
AureliA Stoie MărgineAn

Copacul, creaţie divină

De fiecare dată când simezele Galeriei EUROPE sunt
decorate cu lucrările Aureliei, sala capătă  un nu știu ce aer
sărbătoresc de așteptată și calmă reîntâlnire cu o pictură
senină, luminoasă, îmbietoare la o înțelegere a trecerii tim-
pului. Apropiată ca structură de omul renascentist, intere-
sată de toate aspectele creației artistice, pictează, scrie, face
poezie, etnografie. Aurelia este dependentă de oameni, dar

și de natură. Natura este artista însăși care operează astfel
prin sine și deci prin natură, într-un joc elegant de gust sigur
al asociației libere de idei. Ființă îndrăgostită de oameni,
de poezie, de natură, tinde în permanență spre pictura poem,
imaginea-cuvânt închipuind o alianță originară a formei
cu verbul. Selecția oferită astăzi publicului face parte din
preocupările vitaliste ale artistei, care a căutat mereu în peri-
plurile sale numeroase sensuri despre alcătuirea esențială

a naturii. Metamorfozele picturale ale naturii închipuie
sărbători prețioase de culoare care irup din tainițele geo-
logicului ca o promisiune de faste înnoiri. Alegând ca sim-
bol suprem al naturii copacul, pe care l-a admirat și pictat
în nenumărate ipostaze, s-a documentat de-a dreptul ști-
ințific despre existența neasemuit de variată a acestei ființe
vii. Plantele superioare cele mai evoluate, prin complexi-
tatea corpului lor, diferențiat în organe vegetative sau de
nutriție (rădăcina, tulpina și frunzele) și în organe de repro-
ducere, florile din care, după polenizare și fecundare, se dez-
voltă fructele cu semințele, se numesc angiosperme. Cele
mai spectaculoase plante sunt copacii și pomii în general,
pe care îi cunoaștem cu diferite denumiri după aspectul
coroanei fiecăruia drept brazi, stejari, fagi, arțari, meste-

ceni, sălcii, nuci, meri, peri, pruni, cireși sau magnolii, pal-
mieri, cocotieri, bananieri, baobabi, sequoia și înșiruirea
poate urma la nesfârșit, i-am numit doar pe cei câțiva pe
care i-a văzut artista cu ochii ei. Dar aici nu e vorba de
imaginea pe care acești arbori o oferă ochilor noștri, de
încântarea estetică ce ne cuprinde admirând desfășurarea
de ramuri încărcate cu frunze, flori sau fructe. Capacitatea
ieșită din comun a artistei de a pătrunde în intimitatea firii
a determinat-o să intuiască ceea ce au dovedit cercetări știin-
țifice de recunoscută notorietate internațională întreprinse
de echipa de biologi ai doamnei Mariana Odeanu. Încânta-
rea de a picta un copac și energia resimțită în preajma lui
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sunt urmare a sistemului energo-informațional prin care
plantele în general comunică între ele și cu mediu ambi-
ant, inclusiv cu omul. În condițiile tehnologiilor moderne,
aceste afirmații sunt lesne de dovedit prin conectarea unor
sen-zori la un computer – aparate care transformă semna-
lele din domeniul ultra-acustic în domeniul obișnuit de
frecvență și metoda grafică de înregistrare pe potenţiome-
tre şi cea de captare în infraroşu care permit descifrarea sem-
nalelor emise de arbori și plante în general ca fiind psihice,
de natură sentimentală. O modificare energetică tradusă
acustic arată cum plantele țipă, plâng, cântă, se bucură și
reacționează la diferiți stimuli: agresiune, audiții muzicale,
stări de emoție, patologie umană. Aceste scurte precizări
sunt citate dintr-un interviu al doamnei biolog mai înainte
amintită, care a și produs două filme documentare cu un
succes extraordinar în Europa – Dincolo de tăcerea plantelor
și Sensibilitatea plantelor și care se alătură realității aflate
dincolo de granițele științei, pe care tot mai mulți savanți
ai mileniului o recunosc, cea a prezenței Creatorului Unic
în toate formele de manifestare ale materiei în Univers. Se
pare că experiența de a vedea aura din jurul plantelor este
un dat natural al artistei, care n-a avut nevoie de tehnologii
de ultimă oră; pentru ea proliferarea realului devine bun
conducător de ireal și suprareal. Aurelia știe că abundența
vegetală care dă sens vieții pe pământ este o sursă de putere
pentru ea însăși, generalitatea sa ultimă, invariantul unei
purități debordante, cotropitoare. Copacii pictați de Aure-
lia sunt un vis imanent care face parte din subtextul rea-
li-tății, dar ca realizare plastică sunt imagini fabuloase,
manifestări pline de frenezia talentului său de pictor, care
sparge continuitatea dintre planul realului și al imaginaru-
lui. Acuarelele acestea se înscriu sub semnul realismului
magic, transfigurând realul căruia îi restituie încărcătura
originală de „mirabil” și sunt convinsă că artista profită de
darul său providențial, care-i permite comunicarea cu natura,
îmbrățișând uneori, nu doar cu privirea, trunchiul unui copac
pentru a se încărca cu o bogăție liniștitoare și perfecțiune,
căci, așa cum spunea savanta biolog, „Toate structurile vii
și nevii sunt pătrunse de Marele Spirit”.

ioAn orAtie

Forme și expresii plastice

O să încep prin a cita comunicatul de presă ocazionat de
această expoziție, care afirmă că ea „are un subtil caracter
educativ, manifestat chiar din titlul evenimentului – Forme
și expresii plastice – și își propune să familiarizeze privitorul
cu coexistența în atelierul artistului a mai multor pre-
ocupări. Majoritatea neliniștilor artistice ține, după cum
spune chiar titlul expoziției, de genuri și subiecte care îi
stimulează metodele de a rezolva provocările autoimpuse.”
Am putea spune că acest comunicat sintetizează esența
manifestării, dar cred că expoziția are mai mult decât „un

subtil caracter educativ”, este de fapt expresia tendințelor
variate și contradictorii care marchează la creatorul prezent
astăzi anxietatea găsirii propriei identități. Cunoscând de
mai multă vreme creația lui Ioan Oratie, pot afirma că

opțiunile sale plastice pot fi deduse fără echivoc, el având
încredere într-o viziune deja structurată, în care progresul
apare nespectaculos, treptat și este de domeniul purității
picturale. În  peisaje, naturi statice, nuduri, portrete, refuză
să treacă dincolo de ceea ce se  vede în realitatea înconjură-
toare. Este un sentimental, dar care, asemenea lui Cézanne,
are puterea să-și clarifice „mica emoție în fața naturii” și să
reelaboreze pictând  cu accente puternice ale pastei, folosind
la fiecare cadru o construcție strictă, cu planuri compozi-
ționale caracterizate prin cumpănire și simplitate, epurate
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de detalii dar cu totul armonizate în ansamblu. În câmpul
imaginii, totul este egal de important și de viu coloristic.
Personal, îl consider în primul rând un peisagist, care
transmite în fiecare cadru o stare de suflet, situând în afec-
tiv locul geografic ales, sensibil la mișcarea iluzorie a um-
brei și a luminii în veșnică schimbare, aspirând în sinea
lui la eternitatea clipei. Extrem de laborios și migălos apare
ca desenator, desenează repede, sigur, studiile cu capete de
cai etalează plăcerea și ușurința mânuirii uneltelor graficii,
dovedind adevărul că desenul este pentru orice artist modul
de expresie cel mai firesc, cel mai direct și, cu siguranță, cel
mai la îndemână în relevarea talentului artistic. 

Ca să revenim la titlul generic Forme și expresii plastice,
este evident că expoziția etalează diversele preocupări tema-
tice ale artistului, care în intimitatea propriului atelier ex-
perimentează subiecte diferite, tehnici variate și soluții
dinamice dar și dimensionale de prelucrare și concentrare,
dictate de un impuls interior spre perfecționare.

DorinA PăDineAnu

Misterul amintirilor  

Dorina Pădineanu propune ca titlu al expoziţiei sale
Pictura – misterul amintirilor. Este o trimitere către anumite
valori ale picturii sale, care se înscrie clar în ampla ereditate
post-impresionistă ce a marcat puternic evoluţia picturii
româneşti. Peisagistă prin definiţie, găseşte oriunde şi ori-
când motive pentru tablourile sale şi totul este o neobosită
drumeţie ce atestă neîncrederea sa în recluziunea atelieru-
lui. Deşi pare a se lăsa în voia impulsurilor întâmplării şi
ale inspiraţiei, artista recurge la un demers unitar, în care
domină pasiunea pentru culoare şi preocuparea pentru
captarea luminii ca exerciţiu filozofic. Reveriile sale fără
abisuri melancolice ne invită într-un periplu prin lumea
văzută personalizat, oferindu-ne imagini care se adresează

în mod vădit plăcerii văzului, dar cărora nu le lipseşte
latura poetică, filonul unei sensibilităţi feminine care in-
duce spre acel mister al amintirilor. Fie că pictează oraşul
în care s-a născut, un univers citadin nu foarte îndepărtat,
cu uşoare accente vetuste, încă lesne de regăsit, fie că imor-
talizează imagini din călătorii mai mult sau mai puţin ex-
otice, fără a face vreo concesie sentimentalismului facil, o
senzaţie de tihnă paradisiacă inundă alcătuirile sale com-
poziţionale. Imaginile peisajelor se dezvoltă unele din al-
tele, aşa cum evoluează spre maturizare nişte inflorescenţe
bogate. Dorinţa şi plăcerea de a pătrunde în peisajul din
faţa ochilor se identifică cu tendinţa autoarei de a privi din

umbră spectacolul, pentru a vedea
dincolo de partea lustruită a evi-
denţei. Artista nu refuză picturii
sale plasticitatea delimitărilor, re-
liefărilor şi adâncimilor sugerate.
Imaginile sale sunt modulate prin
dozările energiei-culoare, astfel
încât tablourile respiră şi pulsează,
relevând în ultimă instanţă misterul
amintirilor autoarei. Contempla-
tivă şi de o discretă sensibilitate,
Dorina Pădineanu îşi bazează faptul
pictural pe un limbaj rostit cu o cu-
rată dragoste a profesiei, scăpat din
capcana reţetelor verificate în de-
cursul deceniilor în care a activat ca
pictor, într-o evoluţie către un ideal
artistic urmărit cu remarcabilă ones-
titate umană şi artistică.
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