
DE GRAFICÅ 
gravurå ¿i
peni¡å, 

30 x 27 cm

DELTA
pastel, 

42 x 29 cm

Mihai LUJANSCHI

Alexandru IVANOV
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Florian LUCAN Vladimir NEDEL

Doru ROTARU

COLOANÅ
VEGETALÅ 
ulei pe pânzå,
120 x 60 cm

SÅLCII PLETOASE
ulei pe pânzå, 
55 x 45 cm

INTRARE ÎN SAT
ulei pe pânzå, 
60 x 70 cm
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CARUSEL
ulei pe pânzå, 
42 x 54 cm

Albin STÅNESCU Bogdan STIHI

INFERNUL
gravurå, 

30 x 40 cm

Florin VESA

PEISAJ PROVENSAL
ulei pe pânzå, 
70,5 x 64,5 cm
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SÅLILE CERCULUI MILITAR NAºIONAL

SALA DE
MARMURÅ

SALA
MAURÅ
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SALA BIZANTINÅ SALA GOTICÅ

SALA NORVEGIANÅ

SALA BIZANTINÅ (detaliu)
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SALONUL FONDATORILOR

HOLUL DE ACCES SPRE 
SALA DE MARMURÅ

SCARA MONUMENTALÅ 
DE ACCES SPRE SALA DE MARMURÅ

ROTONDA
NICOLAE GRIGORESCU

ROTONDA
MAREªALILOR
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SALA ALBA IULIA GALERIA DE ARTÅ CONTEMPORANÅ

SALA DE SPECTACOLE GALERIA ARTELOR




