Cronica plastică

Expoziţie retrospectivă:

BIANCA OSNAGA

Ioan Mattis, Zina Blănuţă şi Zoica Gavrilescu
Galeria „Europe” a găzduit în luna aprilie a acestui an o expoziţie aniversar-retrospectivă: la 100 de ani de la naşterea a trei artişti
braşoveni, câteva dintre lucrările de pictură şi grafică ale acestora au fost prilej de rememorare şi contemplaţie. Ioan Mattis, Zina
Blănuţă şi Zoica Gavrilescu sunt reprezentativi ca artişti ai continuităţii şi inovaţiei în domeniul artelor vizuale.
Elev al lui Oszkár Glatz la Facultatea de Arte Plastice de la Budapesta şi al lui Camil Ressu la Academia de Arte Frumoase din
Bucureşti, marcat de influenţele şcolii de vară de la Baia Mare, pe care o frecventase împreună cu tatăl său, Ioan Mattis a evoluat
artistic ca personalitate distinctă, originală, a cărei pasionalitate s-a reflectat în viziunea asupra lumii într-o expresie dinamic-voluptuoasă de forme şi culori. Cromatica viguroasă, compoziţiile şi temele vitaliste sau romantice îl situează între observatorii unei naturi
care se revelă „polifonic”, cum remarcă Gheorghe Vida.
Zina Blănuţă, în creaţia căreia se resimte influenţa lui Nicolae Tonitza
(profesorul său), este prezentă în expoziţie cu unul dintre celebrele sale portrete
de copil, dar şi cu peisaj şi flori. Uleiul şi acuarela au fost, în această ordine,
tehnicile spre care s-a orientat artista şi care au însemnat trecerea evolutivă spre
definirea personalităţii sale. A făcut parte din Academia liberă iniţiată de Hans
Mattis-Teutsch. Un simţ dezvoltat al culorii a mers mână în mână cu rafinamentul
desenului, iar expresivitatea şi un anume lirism al viziunii disting şi aici pe Zina
Blănuţă ca interpret al lumii.
Pe Zoica Gavrilescu, elevă şi ea a lui Camil Ressu, o asociem aceleiaşi pleiade de
artişti braşoveni al căror reprezentant major a fost Hans Mattis-Teutsch. Peisajele,
portretele sale, naturile statice se disting prin acurateţea desenului (academic), dar
şi prin eleganţa decupajelor sau fineţea stilizărilor. Adesea, lucrările sale au putere
evocatoare şi se reţin în memoria vizuală ca imagini generice, cărora dramatismul li
s-a transfigurat în armonie – de forme, cromatică sau a dinamicii.
Expoziţia retrospectivă aniversară cuprinde lucrări cu notă distinctă şi sugestivă
pentru arta fiecăruia dintre cei trei artişti. Ea celebrează memoria a trei personalităţi pe care Braşovul le păstrează în galeria celor mai semnificative nume ale sale.
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