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Dacă cele două episoade anterioare ale Salonului Judeţean 
au fost remarcate ca manifestări ale unui spirit neobosit, mereu în 
căutarea unor noi soluţii şi drumuri artistice, ce refuză cantonarea 
într-o anumită manieră sau tip de expresie plastică, în acest ultim 
segment dedicat graficii şi artelor decorative nu-şi mai are un 
câmp atât de larg de desfăşurare spiritul inventiv şi fantezia, deşi 
se poate observa şi aici disponibilitatea pentru abordarea unor 
genuri şi tehnici artistice diverse. Lucrările expuse ne sunt destul 
de familiare, recunoaştem uşor autorul, regăsim în aceste lucrări 
recente aceleaşi calităţi imagistice şi de sugestie cromatică pe care 
le cunoşteam la fiecare artist. Creaţii ale unor artişti constanţi, 
egali cu ei înşişi, nu avansează spre inedit, ci spre o perfecţionare a 
stilului şi a expresiei plastice. Coerenţa interioară a creaţiei lor, de 
ordin în acelaşi timp sensibil şi intelectual, recompune în faţa 
noastră raportul complex şi rafinat dintre idee şi semn. Simp-
tomatică în această expoziţie este abolirea hotarelor dintre 
grafică şi pictură în ceea ce priveşte elementele tehnice şi de 
expresie. De la dominanta grafică la cea picturală, trecând adesea 
prin diverse mixaje tehnice şi mergând până la includerea graficii 
pe calculator, lucrările sunt rezolvări artistice în vastul câmp 
cuprins între figurativ şi abstract. Pe fundalul unei sensibilităţi şi 
al unei inteligenţe de o perfectă modernitate, se cultivă temei-
nicia şi adâncirea studiului specific fiecărui mod de expresie, 
renunţându-se la exerciţiile cu caracter ocazional şi alegându-se, 
ca o alternativă responsabilă, un anumit mod angajat de a căuta 

corespondenţe plastice unor idei cu care fiecare artist dialo-
ghează constant, mental şi vizual. Deşi din start ideea a fost de a 
reuni în această expoziţie grafica şi arta decorativă, aceasta este 
prea puţin reprezentată, poate şi datorită tendinţei artiştilor de a 
subsuma latura „decorativă” unei viziuni mai viguroase şi mai 
viabile din domeniul picturii, graficii sau sculpturii, abandonând 
lucrul cu materialul mai dur al ceramicii sau al fibrelor textile şi 
concreteţea volumetrică a obiectelor decorative din lut sau sticlă 
şi a tapiseriilor. Artiştii care expun astăzi, mereu competitivi cu ei 
înşişi, nu au cum să rezerve o surpriză a schimbării de atitudine. 
Ei se vor păstra la altitudinea bunului simţ – echilibru, cumpătare 
şi cumpănire. Creaţia lor plastică nu reprezintă neapărat o pro-
blemă tehnică, ci mai degrabă o stare de spirit, ceva autentic de 
ordinul „atelierului deschis”, neascuns pe tot parcursul unei 
munci continue. Cu această a treia expoziţie se încheie Salonul 
2011. Reuniunea acestui an ne apare de bună calitate, pentru că 
am putut admira lucrări frumoase, de maturitate, evoluţii sensi-
bile, suflurile unor înnoiri, debuturi reuşite. Artiştii au participat 
cu elan creator şi nu doar din sentimentul datoriei, iar lucrările lor 
au oferit un confort sufletesc privitorului. Parcurgerea acestor 
imagini a fost stimulatoare, în mod semnificativ mai ales pentru 
artiştii înşişi, căci, în fond, scopul unui Salon Judeţean este acela 
de a-i ţine la curent din punct de vedere profesional, cu proiectele, 
voinţa de autodepăşire, neliniştea creatoare şi realizările colegilor 
de breaslă.
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Salonul Judeţean 2011 / III – grafică şi artă decorativă Angela Tomaselli

De formaţie pictor muralist, Angela Tomaselli nu poate as-
cunde în lucrările de dimensiuni medii amploarea, forţa spunerii 
picturale, tensiunea ridicată a exteriorizării unui voltaj psihic 
intens. Fiecare lucrare îşi caută integrarea ca parte a unui întreg, 
transformându-se în cursul a multiple lecturi într-un obiect ne-
terminat şi nelimitat în timp şi spaţiu, un suflu vizual unifică 
subtil cadru de cadru, alcătuind laolaltă un fel de friză, o com-
poziţie monumentală şi plină de vitalitate. Autoarea propune un 
discurs deschis, sugerând ideea că noi suntem un fragment înge-
mănat al trecutului şi viitorului. Lucrările sale dezvăluie un simţ 
cromatic sensibil la armonie şi tentat de alăturări îndrăzneţe. 
Utilizând contrapuneri de tonuri intens calde şi culori foarte reci 
îşi mărturiseşte înclinarea expresionistă pe care o fructifică 
abordând curajos propria subiectivitate. Pasta este străbătută de 
mişcare, desenul transcrie surescitarea în faţa sursei de emoţie 
care este natura, dar nefiind satisfăcută de fidelitatea faţă de de 
detalii şi forme, artista îşi impune animaţia temperamentală prin 
utilizarea unei linii dezinvolt modulate, ca traseu, pe angulozi-
tăţi eliptice ori pe curbe şi arabescuri învăluitoare, o linie expre-
sionistă, caligrafică, care sublimează zone de pată picturală. Ar-

tista încearcă să elimine reproducerea reperelor reale, înlocu-
indu-le cu amintirea unor senzaţii şi, într-o notă de stranietate 
suprarealistă şi chiar un gen de ironie îngăduitoare faţă de jocul 
fanteziei, alcătuieşte compoziţii dinamice, vesele, pline de pros-
peţime, mai ales datorate forţei decorative a culorilor şi intensi-
tăţii unui sentiment liric, caracteristic întregii atmosfere a lucră-
rilor. Este remarcabilă uşurinţa sa în manevrarea formelor, mai 
ales anatomice, a căror plasticitate se supune liberelor intervenţii 
ale unei cromatici puternice, care domină întreaga atmosferă a 
lucrărilor. Potenţialul de inventivitate al pensulei sale este nesfâr-
şit, ca şi apetitul pentru joacă, artista pune stăpânire pe tot ce 
întâlneşte, transformând orice în stimul al înnoirii, uimind spec-
tatorul prin diversitatea şi varietatea modelelor compoziţionale, 
efect al unui temperament lucid, înclinat spre grotesc şi fabulos, 
dar impregnat, totodată, de un umor poznaş. Pictura sa te întâm-
pină cu o umanitate simplă, francă, o umanitate pe care o simţi 
esenţialmente autobiografică, redusă la figuri cuprinse într-un 
statism hieratic. Suflul viguros al picturii Angelei Tomaselli îi 
asigură un prestigiu de necontestat ce oglindeşte tensiunile sale 
autentice generate de interogaţii dramatice asupra vieţii şi lumii. 
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