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Margareta-Maria Catrinu

Tel: 0765853779; e-mail: margaretacatrinu@yahoo.com; http://www.margareta-catrinu.net

S-a născut la Beiuș (09.07.1949) ”în casa bunicilor materni”.
Urmează Liceul de Arte PLastice Romulus Ladea Cluj-Napoca și este 
absolventă a Institutului de Arte Plastice și Decorative Ion Andreescu din 
Cluj-Napoca (1974). Din același an este profesor titular la Liceul de Arte 
Plastice Romulus Ladea, unde, pe lângă activitatea de catedră, va îndeplini 
și funcții de conducere (director adjunct, director, metodist sau inspector 
desen). Este prezentă constant la Saloanele Oficiale ale UAP Filiala Cluj, 
la Saloanele Naționale ale UAP de la București (1982, 1983, 1993, 2006), 
la Saloanele Moldovei (2010), la Arad-Meeting Point (2013), la Grafica 
Românească GR 14 București, la Saloanele Astrei (Sibiu, 2014), la Bienala 
Internațională Ion Andreescu (Buzău, 2014) și la numeroase expoziții de 
grup în țară și în strainătate (Franța, Olanda, Umgaria). Realizează expoziții 
personale la Cluj-Napoca.  
Lucrările sale se află în colecții publice și particulare din România, Anglia, 
Grecia, Franța, Olanda, Italia, Elveția, Spania, S.U.A.

Imagine de la vernisajul expoziției artistei Margareta Maria Catrinu
01 August 2018, Galeria de Artă Mariana Berinde



Expoziții personale:
• 1975 - Studioul Radio Cluj; Casa de Cultură Zalău;
• 1976 -1981 - Galeria Mică, UAP Cluj-Napoca; Galeria ”Filo” Cluj-Napoca;
• 1980, 1983 - Galeria ”Tribuna” și Galeria Universității, Cluj-Napoca;
• 1991,1994 - Galeria UAP Cluj-Napoca;
• 1998 - Banca București Cluj-Napoca; Muzeul Județean Bistrița Năsăud;
• 1999 - Muzeul Național de Artă Cluj - expoziție retrospectivă;
• 2000 - Galeria ”Frezia” Dej; ”Excelsior”, Galeria UAP Cluj; 
”Ipostaze ale sinelui” Primăria Cluj-Napoca;
• 2006 - Muzeul Național de Artă Cluj: Expoziție retrospectivă, lansarea 
albumului catalog monografic ”M.Catrinu”, autor dr.Alexandra Rus;
• 2015 - Expoziție personală de pictură ”Infinitul înflorit” iulie-august 2015, 
Muzeul de Artp Cluj, însoțită de Catalogul ”Infinitul înflori” Ed.Mega 2013;
• 2017 - ”Lumină din lumină” Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca;
• 2017 - ”Emoții și culori în cetate” Cetatea Câlnic, Centrul Cultural 
Internațional Cetatea Câlnic;
• 2018 - Semn de iubire, Satu-Mare; Bienala Artelor ”Poveștile Inorogului” 
ediția a III-a, Palatul Parlamentului București;
• 2018 - Galeria de Artă Mariana Berinde, Cluj-Napoca;

Expoziții internaționale:
• 1992 - Art Roumanian Contemporain, Toulouse, Franța;
• 1993 - Pictori din Transilvania, Zwole, Olanda;
• 1995 - Expoziție Internațională de Arte Plastice ”Lucian Blaga”, Muzeul 
Național de Artă, Cluj-Napoca;
• 2000 - ”Milklossy Gabor es novendekel” Galeria Vigado, Budapesta
• 2003 - Expoziție în Franța, Saint Sever;
• 2018 - Travelling Art simpozion international și Expoziție Austria;
• 2018 - Cross-Border VISUAL CONNECTIONS Bulgaria Romania; Mostra 
d’Arte Contemporanea D’EFFETTO, Treviso 2018; Biennale d’Arte Adriatica 
Pescara 2018;

Expoziții de grup:
• Art House Gallery Platinia Center Cluj; Galeria Mariana Berinde Cluj;
• Asociația Derzelas, Galeria Liceul de arte plastice Romulus Ladea Cluj;

Lucrări în colecții:
• Muzeul de Artă Cluj; Muzeul Județean Bistrița;
• Palatul parlamentului București, Romania; Franța; Austria; Olanda; SUA



 “De ani buni - se mărturiseşte Margareta Catrinu – în imaginarul 
întrupat în pictura mea străbat simboluri de forţă, cascade, urcuşuri, lumini 
active cristalizând în forme fluide sau nu ...devenire a tot şi a toate sau 
veşnică mişcare din labirintul floral”. 
 Un vârtej de lumină pătrunde structurile formale şi peisajul din pictura 
sa, imprimându-le o dinamică interioară care le viscoleşte şi le înşurubează 
spre cer, precum în pictura lui Soutine sau Van Gogh. O dinamică  pe 
care o regăsim şi în modul de a reda spaţiul transilvan, dealurile atât de 
specifice acestuia, ondulaţia legănătoare care a izvodit un concept 
esenţial pentru filosofia blagiană şi care la ea primeşte neliniştea şi efortul 
materiei de a se  smulge din povara mineralului. Căci artista rămâne 
funciar ancorată tărâmului originar, Transilvaniei dar şi Muscelului 
argeşan în care îşi află rădăcinile, acelei legături aproape metafizice 
despre care vorbea Kazantzakis. E o viziune deseori afină celor ale lui Viorel 
Mărginean sau Marcel Lupşe. Ca şi la aceştia pânzele transpun în plan de 
interioritate un mod de-a fi ce decurge din acest areal nu doar ca expresie 
a sa geografică, ci şi istorică, viziuni nu ale aşezării straturilor geologice, ci 
ale celor spirituale, zidite în ţărâna cu care şi din care s-au alcătuit de-a 
lungul mileniilor.
 E o bucurie teribilă pe care simfonia nuanţelor de roşu, de ocru, 
de orange o transpune cu măiestrie încărcăturii emoţionale pe care o 
instituie un spaţiu pictural în care nu doar lumina, ci şi universul floral 
sau anotimpurile, verile dar mai ales toamnele, se sărbătoresc. E o mare 
bucurie a vieţii, o uimire şi o prospeţime despre care vorbeam cu 
mulţi ani în urmă la debutul său expoziţional, şi pe care, în pofida unor 
dramatice experienţe existenţiale, o păstrează şi la deplina maturitate. 
La  ora  la  care arta Margaretei Catrinu ne interpelează cu harul său coloristic, 
cu inteligenta modernitate a unei picturi care poate da iluzia abstractului 
rămânând, însă, profund ataşată materiei vizibile, formalului, cu adânca 
reflexivitate a expresivităţii ei. 
 O expoziţie de care ne vom aduce aminte, expoziţia unui pictor 
pentru care arta nu e doar răsfăţ expresiv, muzica orgii coloristice şi baletul 
penelului, ci şi reflecţie asupra înţelesurilor lumii şi ale destinului omenesc!

STEAUA, anul LXVI, nr.12/2015, Horia BĂDESCU



 Dinamica lumii sale metaforice se împlinește astfel ca spațiu 
al inițierii ființei umane în căutarea Sinelui prin refuz al disoluției, 
biologicului, accidentalului și clamarea unor trăiri adevărate în zona 
Sacrului sau Creativității. Astfel, pas cu pas, asistăm prin imagini la 
dezocularea universului său interior în care ardența credinței creștine este 
suportul definitoriu al devenirii sale.
 În expozițiile cele mai recente asistăm la o sublimare a vitalului 
sub imperiul unei geometrizări tainice, regândirea genurilor, însemnele 
triumfului apar ca anotimpuri sufletești, iar formele amintesc de un spațiu 
magnificent, ondulat intersectat, uneori de fractalii ritmice, în care înălțimea, 
cea a păsării în zbor, poate fi concepută ca axis-mundi.
 Margareta Catrinu propune și mitosofie ce acoperă în imagine însăși 
procesul de creație vizând obârșiile creației cosmice și ale germitației 
universale. De aici rapelul la tăria steiului-mineral aliată cu elansarea 
vegetală a suprafețelor cromatice, moliciunea organică, poezia modulării 
tușei de culoare...Asistăm la o valoroasă potențare a creativității sale de 
excepție; valurile cromatice care nu demult întruchipau șesuri, copaci, case, 
un obraz de copil, o floare, devin fluxuri modulare de o vibrantă trăire, 
libere, somptuase, pline de o plenară bucurie de a depăși prin frumusețea 
asumată greutățile, deznădejdea, moartea.

Critic de artă, Alexandra RUS

  ”…Indiferent de subiectul abordat, Margareta Catrinu rămâne 
consecventă unei formulări pe care o exersează cu multă siguranţă şi 
sensibilitate. E vorba de puternica volatilizare a tonurilor, predilecte 
fiind aemonizările în gri-albăstrui, violet şi ocru pal. Ele antrenează 
impresia unei sonorităţi în gama joasă sugerând discreta prefigurare a unui 
murmur, similar tânguirii unei doine…”, scrie într-o prezentare prof. univ. dr 
Negoiţă Lăptoiu. Sunt rânduri care nu şi-au schimbat deloc actualitatea, 
rânduri care definesc arta Margaretei Catrinu, sufletul artistei.
 Margareta Catrinu este absolventa Institutului de Arte Plastice şi 
Decorative din Cluj – Napoca, specialitatea pictură, promoţia 1974. Din 1974 
şi până în 2008 a fost profesor titular la Liceul de arte plastice ‘Romulus 
Ladea’, calitate îmbinată şi cu cea de director. Activitatea artistică înseamnă 
prezenţe în importante galerii de artă din ţară (Cluj – Napoca, Bucureşti, 
Iaşi, Bacău, Alba Iulia, Zalău, Rm. Vâlcea,…) şi de peste hotare (Toulouse/
Franţa, Zwole/Olanda, Budapesta, Saint Sever/Franţa, Chişinău/Republica 
Moldova,…).

FĂCLIA, 30 iulie 2018, Demostene ŞOFRON



Grădina anotimp
ulei pe pânză, 100x100 cm, 2017



 Toate izvoarele vindecătoare, cu flori de leac, pe lângă care au 
crescut și cresc cruci de piatră cu scrieri vechi și cumva necunoscute, cu 
edificii sacre bine înrădăcinate în inimi, toate acestea mi-au dat în mână 
lemn de icoane vechi, viu, ars de atâtea rugăciuni, priviri și de atâta durere. 
 Fără chibzuință, fără asigurări de orice fel, am escaladat tot felul 
de poduri peste prăpăstii, stânci, râpe și alte asemenea trasee extreme, 
organizând vernisaje în momentele de „respiro”. 
 Uneori goana era epuizantă, ritmul era strâns dar parcursul 
metamorfoza visele în creșteri vegetale, cascade de timp filozofic, 
stratosferic, eterizând, fărâmând și uneori structurând pe teme de 
geometrii elementare și foarte simple. 
 Menestrelul  vagant a găsit în traseul său cosmopolit și unele puncte 
cardinale fixate în scări de foc, lumini verticale, trambuline telurice, valuri 
de pământ cu flori de lumină, arheologii spectaculoase în latitudini rectilinii 
și multidimensionale, cu „blicuri” de lumină pusă fin și foarte lin… În acele 
bucurii rare, însoțite de stări evanescente comparăm aglomerația de pe 
bulevardul transplanetar, din singurătatea ascunsă în marele furnicar, cu 
tentația vechiului drum (cu scoici, cruci și prăpăstii). Drumul e vechi, înca 
amenințat de briganzi, dar alunecă singur, ca un râu, cu pelerini cu tot, 
nevăzut și aproape uitat, etern, viu… 
 Magazinele cu amintiri , acoperite de o dantelă cu simetrii savante, 
strevăd prin memorie o infinitate de flori de lumină, pulsând pe infinite 
ritmuri… Mai găsesc oare și ceva mic și chiar nevăzut de adus… acasa?… 
 Picturile mele, bucuriile mele născute din ’’urcușurile’’ printre abrupte 
povârnișuri, râpe, munți, alți munți....Aripi printre geometriile variabile ale 
unor aparent tăcute labirinturi, parcurgând uitate grădini solare tot mai 
îndepărtate.

”Jurnal nescris de atelier”
 Margareta - Maria CATRINU



Copacul labirint
ulei pe pânză, 70x70 cm, 2015



Copacul luminos
ulei pe pânză, 70x70 cm, 2015



Livada părăsită
ulei pe pânză, 70x80 cm, 2013



De toamnă
ulei pe pânză, 100x80 cm



Dragonul muntelui 
ulei pe pânză,  100x60 cm, 2018



Peisaj destructurat
ulei pe pânză, 100x60 cm, 2018



Poarta Sf. Graal 

Flori în inimă
ulei pe pânză, 70x70 cm



Misterul materiei I

Aripi
ulei pe pânză, 80x80 cm, 2017



Stânca 
ulei pe pânză,  40x40 cm, 2018

Portal
ulei pe pânză,  4x40 cm, 2018



Cascada Canion
ulei pe pânză, 80x80 cm, 2018



Munte 1
ulei pe pânză, 100x80 cm, 2018



Peisaj spaniol
ulei pe pânză,  50x70 cm, 2018



Stânca roșie
ulei pe pânză,  50x40 cm, 2018



Peisaj desfirat
ulei pe pânză,  48x35 cm



Parabolă
ulei pe pânză,  60x70 cm, 2016



Urcuș
ulei pe pânză,  70x70 cm, 2018







Îngerul Albastru

Geometrii luminoase
ulei pe pânză,  60x60 cm, 2017



Redactare computerizată Eliza Pușcașu

 ”Trăim sub cearcănul de flăcări al baladei. Descălecăm, cu 
sufletul, din ea. Dar nu pe plan abstract de formule, de livresc. Ci pe un plan 
fosforescent de viață, - pe planul trăirii autentice.”  (Radu Gyr)
 Aceasta este expoziția doamnei Margareta Catrinu: o baladă. Astăzi 
decălecăm cu sufletul din ea.
 Totuși, putem asocia fiecare lucrare de pe simeze cu o formulă, 
cu o teoremă din fizică, cu un principiu din termodinamică. De exemplu: 
Copacul Labirint, Copacul luminos se asociază cu legea vaselor comuni-
cante a lui  Pascal din fizică. Peisaj destructurat, Grădina anotimp, Geometrii 
luminoase le asociem cu mișcarea browniană, Aripi cu teoria 
semiconductivității iar Alți munți și Toamnă, ne vorbesc în abstract despre 
Principiul trei al Termodinamicii, legea Entropiei. Se știe că entropia este 
crescătoare: în termodinamică creșterea entropică înseamnă creșterea 
temperaturii, a căldurii, a haosului, a dezordinii, la limită moartea termică 
a universului.
 Doamna Catrinu a ridicat nivelul entropic al galariei creând un spațiu 
entropic, mărind temepratura artistică a ei până la limita cea mai înaltă. 
Dar artista ne surprinde prin capacitatea domniei sale de a ”jongla” cu 
entropia. Lucrările de pe simeze ne vorbesc și despre negentropie, 
principiul care definește și întreține viața în biologie, ”planul fosforescent al 
vieții”, cum spune poetul.
 În final, ca un corolar, doamna Maria Margareta Catrinu ne înalță, 
spre transcendent, cu cele patru cruci christice, atât de armonios colorate 
și pensulate, și ne trimite cu gândul spre viața eternă, spre veșnicie.
 

Curator Mariana Berinde



Toamnă
ulei pe pânză, 120x100 cm, 2014


