


 Mircea Nastase

	 Născut	în	5.06.1970	Alba	Iulia
 Studii: Licențiat	U.M.F.	Gr.T.Popa	Iași	-	facultatea	de	stomatologie;
	 Studii	libere	de	pictură	și	desen	(2004-2010),	membru	fondator	al	grupu-
lui	”Antidot”,	grup	de	atitudine	și	exprimare	nonconfirmistă	în	sânul	artei	vizuale	
contemporane.

 Activitate Expozițională:
	 -	Expoziție	personală,	Muzeul	Unirii,	Alba	Iulia	2006;
	 -	Expoziție	colectivă	2008,	Muzeul	de	Artă	Cluj,	“Salonul	de	iarnă	al	medi-
cilor”;
	 -	Expoziție	colectivă	2009,	Muzeul	de	Artă	Cluj,	“Salonul	de	iarnă	al	medi-
cilor”;
	 -	Expoziție	de	grup	“Înger	Păzitor”	 -	Galeria	de	artă	“Humanitas”	Alba	
Iulia	2010;
	 -	“Salonul	Național	de	Artă”	-	Galeria	de	artă	U.A.P	Alba	Iulia	-	decembrie	
2010;
	 -	Expoziție	colectivă	2010	-	Muzeul	de	Artă	Cluj,	“Salonul	de	iarnă	al	medi-
cilor”;
	 -	Expoziție	de	grup	“Salonul	Municipal	de	Artă”	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	
Alba	Iulia	2011;	
	 -	Expoziție	colectivă	-	Muzeul	de	Istorie	-	Blaj,	2011;
	 -	Expoziție	personală	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	-	Alba	Iulia,	martie	2012;
	 -	Expoziție	colectivă	-	Salonul	Municipal	de	Artă,	Galeria	de	artă	U.A.P.	-	
Alba	Iulia,	2012;	
	 -	Expoziție	colectivă	-	Muzeul	de	artă	Cluj	Napoca	octombrie	2012;
	 -	Expoziție	colectivă	-	Salonul	Național	de	Artă	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	-	
Alba	Iulia,	decembrie	2012;
	 -	Expoziție	colectivă	-	Salonul	Național	de	Artă	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	-	
Alba	Iulia,	decembrie	2013;
	 -	Expoziție	 colectivă	 -	 “Colours	Symphony	Violet”	 -	Galeria	de	artă	Elit	
Profart,	București	2014;

,



	 -	Expoziție	colectivă	-	“Arta	+	5”	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	Alba	Iulia,	febru-
arie	2015;
	 -	Expoziție	colectivă	minigrup	-	“Arta	+	5”	-	galeria	Studio	Alba	Iulia,	
octombrie	2015;
	 -	Salonul	Național	de	Artă,	Expoziție	colectivă	galeria	Studio	Alba	Iulia,	
decembrie	2015;
	 -	Salonul	de	Iarnă	al	Medicilor,	Expoziție	colectivă	Muzeul	de	Artă,	Cluj	
Napoca,	decembrie	2015;	
	 -	Expoziție	personală	RETROSPECTIVA	-	Galeria	STUDIO	-	Alba	Iulia,	
2016;
	 -	Expoziție	colectivă	-	Galeria	de	artă	FORMA	-	Deva,	2016;
	 -	 Expoziție	 grupul	 Antidot	 (3	 Points	 of	 View)	 -	 Galeria	 Occidentului	 -	
București,	2017;
	 -	Expoziție	grupul	Antidot	(Conexiuni	tematice)	-	Galeria	Atelier	Art	C.14	
-	Bistrița,	2017;
	 -	Expoziție	minigrup	“Intermezzo	Vizual”	-	Galeria	U.Art	București	2018;
	 -	Expoziție	minigrup	“NATURAlețea	în	pictură”	-	Centrul	Cultural	pentru	
U.N.E.S.C.O.	Nicolae	Bălcescu,	București	-	09-21	iulie	2018;

	 “La	Mircea	Năstase,	contraste	de	roșu	așezate	pe	o	sintetică	pată	de	
albastru,	alăturări	armonice	și	statice,	forța	culorilor	complementare,	evocate	în	
nuanțe	puternic	pigmentate,	lăsând	tentele	să	epateze,	sunt	ingredientele	
plastice	ale	unei	structurări	stilizate	a	imaginilor,	constituite	din	ample	suprafețe	
de	pastă,	peste	care,	tușe	echilibrat	trasate,	definesc	un	figurativ	interpretat,	
apropiat	de	un	fovism	ponderat,	lizibil	în	peisaj,	dar	cu	o	nuanțare	a	stilului	în	
naturile	statice,	mai	apropiate	de	școala	românească	modernă	de	pictură.	
	 Mircea	Năstase	nu	neglijează	nici	portretul,	pe	care	 îl	problematizează	
în	 contextul	 unor	 situații	 actuale	 concrete	 sau	 îl	 adaptează	 contextual	
contemporaneității.”

Ana Amelia Dincă	-	critic	de	artă



		 ”Nume	 consacrat	 în	 cadrul	 artiștilor	 plastici	 din	 Alba	 Iulia,	 Mircea	
Năstase	este	un	artist	de	largă	respirație	plastică,	prolific	și	tenace,	cu	un	
palmares	expozițional	remarcabil	și	având	deja	un	limbaj	plastic	deplin	format,	
care	îl	singularizează	în	contextul	artei	contemporane	transilvănene.
	 Principala	 caracteristică	 a	 lucrărilor	 sale	 este	 culoarea.	 Pictorul	 o	
explorează,	o	stăpânește	și	exploatează	în	toate	registrele	ei,	afectiv,	vizual,	dar	
și	compozițional.	Pentru	el,	pictura	este	culoarea	dezvoltându-se	cu	toată	
amploarea,	diriguind	de	fapt	și	forma,	apoi	ca	o	consecință,	lumina,	devenind	de	
asemenea	apanajul	acesteia.	Fără	a	evada	din	figurativ,	Năstase	îl	condensează	
prin	lapidarul	sugestiv,	stilizându-l	adesea	până	la	sumarul	reper	vizual,	la	
pretextul	formal	al	culorii	vibrante	ce	domină	autoritar	compoziția	și	forma,	
împingându-le	 până	 în	 pragul	 abstracțiunii.	 Vigoarea	 tușelor	 juxtapuse,	
împăstate,	evidențiază	vitalitatea	contrastelor,	reformulând	simfonic	demersul	
constructiv	al	ansamblului.
	 Colorist	de	extracție	fauvistă,	(admirator	al	lui	Matisse,	Derain,	apropiat	
de	Nicolas	de	Stael),	pictorul	aderă	parțial	și	la	atmosfera	intimistă	a	scenelor	de	
interior	ale	lui	Pallady,	uneori	exilând	linia,	alteori	adoptând-o	în	varianta	con-
turului	gros,(Pallady,	dar	și	Ciucurencu),	nu	doar	pentru	a	defini	forme,	dar	mai	
ales	spre	a	delimita	câmpuri	și	suprafețe	cromatic	armonizate.	Năstase	stabilește	
totdeauna	un	centru	de	greutate	al	lucrării,	spre	care	focalizează	atenția	și	care	
impune	 distribuirea	 detaliilor	 de	 recuzită,	 efect	 ce	 contribuie	 mult	 la	 concen-
trarea,	echilibrul	și	unitatea	compozițional-cromatică	a	ansamblului.
	 Se	știe	că	fauvismul	(în	pofida	numelui),	este	varianta	franceză,	mai	puțin	
“sălbatică”	agresivă	și	interogativă	a	expresionismului.	Astfel,	în	tablourile	pic-
torului	albaiulian	vom	afla	 și	accente	mai	dure,	apăsat	 expresioniste,	 vizualul	
fiind	adesea	metamorfozat	prin	intervenții	ce	distorsionează	convenționalul	ima-
ginii,	amplificându-i	coordonatele	arbitrar-subiective.	“Culoarea	locală”	cade	și	
ea	adesea	“victimă”	majorelor	arhitecturi	cromatice	care-i	alterează	dimensiu-
nea	veridică,	asimilând-o	expresivității	contrastelor,	înlocuind	grațioasele	jocuri	
de	nuanțe,	game	pastelate	și	semitonuri,	cu	valorațiile	de	intensitate	cromatică	
augmentativă.	 Ca	 și	 anamorfozele	 “realului	 mimetic”,	 spațiul	 din	 perspectiva	
geometrică	“tradițională”	e	transformat	și	el	într-o	conjugată	alternanță	de	pla-
nuri	și	suprafețe	colorate,	în	succesiune	perspectivală	abreviată,	desfășurându-
se	 din	 avanscenă	 până	 în	 fundal.	 Abordând	 toate	 genurile,	 peisaje	 (rurale,	
citadine,	industriale,	marine,	de	cămpie	sau	de	pădure),	nuduri,	naturi	statice,	
portrete...,	toate	lucrările	lui	Mircea	Năstase,	emană	o	anume	tensiune,	o	intensi-
tate	vulcanică,	o	puternică	voință	de	etalare	a	expresiei	artistice	personale,	deloc	
concesivă,	dimpotrivă,	marcat	intransigentă.



	 Trebuie	subliniat	însă,	că	toată	această	complexă	“regie”,	această	dificilă	
partitură	 de	 măiestrie	 din	 tablouri,	 nu	 se	 desfășoară	 pentru	 evidențierea	
orgolioasă	a	virtuozității	și	rafinamentelor	artistului.	Strădania	sa	este	intru	re-
liefarea	convingătoare	a	unui	spațiu	 interior,	a	unui	“eu	al	 lucrărilor”,	al	unui	
spirit	al	realității	(cînd	solar,	când	nocturn),	asimilat	sufletește	și	redat	creator	
pentru	 ceilalți.	 Există	multă	 revoltă,	 violență	 și	 pornire	 contestatară	 în	 unele	
dintre	pânzele	sale,	dar	și	o	duioasă	contemplație,	nostalgic-visătoare	în	altele,	
o	fluidă	muzicalitate	afectivă,	pe	care	artistul	 le	dezvăluie	dincolo	de	 intențiile	
proprii,	care	îl	mărturisesc	“în	palimpsest”,	ca	temperament	liric,	melancolic	și	
sensibil.	”

Valentin Mureșan -	istoric	și	critic	de	artă

Vas	cu	scaieți	-	2018



Natura	statică	-	2018



Natura	statică	-	2018



Interior	cu	maci	-	2016



Vas	cu	floarea	soarelui	și	portocale	-	2017



Vas	cu	flori	-	2017



Vas	cu	flori	-	2013



Vas	cu	flori	și	portocale	-	2017



Compoziție	-	2017



Vas	cu	flori	de	scaieți	-	2018



Vas	cu	floarea	soarelui	și	pepene	galben	-	2017



 Ioana Raica 

	 Născută	în	19	noiembrie	1984	Alba	Iulia
 Studii:	Facultatea	de	Istoria	și	Teoria	Artei,	București,	secția	Conservare	
-Restaurare;	Facultatea	de	Arte	Vizuale	Oradea,	secția	Arte	Plastice	Decorative	
și	Design;	Master	 în	Sculptură	și	ambient,	Facultatea	de	Arte	Vizuale	Oradea;	
Doctor	 în	 domeniul	 arte	 plastice	 și	 decorative,	 Universitatea	 de	 Arte	 ”George	
Enescu”	-	Iași
 Activitate expozițională:
 2009	-	Expoziție	de	Grafică,	Galeria	de	Arte	Vizuale	U.A.P	Oradea;
	 2010	-	Expoziție	de	grup	”Înger	Păzitor”	-	Galeria	de	artă	U.A.P	Alba	Iulia;
”Salonul	Național	de	Artă”	-	Galeria	de	artă	U.A.P	Alba	Iulia;
	 2011	-	Expoziție	de	grup	”Salonul	Municipal	de	Artă,	Galeria	de	artă	U.A.P	
Alba	Iulia;	Expoziție	colectivă,	Muzeul	de	Istorie	-	Blaj;
	 2012	 -	Expoziție	 colectivă	 -	Salonul	Municipal	de	Artă,	Galeria	de	artă	
U.A.P,	Alba	Iulia;	Expoziție	colectivă	-	Salonul	Național	de	Artă,	Galeria	de	artă	
U.A.P	Alba	Iulia;
	 2013	 -	Expoziție	de	pictură	 -	 ”L’art	qui	unit”	 -	Centrul	Cultural	d’Uccle,	
Bruxelles;	Expoziție	colectivă	-	Salonu	Național	de	Artă	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	
Alba	Iulia;
	 2014	-	Expoziție	colectivă	-	”Colours	Symphony	Violet”	-	Galeria	de	artă	
ELIT	PROF	ART,	București;
	 2015	-	Expoziție	colectivă	”Artă	+	5”	-	Galeria	de	artă	U.A.P.	Alba	Iulia;	
Expoziție	colectivă	”Artă	+	5”	-	Galeria	STUDIO	Alba	Iulia;	Salonul	Național	de	
Artă	-	Galeria	STUDIO,	Alba	Iulia;
	 2016	 -	 Expoziție	 colectivă	 -	 ”Omagiu	 lui	 Constantin	Brâncuși”-	Galeria	
STUDIO,	Alba	Iulia;		Expoziție	colectivă	-	”Florile	în	arta	contemporană”	-Gale-
ria	STUDIO,	Alba	Iulia;	Expoziție	colectivă	-	”	Arta+6+DADA”	Galeria	STUDIO,	
Alba	Iulia;	Expoziție	colectivă	-	Galeria	de	artă	FORMA,	Deva;
	 2017	 -	 Expoziție	 minigrup	 -	 3	 Points	 of	 View	 -	 Galeria	 OCCIDENT	 ,	
București;	Expoziție	Grupul	Antidot	 (Conexiuni	 tematice)	 -	Galeria	Atelier	Art	
C.14	-	Bistrița;
	 2018	-	Expoziție	minigrup	”Intermezzo	Vizual”	-	Galeria	U.ART,	București;
Expoziție	 minigrup	 ”NATURAlețea	 în	 pictură”	 -	 Centrul	 Cultural	 pentru	
U.N.E.S.C.O.	Nicolae	Bălcescu	-	București;
 

 



 

	 ”Sensibilitatea	pe	care	Ioana	Raica	o	afișează	se	află	în	opoziție	cu	pictura	
sa,	plină	de	forță,	de	mister	și	putere	de	imaginație.	O	artistă	ponderată	croma-
tic,	care	își	menține	unitatea	armonică	în	misterul	griurilor	colorate,	extrem	de	
rafinate,	utilizate	în	jocul	de	motive	picturale	preluate	din	realitate	și	reevaluate	
plastic	la	nivelul	imaginației.	
	 Subiectivitatea	emoțională	transformă	vizibilul	în	cadre	articulate	struc-
tural	și	cromatic,	dominate	de	culori	reci,	prin	intermediul	cărora	un	element	
concret	 poate	 cunoaște	 o	 serie	 de	 stilizări,	 creând	 o	 distanță	 între	 lumea	
existențială	și	compoziția	finalizată,	devenită	originală.	
	 Explorând	mediul	imediat,	artista	deformează	elementele	recognoscibile,	
instaurând	în	 formele	deconstruite	 tensiune,	mișcare,	dinamismul,	capacitatea	
artistei	de	a	stiliza	o	 formă	coboară	dintr-o	experiență	și	dintr-un	talent	exer-
sat	de-a	lungul	anilor.	O	discretă	geometrizare	și	o	frenetică	așezare	a	planuri-
lor	elementelor	 în	 structuri	 conduse	 în	 zona	abstracționismului,	demonstrează	
acumulări	 stilistice	 care	reverberează	pe	 suprafața	pânzei	 într-un	 inventar	de	
forme	plane	regândite	plastic,	evocând	profunzimi	și	contraste,	verticale	și	
orizontale	 repetitive,	 o	 adevărată	 arhitectură	 a	 imaginii	 condusă	 spre	monu-
mental.	Această	scenografie	cu	un	profund	caracter	liric,	impune	o	anumită	
sobrietate	și	logică	a	desfășurării	discursului	vizual,	chiar	și	în	naturile	statice.	
	 Ținuta	compozițiilor	este	menținută	în	normele	criteriilor	artistice,	peste	
care	intervine	măiestria	pictoriței.	Punând	accent	pe	culoarea	care	descrie	
forma,	Ioan	Raica	demonstrează	că	stăpânește	secretele	desenului,	dar	și	faptul	
că	știe	să	plasticizeze	orice	motiv	pictural,	fără	a	se	îndepărta	de	recognoscibil,	
așa	cum	o	face	în	anumite	lucrări,	unde	atinge	limitele	abstractului.	
	 O	artistă	diversă	 în	abordare,	 care	a	experimentat	nenumărate	 tehnici	
și	care	poate	ajunge	de	la	simplitate	la	complex,	de	la	figurativ	la	nonfigurativ,	
așa	o	putem	defini	pe	Ioana	Raica,	cea	pentru	care	valorile	perene	ale	artei	sunt	
ținute	la	mare	preț,	devenind	vizibile	cu	fiecare	prezență	pe	simeze.”
 

Ana Amelia Dincă	-		critic	de	arta



Natură	statică	cu	pere	și	pepene	-	2016



Natură	statică	cu	draperii	și	pere	-	2016



Natură	statică	cu	potir	-		2018



Natură	statică	cu	pere	și	tuburi	de	culoare	-	2016



	Vas	cu	flori	și	figuri	de	șah	-	2016



Natura	statică	-	2019



Compoziție	cu	draperie	-	2017



Vas	cu	pere	și	carafă	-	2019



Imagine	din	timpul	vernisajului



	 Expoziție	de	pictură
	 Mircea	Năstase	și	Ioana	Raica

	 Avem	aici	pe	simeze	o	armonie	de	culoare	și	expresie	plastică	a	doi	
artiști	talentați,	consacrați,	care	stăpânesc	tehnica	picturii	în	ulei	și	mai	
mult	de	atât,	sunt	sinceri	în	transmiterea	mesajului	artistic.
	 Ioana	Raica,	ne	surprinde	cu	reprezentarea	prin	învăluire	a	forme-
lor	obiectelor,	utilizând	o	tehnică	de	joc	a	culorilor	de	la	intens	brun	spre	
senin	bordeaux	sau	ocru,	dând	astfel	contur	palpabil	și	totuși	suspendat	
naturilor	statice	cu	sticle,	vase	ceramice,	fructe,	cupe.
	 Eate	o	valoare	 certă	 în	arta	plastică	românească	 și	 cu	 siguranță	
va	mai	avea	mult	să	ne	spună,	narând	pe	pânză	cu	pensula	și	pasta	de	
culoare,	sentimente	și	trăiri	profunde	ale	sufletului	său	gingaș.
	 Mircea	Năstase	m-a	impresionat,	găsindu-l	pe	internet	cu	un	tablou	
și	o	postare:	”Și	scaieții	sunt	frumoși!”.	Este	vorba	de	lucrarea	din	panoul	
central,	lucrare	care	va	rămâne	în	colecția	de	artă	a	galeriei	spre	marea	
mea	bucurie.	Este	un	artist	subtil,	sensibil	și	în	același	timp	cartesian,	
exact	și	riguros.	Aplică	pasta	cu	determinare	și	forță	pe	pânza	albă,	tăcută	
și	docilă	și	scoate	la	iveală	flori	pătrățoase,	scaieți	gingași,	viori	violete	și	
negre,	care	vor	să	strige	revolta	din	sufletul	artistului,	dar	tonalitatea	lor,	
a	viorilor,	se	armonizează	cu	culoarea	caldă	a	gutuilor,	tot	pătrățoase,	cu	
galbenul	cald	al	florii	soarelui,	sau	albul	vazelor	și	a	carafelor	cu	flori	roșii.
	 Este	 o	 onoare	mare	 pentru	Galeria	 de	 Artă	Mariana	 Berinde	 să	
găzduiască	această	frumoasă	expoziție	cu	iz	de	primăvară.

Cluj,	1	martie	2019	 	 	 Curator	Mariana	Berinde

Redactare computerizată Eliza Pușcașu



Natura	statică	cu	potir	-	2019


