
ACUARELA



SIMPOZIONUL DE ACUARELĂ 
LUMEA DINTRE APE 

SEPTEMBRIE 2004

În prima zi a SIMPOZIONULUI - ACUARELA , LUMEA DINTRE APE  am văzut, mai mult am perceput, emoţiile fireşti, 

senzaţia revederilor, a stabilirii unor noi contacte, evidenţa vorbelor, a vorbelor cu sens, a vorbelor de dragul vorbelor.

Am văzut ochi, am simţit priviri întrebătoare, s-au făcut planuri, promisiuni.

Era starea de început.

Începutul acesta aproape convenţional s-a plasat în zona aventurii în momentul în care artiştii au intrat în posesia culorilor 

şi a pensulelor.

Aventura a debutat în curtea Muzeului de Artă Vizuală unde fiecare artist şi-a căutat un loc pentru a vedea, a simţii mai bine 

şi nu în ultimul rând a fi singur, singur cu apa, culoarea, pensula şi dorita transparenţă a tehnicii acuarelei.

Mi-a fost greu să-i filmez. Aveam nevoie de ductul pensulei. Era o obsesie pentru mine. În acuarelă nu poţi greşi. Nu poţi 

repara o tuşă proastă. O poţi şterge, dar se vede. Poţi arunca hărtia. Poţi să o iei de la capăt.

În peisajul lacustru al Vlădeştilor, plasticienii  au început să se confunde cu peisajul. 

Era în septembrie şi iată acum în aprilie îmi mai stăruie în minte fantastica linişte şi hârşăitul pensulei pe hartie.

În peisajul dunărean al Isaccei deja se conturau ideile pentru expoziţie, catalog, sisteme de punere în valoare a lucrărilor, 

un alt simpozion.

Coordonatorul simpozionului, Gheorghe Andreescu mi-a şoptit fericit : Dane, o să avem  căteva zeci de lucrări  

S-a înşelat.

Din acest eseu - simpozion au rezultat aproape o sută de acuarele care acum se află pe simezele Muzeului de Artă Vizuală 

şi urmează a fi itinerate în alte spaţii, spre încântarea iubitorilor de frumos.

Plănuita continuare a manifestarii în acest an, sperăm să amplifice impactul în lumea artei, Muzeul de Artă Vizuală 

continuându-şi astfel menirea de promovare a valenţelor vizuale din cele mai diverse domenii. 

Dan Basarab Nanu 

directorul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

 



acuarela XIX, a influenţat întreaga dezvoltare a picturii peisagistice din 

(latină – aqua, apă) Europa. În Franţa, Italia, Germania, Austria, acuarela a  jucat 

un rol şi în evoluţia portretului, cunoscând o mare răspândire 

Gen de pictură executată pe hârtie, carton, prin genul miniaturii portretistice. În sec. XIX, valoroase 

pergament, etc., în culori compuse din pigmenţi fini în acuarele au pictat Delacroix şi Daumier (Franţa), C.D. 

amestec cu lianţi (gumă arabică, albuş de ou, miere), Friedrich, C. Blechen, A. Menzel, Max Liebermann 

care sunt solubili în apă. Folosirea acestor culori se face (Germania), Joseph Kriehuber, F.Waldmüller (Austria). La 

prin înmuierea prealabilă a pensulei în apă, de unde şi începutul sec. XX, acuarela a cunoscut o nouă înflorire cu 

denumirea tehnicii respective, care facilitează, postimpresionismul (Cézanne, Henry Martin), fovismul (Dufy, 

îndeosebi, efectele de transparenţă şi luminozitate, Derain), orfismul (R. Şi S. Delaunay), expresionismul german 

incluzând în ele şi calitatea de culoare – de obicei albă – (E.L.Kirchner, Schmidt – Rottluff, E. Nolde, August Macke, 

a suportului. Tehnica acuarelei a fost folosită în arta Paul Klee, W. Kandinsky).

egipteană, la pictarea scrierilor  pe papirus, în arta Arta nonfigurativă a practicat mai puţin acuarela, 

chineză a picturii pe mătase, în pictura catacombelor pentru că astazi neolirismul să o readucă în atenţie.

paleocreştine, în pictura miniaturii de carte europeană şi În România, după preţioasele manuscrise miniate, 

asiatică. medievale (Gavril Uric) şi ilustrarea unor vechi tipărituri din 

De la Renaştere încoace, după o perioadă în sec. XVII – XVIII, acuarela dupa primul loc în creaţia lui Carol 

care acuarela a servit mai ales pentru realizarea Popp de SzathMary şi va fi de aici înainte prezentă în opera 

schiţelor pregătitoare ale unor picturi în ulei, a multor artişti de seamă ai sec. XIX şi XX, de la N. Grigorescu şi 

cartoanelor de tapiserii (deşi la Dürer, Holbein , Cranah, Ion Gergescu la Şt. Luchian, C. Ressu, I. Iser, J.Al. Steriadi, N. 

se întâlnesc şi acuarele ca lucrări independente) sau Dărăscu, Th. Pallady, N. Tonitza, R. Schweitzer – Cumpăna, 

pentru punctarea cu culoare a unor desene şi gravuri Nagy Iştvan, M. Arnold, dedicat cu totul acuarelei Al. Phoebus. 

documentare, tehnica acuarelei a devenit, începând cu a În perioada contemporană, acuarela este  practicată 

doua parte a sec. XVIII, un gen cu o deosebită căutare, în în special de peisagişti. (fr. aquarelle, it. acquerello, germ. 

special în domeniul peisajului şi al notaţiei turistice. aquarell, wasserfarben – malerei, eng. watercolour).

Prin acuarelele realizate de Cozens, Bonington, 

Constable şi Turner, în care şi-au găsit expresie o nouă Amelia Pavel critic de artă

sensibilitate faţă de natură, o viziune romantică şi în Dicţionarul de artă de la A la M

acelaşi timp realistă, acuarela engleză din sec XVIII – Editura Meridiane, Bucureşti 1995



despre muzeu … despre acuarela ….

Întotdeauna activităţile Muzeului de Artă Vizuală Dacă pentru opţiunea acuarelei ca tehnică, 

Galaţi au trezit interesul unei palete foarte largi de vizitatori, lucrurile au fost definite din start, includerea unor 

de artişti, de prieteni. Însemnările critice şi observaţiile personalităţi artistice consacrate, recunoscute ale genului, 

consemnate în acest catalog sunt rezultatul unor eforturi m-au convins că aceştia pe parcursul a numai câtorva zile, 

menite de a diversifica aria cercetărilor cu caracter s-au putut constitui într-o „echipă” în sensul cel mai selectiv 

programatic, rol ce mi-l asum de multă vreme ca pe o al noţiunii, fenomen a cărui impresionantă mobilitate 

componentă obligatorie a condiţiei de muzeograf. crează premizele unei viitoare colaborări.

Manifestările culturale gen ”tabere de creaţie ”sau Perspectiva din care se va continua studiul cu 

„simpozioane” antrenează entuziast şi în mod creativ, un ocazia altor sesiuni ale simpozionului se poate modifica 

însemnat număr de artişti, rezultatele acestora făcând mai sensibil în cazul când subiecţii aleşi vor aparţine altei 

întotdeauna obiectul unor expoziţii de ţinută, însoţite generaţii sau tematica va fi alta decât cea de acum 

deseori de activităţi conexe ca: schimburi de impresii, „Locurile dintre ape”. Lirismul zonelor de baltă din 

concerte pe diferite teme muzicale, recitaluri, etc. vecinătatea Dunării cu înclinaţii spre bucuriile simple 

dezvăluite de mrejele apei, spre calmul şi echilibrul pe care În mod special acest material îl doresc să se 

le presupune existenta într-un mediu natural însorit cu o constituie ca o sursă de informaţii a principalelor repere 

floră şi o faună generoasă şi prietenoasă, încântă şi tehnice şi emoţionale, o sursă de clarificări, atât de 

predispune la trăiri artistice.necesară, aplecată asupra unui domeniu de cercetare, 

dedicat unei tehnici considerate pe nedrept de către unii Seninătatea şi prospeţimea coloritului este 

demodată, dar în mod sigur niciodată uitată: acuarela. rezultatul unui amestec de austeritate şi implicare afectivă, 

de visare şi trăire conştientă, de extaz şi inspiraţie fecundă. Acest studiu completat cu imagini – rodul 

Într-un astfel de mediu se înregistrează cu fidelitate elaborărilor din teren se înscriu în programul formativ plin 

tensiunile spirituale ce domină autorul în momentul pictării.de inedit susţinut de muzeu, în demersurile acestuia de a 

consemna evenimentele, de a conferi un sporit interes Renunţarea la şevalet, la comoditatea studioului, 

tuturor realizărilor cu conţinut artistic autentic. implicarea în mediul natural, contopirea cu acesta, 

determină comportamente artistice dintre cele mai Ţinând cont de complexitatea fenomenelor 

interesante.artistice contemporane, de criteriile şi mijloacele de 

expresie inepuizabile în dinamica lor, mi-am exprimat Pentru unii acuarelişti, nu contează exclusiv ceea 

părerile cu convingerea ca numai restrângând şi precizând ce vad, ci cea ce simt în lucrare, rezultatul devenind o 

aria cercetării pe segmente bine definite, voi obţine seismogramă a neliniştilor, a descărcărilor de energie – 

rezultate demne de a fi menţionate. poetică bazată pe subiectivitate, pe trăirile lăuntrice, trezind 



ca o reacţie directă, interesul pentru universul obiectual, culorii, spiritul ordonator al imaginii, artistul trebuie să 

spre adevărurile lumii vizibile. păstreze în permanenţă o distincţie între rigurozitate şi 

specificul perceperii operei de artă.Pentru marea majoritate a artiştilor practicanţi de 

acuarelă, modalitatea rapidă de execuţie prin care tabloul Aici studiul culorilor, al raporturilor între forme şi 

se termină într-o singură şedinţă, este definitorie pentru suprafeţele colorate, conduce spre o construcţie serioasă 

realizarea unei opere vii şi spontane, pline de căldură şi în care efectul dozat al armoniilor estompează într-o 

prospeţime. oarecare măsură spontaneitatea.

Deasemenea, tehnica revenirilor ton în ton, La antipod se situează artiştii la care organizarea 

împiedică degradările datorate acidităţilor pigmentului imaginii urmează principiul „şocului optic” rezultat din 

facilitând întrezăririle straturilor inferioare, iradierea luminii diluaţia tonurilor pure, declarându-se împotriva liniilor de 

prin transparenţa albului. Aici tuşele se contopesc, se demarcaţie dintre zonele de culoare. Ei se ocupă de 

catifelează într-un tot, uscările relativ egale conferind plasticitatea culorii, refuzând pentru creaţia lor termenul de 

vibraţie emoţională şi unitate. Tablourile păstrează doar construcţie ”rigidă” în favoarea termenului de 

câteva repere vizuale degajate de aluzii obiectuale. „PERCEPTUAL PAINTING” (pictură perceptuală). Aceştia 

sunt firi coloriste, atraşi deopotrivă de armoniile culorilor vii Din jocurile de culoare ce plutesc în spaţiul aerat al 

cât şi de irizaţiile ce dau naştere unei game largi de griuri.compoziţiei, artistul alege în funcţie de starea afectivă ce-l 

domină în acel moment, zona de conflict, de interes vizual Jocul transparenţelor şi accentelor mărturiseşte un 

maxim . Suprafeţele colorate nu sunt închise cu rigoare îndelungat exerciţiu artistic, capabil sa dea, în condiţiile 

geometrică, ele au în desfăşurarea lor ceva imprevizibil, o legate de bidimensionalitatea imaginii, o coerenţă fluidităţii 

vibraţie a marginilor ce asigură expansiunea culorilor în abstracte ale culorii.

fluiditatea lor. Artistul prin acuarelă îşi luminează aproape 

Atunci când construcţia plastică este sprijinită pe involuntar paleta, îşi dezvoltă spiritul de observaţie prin 

un desen ferm, apăsat, capabil să surprindă, cu aceeaşi încercarea de surprindere a instantaneului, se eliberează 

pregnanţă, detaliile şi ansamblul peisagistic reprezentat, de standarduri şi fixaţii manieriste, se descătuşează, chiar 

artistul urmăreşte de fapt sa se folosească de elementele şi acei cu înclinaţii temperamentale spre echilibru, spre o 

coloristice pentru a face mai prezentă imaginea – anumită disciplină compoziţională în favoarea valorilor 

document, artisticul coexistând prin jocul culorilor dizolvate simbolice, cu altă putere de expresivitate a elementelor 

de lumină ce sunt purtate în fluxuri ordonate ce acoperă cu figurative.

masa lor sensibilă spaţiul compoziţiei. Să transformi fluidele colorate în substanţe, în 

lucruri şi idei este aproape ca scrisul oriental – o chestiune În acest caz oricât de departe s-ar duce analiza 



de măreţie, de concentrare şi atenţie, o poziţie etica, ba 

chiar o judecată filozofică asupra lumii şi condiţiei de mediu 

Gheorghe Coron, Jana Andreescu, Gabriela Georgescu, 

Nicolae Cărbunaru, Cornelia Nicolaescu Burlacu şi  cel 

care nu s-a putut obişnui numai cu sarcina de organizator – 
a artistului şi a omului in general. Această exprimare, 

Gheorghe Andreescu, au ţinut să onoreze această primă 
aceasta puritate, uneori de o uimitoare economie de ediţie donând instituţiei organizatoare: Muzeul de Artă 

mijloace, transforma de multe ori un simplu privitor intr-un Vizuală Galaţi  o parte importantă din creaţia lor.

complex receptor de imagini cu inflexiuni lirice. Despre lucrurile cu caracter general am vorbit în  

rândurile de mai sus. Despre cei 12 participanţi cărora Acuarela este o sinteză, o acumulare de forţă, de 
muzeul le-a donat materialele de lucru: acuarele, pensule tehnică si sensibilitate ce se dezvăluie atunci când artistul 
şi suporturi de lucru profesionale, propunem spre este pregătit pentru acest lucru, este acea latură care 
contemplare succinte imagini scrise şi ilustrate despre ei şi întregeşte spectrul expresiv din evoluţia artistică.
activitatea lor în zona plină de farmec şi ospitalitate de la  

Desigur, pictorul comunică cu o mai mare bucurie. 
Zătun şi Vlădeşti (jud. Galaţi) şi Isaccea (jud. Tulcea).

Impresiile trezite de parcurgerea lumii vizibile, sunt mai 
Menţionez că palmaresul artistic este prezentat puternic reliefate, atunci când în predispoziţiile sale 

rezumativ pentru a nu transforma, în mod tehnicist, o creative este susţinut şi de elementul tehnic. O acuarelă de 
activitate cu evidente valenţe sentimentale, o atitudine în buna calitate, pensule executate cu măiestrie precum şi 
faţa concretului şi a realismului mirific, o ilustrare a natura suportului, pot influenţa decisiv valoarea operei 
principalelor probleme interioare, departe de tumultul rezultate. Atitudinea noastră născută din necesitatea de a 
citadin, dominat de convulsiile unei epoci dominate de redescoperi pictura si acuarela cu toate valenţele sale 
tehnologie.

sănătoase şi tradiţionale, nu este o gesticulaţie oarecare, ci 
Expoziţia vine să omagieze totodată, cei 200 de ani o urmare logică în cultivarea adevăratelor valori spirituale, 

parcurşi de la prima expoziţie de acuarelă, ca tehnică de la care umila noastră contribuţie o dorim părtaşă.
sine stătătoare, când la Londra artiştii acuarelişti şi-au 

prezentat lucrările în stare expozabilă, nu ca lucrări de 
despre expozanţi … însoţire sau pregătitoare, atunci când pentru prima dată în 

istorie, acuarela a căpătat statutul de tehnică 

independentă, recunoscută ca atare şi preţuită pentru 
Expoziţia de la etajul muzeului, din sala „Ioan 

sinceritatea şi puritatea impresiei, pentru căldura şi fineţea 
Simion Mărculescu” vine prin cei 12 reprezentanţi ai săi să 

execuţiei, pentru puterea de a imprima în subconştient 
ilustreze valenţele care-i personifică, vine să facă cunoscut 

imagini în întregime eliberate de aluzia referitoare la 
vizitatorilor rodul activităţilor, ce au încununat o săptămână 

convenţionalismul cotidian. 
de lucru în plein air, vine să dezvăluie o mică parte a unei 

Acuarela descrie o altă stare de spirit – una renaşteri, a unei redescoperiri a naturii; peisajul lacustru 
preponderent pozitivă, în care este elogiată puritatea şi din zonele limitrofe  marelui fluviu european – Dunărea. 
vitalitatea.Puternic înrădăcinaţi în acest mediu natural, acuareliştii 

tulceni: Vasile Drăguşanu şi Cicerone Ciobanu, cei din 

Brăila: Angelica Moscu, Ionel Radu şi Gheorghe Gheorghe Andreescu, 
Mosorescu, cărora li s-a adăugat puternica grupare 

muzeograf, artist plasticgălăţeană compusă din: Liliana Jorică Negoescu, Mihai 



Vasile Drăguşanu
Născut la 22 iunie 1957, Rădeni, Vaslui;

Studii: Academia de Arte Nicolae Grigorescu, Bucureşti, 1980;

Membru al U.A.P. din România;

Expune la saloane şi expoziţii din ţară şi străinătate (1990-1998, Franţa, Ulm Germania);

17 expoziţii personale;

Premii: Marele Premiu la Concursul Naţional de acuarelă „C. Găvenea”, Tulcea;
Adresa: e-mail: dragusanu@zappmobile.ro , telefon: 0745133955



Gabriela Georgescu
Născută la 16 ianuarie 1957, Dudeşti, Brăila;
Studii: Academia de Arta Nicolae Grigorescu  Bucureşti, 1980;
Membră a U.A.P din România;
Membră a grupului de creaţie AXA;
Distincţii: Medalia Meritul Cultural;
Profesor la Liceul Dimitrie Cuclin  Galati;
Participa la expoziţii in S.U.A, Germania, Austria, Bulgaria
Adresa: Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 44, telefon: 0236  413428, mobil 0744797429, e-mail: ;georgescu2001@yahoo.com



Liliana Jorică Negoescu
Născută la 15 decembrie 1957, Galaţi;
Studii: Academia de Arte Nicolae Grigorescu, Bucureşti, 1981;
Membră a U.A.P. din România;
Membră a grupului de creaţie AXA;
Distincţii: Medalia Meritul Cultural, Premiul Patriarhiei Romane;
Profesor la Liceul de Artă Dimitrie Cuclin Galaţi;
Participă la expoziţii în ţară şi străinătate in Austria, Franţa, Olanda, S.U.A, Bulgaria:
Adresa: Galaţi, str. Portului nr. 47, bl. Jiul, apt. 4 , telefon, 0236  411151.



Jana Andreescu
Născută la 6 iunie  1951, Brăila;
Studii: Academia de Arte Nicolae Grigorescu Bucureşti, 1981;
Membru U.A.P. din România, membru al grupului de creaţie AXA;
Distincţii: Medalie Meritul Cultural, Premiul Municipiului Galati, Premiul Patriarhiei Romane;
Profesor la Liceul de Arta Dimitrie Cuclin Galati;
Participa la expoziţii în Italia, Franţa, Austria, Belgia, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, S.U.A;
Adresa: Galati, str. Egalităţii, bl. Egreta I, apt. 24, telefon 0236  418277, mobil, 0740091244.



Cornelia Nicolaescu Burlacu
Născută la 11 decembrie la Sf. Gheorghe, Covasna;

Studii: Academia de Arta Nicolae Grigorescu, Bucureşti 1977;

Participa la expoziţii interne  şi internaţionale, tabere de creaţie;

Profesor la Liceul de Artă Dimitrie Cuclin Galaţi;

Participă la expoziţii în Germania, Ungaria, S.U.A, Austria, Canada;

Adresa: Bucureşti, str. Speranţei, nr. 15, Sector I, telefon 0721479732.



Gheorghe Andreescu
Născut la 29 iulie 1946, Galaţi;

Studii: Academia de Arte Nicolae Grigorescu Bucureşti 1973,  1981;

Membru U.A.P din România, Membru al grupului de creaţie AXA;

Distincţii: Medalia Meritul Cultural cl. a II-a, alte premii;

Muzeograf la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi scenograf la Teatrul Muzical Nae Leonard Galaţi;

Participă la expoziţii în ţară şi străinătate în Bulgaria, Israel, Austria, Italia, Franţa, Japonia, Germania, Ungaria;

Adresa: Galaţi, str. Egalităţii, bl. Egreta I apt. 24, telefon 0236 418277, 0740041255.



Mihai Gheorghe Coron
Născut la 19 aprilie 1938  Todireni, Botoşani.
Studii: Facultatea de Arte Plastice Iaşi şi Academia de Artă Nicolae Grigorescu  Bucureşti;
Membru U.A.P din România ;
Profesor la Liceul Pedagogic C. Negri  Galaţi;
Participă la expoziţii in Franţa, Germania, Austia, Canada, S.U.A, Siria, Israel;
Realizează grafică de carte;
Adresa: Galaţi, str. Aleea Trandafirilor, bl. T.C. apt. 17, telefon 0236  416880, atelier 0236 416619.



Angelica Moscu Deacu
Născută la 1 ianuarie 1951  Brăila;

Studii: Academia de Artă Nicolae Grigorescu Bucureşti 1973 - 1983;

Membru U.A.P din Brăila;

Profesor Liceul de Artă Brăila;

Participă la saloane şi expoziţii din ţară şi străinătate, precum şi la tabere de creaţie;

Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 19 bis, Brăila, telefon: 0239-616706



Nicolae Cărbunaru
Născut la 1 ianuarie 1944, Urleasca jud.  Brăila.
Studii: Facultatea de Arte Plastice Iaşi 1967;
Academia de Arta Nicolae Grigorescu1983;
Membru al U.A.P din România;
Profesor la Liceul Pegagocic Galati;
Distinctii: „Profesor Evidenţiat”, Diploma de Onoare „Creativitate şi eficienţă”;
Lucrări în colecţie de stat şi particulare în România, Anglia, Canada, Franţa, Germania, Italia, S.U.A, Suedia;
Adresa: Galati, str. Regiment 11, nr. 31, bl. C22 apt. 25, telefon: 0236432030.



Ionel Radu
Născut la 14 august 1952, Vulturu, Vrancea;

Membru U.A.P Filiala Brăila;

14 expoziţii personale;

Participă la saloane, expoziţii şi tabere de creaţie;

Participă la restaurarea Teatrului Maria Filotti Brăila şi Biserica Sf. Spiridon Brăila;

Adresa: B-dul Dorobanţilor, bl. A30, apt. 63 Brăila, telefon 0239-688183, 0239 623824.



Gheorghe Mosorescu
Născut la 22 ianuarie 1954, comuna Hinova  Mehedinţi;
Studii: Academia de Artă Nicolae Grigorescu Bucureşti 1981;
Scenograf la Teatrul Maria Filotti Brăila, semnează peste 50 de scenografii;
Membru U.A.P din România;
Participă la saloane şi expoziţii în ţară şi străinătate, 7 expoziţii personale;
Expune la Praga Liptovsky Mikulas  Slovenia, Bratislava;
Preşedinte U.A.P Brăila;
Adresa: Brăila, str. Calea Galati, bl. 15, apt. 35, telefon 0239 610279, 0744663435.



Cicerone Ciobanu
Născut la 22 martie 1948,  Ioneşti, Dâmboviţa;
Studii: Facultatea de Arte Plastice Iaşi 1976;
8 expoziţii personale;
Participă la saloane, expoziţii şi tabere de creaţie în ţară şi străinătate;
Membru U.A.P din România;
Profesor la Liceul nr. 1 din Isaccea jud. Tulcea;
Distincţii: Concursul ”Constantin Găvenea”  Tulcea 1993, 1994, 1995.
Expune la Saint Nazaire şi Figeac  Franţa;
Adresa: Isaccea, str. Nucilor, nr. 42, telefon 0742635656.
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