Pictorul Adrian Ioan Podoleanu (n.1965 la Cluj) ne bucură
acum cu pictura sa expusă cu generozitate în
Galeria de Artă Mariana Berinde din Cluj
Cu ochii ”larg deschiși”...și uimiți am planat peste lumea
vălurită, deluroasă, colorată, desenată a acestui
cunoscut-necunoscut pictor. Cu rădăcini de familie probabil
în Moldova basarabeană, cu un liceu de artă la Cluj
(probabil cu profesori ca Andonis Papadopulos sau poate ca
Dan Bimbea) și cu licența în pictură la Iași. Acolo, în atmosfera
fabuloasă a unor mari pictori - profesori ca Liviu Suhar,
Dan Hatmanu, Corneliu Vasilescu și, mai ales, a unchiului
său pictorul Adrian Podoleanu, artistul care expune acum pe
simezele Galeriei Mariana Berinde s-a format la modul clasic,
cultivând idealurile de culoare și umanitate specifice picturii
românești. O stare metafizică, de dincolo de timpurile recente,
post moderne, și chiar post conceptualiste, o stare care
dă aripi și punți spre o eternitate a frumosului existențial.
Game cromatice de culori complementare, grizate și nuanțate
spre susținerea unor centre cromatice, obiectivând un acoperiș
sau un zid, o culme a unui deal stâncos și el, cu substructură
decopertată de vibrațiile ierboase ale peisagiștilor de plein air...
Cu sălcii ”en plein vent”, veghind curgerea unui râu, a unui Siret
sau chiar a Istrului prin Delta cu lotci și lipoveni dunăreni,
adică de-ai casei noastre, România. Printre curgerile de sate
sau flori, plutește o insinuare a atmosferei picturale de la Balcik,
a satelor dobrogene, a drumurilor șerpuite și ele. Economia
cromatică este susținută de finețea nuanțelor de griuri calde
sau mai reci, cu starea lor schimbatoare, mișcătoare,
prin câteva tușe mai colorate: orange, galben sau mai închise,
sepia, albastru-violaceu, cărbune. Experiența ”albului” pictural,
a iernilor desenate de griurile unor lemne, case sau ceruri
plumbuite mai completează peisajul curgător al expoziției.

Adrian Ioan Podoleanu...Ca om, a zăbovit, pictând desigur vreo
zece ani prin Germania, prin Europa, apoi prin București (expoziții
personale la Palatul Sutu, la Palatele brâncovenești de la Mogoșoaia,
2012-2015, iar în octombrie 2016 cu o ”personală” de 60 de picturi
la sala Casino din Cluj. Au scris despre pictura sa destui critici de
artă, dar, autoportretul său, și încă alte portrete din expoziție ne
spun chiar mai multe despre aspirațiile sale picturale: o sinteză a
formei-culoare, un adevăr al emoției și o gravitate autentică, de
simțire-sentiment pentru cultura interioara a psihismului nostru de
acum de ieri și, poate de mâine. Un gând bun cu felicitari pentru
pictorul Adrian Podoleanu, ale cărui lucrări pot fi văzute la Galeria
Mariana Berinde, str.Dorobantilor nr.99-101, zilnic între 12-16.

Margareta Catrinu

Opţiunea artistică şi estetică a lui Adrian Ioan Podoleanu este clară
şi originală. Mai rar afli o exprimare atât de unitară, indiferent de
tehnica abordată, ulei sau acuarelă sau chiar cărbune şi creion.
Lirismul profund al creaţiei sale este construit, în tonuri reţinute şi
difuze, din diafane atingeri de penel ca de baghetă magică, lăsând
imediat să se ivească copaci de luncă la firul apei, sate croite pe
dealuri şi văi, văzute din zborul păsării, inedită atmosferă de deltă,
de paradis acvatic în care acuarela însăşi vieţuieşte. Este peisajul
pe care ne grăbim să-l numim idilic sau să îl considerăm idealizat
dar avem curajul să recunoaştem că, la un moment de mai mică
viteză al vieţuirii noastre, am aflat că el ar exista cu adevărat.
Pictura lui Adrian Ioan Podoleanu devine mărturia acestui ideal.
Nimic ostentativ, nimic brusc sau contondent nu ne întâmpină aici,
doar armonia cromatică învăluie imaginile ample aducându-le la
nivelul percepţiei şi al admiraţiei. Revelaţia se constituie în sine şi
în vibraţie de mare sensibilitate. Iţele sunt cele ale trăirii estetice
iar materie îi este spiritul şi magia exprimării artistice.
Venit din lumea curată a artei adevărate, a simţirii profunde şi a
înaltei rezonanţe artistice, Adrian Ioan Podoleanu ne lansează o
pseudo-provoare, o chemare tăcută, care ne pune inevitabil pe
gânduri. El ne arată frumuseţea discretă a lumii de lângă noi sau,
mai ales, lumea frumoasă care ar putea fi a noastră.

Marius Tița

Adrian Ioan Podoleanu
S-a născut în anul 1965 la Cluj
Absolvent al Academiei de Arte Frumoase
din Iaşi, clasa de pictură a profesorului
Adrian Podoleanu, arta lui A.I. Podoleanu
își are sorgintea în anturajul școlii ieșene
de pictură, însă traiectul său profesional
se fundamentează în urma confruntărilor
cu universul pedagogic al mișcării de la
Bauhaus (Itten, Klee, Kandinsky) și
orientările mediilor franceze de
învățământ artistic (André Lhote).

După o absență din țară de aproape zece ani, în care își desfășoară
activitatea în Germania, se restabilește în România, aplecându-se
îndeosebi asupra problematicii picturii în acuarelă. Multe din lucrările
din ultimii patru ani au fost realizate – atât ca tematică, cât și ca tehnică
– sub semnul apei, cu ocazia taberelor de pictură de la Pârjoaia și au
putut fi văzute în cele trei expoziții organizate la București: Acuarela,
Cer, Codri, ape și Expoziție. Lumea peisajelor sale, precum și nota lirică
a naturilor statice, ne oferă o materie picturală în care expresivitatea ni
se înfățișează mai întâi ca necesitate de exprimare lăuntrică, ce este mai
apoi subordonată rigorilor și convingerilor sale profesionale. Sobrietatea
paletei și lirismul unui observator ascetic sunt semnele unei așezări,
a unei constante, pe un drum intelectiv ce nu pare tulburat de experienţe
trecătoare.

”Operele lui se păstrează în limitele figurativului, dar, în multe cazuri,
mai ales în acuarelă, liniile şi petele de culoare se înscriu într-o imgine
sintetică, în care curba dealului, cubul colorat al caselor, copacii
înrudiţi aparent cu pietrele malurilor de ape scriu o lume în care
ochiul nu mai are neapărat nevoie să citească fiecare obiect în parte.
Opera capătă o serialitate a planurilor, o direcţionare, frontală sau
oblică a privirii. Secvenţele realităţii obiective se subscriu unei alte
realităţi, ritmate cromatic şi de linii de fugă, devenind vis, esenţă,
metaforă a unei lumi transcendente.”

Victoria Anghelescu

Redactare computerizată Eliza Stanciu

Cluj-Napoca, noiembrie 2016

