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“Graţie unei superbe inspiraţii declanşată din substraturile 
personalităţii ing. Mariana Berinde, la sediul galeriei personale, situată 
pe Calea Dorobanţilor 99-101 din Cluj-Napoca, s-a deschis recent o 
expoziţie de o substanţială şi emoţionantă încărcătură spirituală. Pro-
fund marcată de bogăţia transpunerilor creative (pictură şi grafică) 
prin care reputata cântăreaţă de operă Suzana Coman Bosica şi-a 
concretizat pasiunea pentru eternizarea universului rustic românesc, 
aflate în posesia norei sale, la care se adăugau rezonanţele viguroase 
a numeroase piese sesizabile în colecţia proprie, a perfectat o sinteză 
expoziţională având ca generic „Case la ţară”. A mizat şi pe con-
secventa colaborare a deja mulţi plasticieni contemporani cu noto-
rietate, care în ultimii cinci ani au determinat solide evenimente cul-
turale în ambianţa amintitei galerii, cu consacrat statut în actualitate. 
 M-am ataşat cu entuziastă deschidere la aflarea unei aseme-
nea generoase şi necesare iniţiative, asociind la rându-mi cinci suges-
tive reprezentări picturale desprinse din ornamentica existenţei mele 
zilnice. Ele brodează elocvent biografia unor nume sonore ale artei 
cu valenţe de universalitate: Petre Abrudan, Bene Jozséf, Mariana Bo-
jan, Anton Lazăr şi Letiţia Muntean, autori de ansambluri cromati-
ce din care se degajă limpede resorturile intime specifice unei vechi 
şi robuste civilizaţii autohtone. „Case la Bârsana” de Petre Abrudan 
probează svelta monumentalitate şi compacta coeziune a ediciilor sta-
tornicite în imensitatea unui verde ocrotitor, în acuarela maestrului 
Bene Jozséf silueta unei biserici se scaldă în catifelările unor solare 
armonizări, Mariana Bojan restituie un crâmpei de poetică naturală 
surprinsă în pitoreasca aşezare submontană de la Bologa, Anton Lazăr 
circumscrie în spirit constructivist ingenioasa fizionomie a cochete 
case moţeşti ce încununează o pantă din Apuseni, pentru ca memo-
rabila Letiţia Muntean să ne familiarizeze cu suflul proaspăt, recon-
fortant, al reşedinţei montane de la Rogojel, unde-şi petrecea un fertil 
popas estival în climatul Apusenilor. 
La cota reprezentărilor referenţiale se afirmă şi pulsaţia cromatică 
iradiind vital din configurările picturale semnate de alţi numeroşi 
expozanţi.



Carol Pleşa figurează cu o misterioasă reconstituire de atmosferă 
rustică redată într-un context nocturn, în tipică gamă expresionistă, 
Mircea Paşcalău se dovedeşte acelaşi fin interpret al efluviilor de 
frumuseţe ce emană din peisagistica Munţilor Apuseni, împrejmuind 
curate structuri arhitecturale, Margareta Catrinu animă suprafeţele a 
două învăpăiate peisaje printr-o pensulaţie alertă, plină de prospeţime 
şi savoare lirică, Adrian Tarţa rămâne consecvent şi distinct prin so-
bra respiraţie a unor ocruri şi brunuri patinate, eternizând armonio-
asa simbioză dintre uliţele satului şi gingaşa perdea de arbori margin-
ali, Marta Deleanu ne invită la un fortifiant popas în intimitatea unei 
verande în alb imaculat, asupra căruia strecoară rafinate orchestraţii 
de verde, Vera Dan cu recunoscuta-i vervă imaginativă proiectează 
exuberanţe de roşu într-un univers vegetal în văpăi estivale, alături de 
un emoţionant instantaneu cu două angelice fetiţe în dialog cu două 
suple păsări. Din nou Margit Hegyi-Simion brodează în consecvent 
stil caracteristic, în tuşe dinamice, pe tema unui climat cu tentă 
arhaică, bucurându-ne compania cu articulaţiile unui sat moldav şi 
poetica unor solemne determinări de atmosferă tonică din preajma 
unor mori de apă, Eugenia Sofia Fălcuţă imortalizează zelul la gh-
erghef a unei simbolice bunici în tihna unui auster interior, Gedeon 
Zoltán  ne invită la promenadă în anturajul curat al unor vaste alei 
cu case şi arbori în suculente reverberaţii, pictoriţa din Comăneşti-
Bacău Eugenia Boteanu compune o exuberantă trăire sub impulsul 
unei palete în dominantă incandescentă de galben, ocru şi roşu pur, 
bucureşteanul Nicolae Ambrozie încântă prin sonorităţile subtil fil-
trate de albastru şi verde dens, Mihaela Savu materializează adecvat 
patina unor arhaice vetre rustice, pentru ca Adrian Ioan Podoleanu, 
moldoveanul statornicit la Cluj-Napoca, să se recomande ca inspirat 
rapsod de spaţiu colinar brăzdat de vibraţiile diafane ale unor catifelate 
mătăsuiri de ocru şi griuri cristaline. Şi bogatul ciclul de transpuneri 
grafice şi picturale desăvârşite de Suzana Coman-Bosica  fixează în 
memoria vremii trepidaţiile unor patriarhale crâmpeie de civilizaţie 
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“Lucrări profesionist elaborate cromatic aparţin şi celorlalţi devotaţi 
participanţi la relevantul gest restitutiv aureolat de mărturii de 
frumuseţe perenă care se cere protejată şi perpetuu invocată ca sursă 
de linişte şi armonioasă trăire, înfruntând  precipitările incomode ale 
unui cotidian difuz şi contradictoriu: Alin Bâlcu, Eva Dolha, Maria 
Cristea, Florin Maier, Ovidiu Marian. De vârste diverse se refugiază 
nostalgic spre zone de inspiraţie de-o puritate consolatoare, sursă de 
sănătos influx energetic.
 Consemnăm încă o reuşită expoziţională cu aport evident la 
înseninanrea existenţialului curent, vehiculând cu nobleţe robuste 
fluxuri de ordin reflexiv şi afectiv.”
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