




Nãscut: 29 iulie 1946, Galaþi – România
Studii: 1973 - Academia de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureºti, clasa Ileana Balotã, 
(ºef promoþie pe þarã); 1981 – Facultatea de Muzeografie – Muzeologie, Bucureºti; Cursuri de 
perfecþionare în restaurarea ceramicii, sticlei, metalelor ºi sculpturii, Muzeul Peleº – Sinaia, 3 
ani; Muzeul Naþional de Artã Bucureºti, 1 an; Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din 
România – secþia graficã. Din 1974 participã la toate Saloanele ºi manifestãrile UAP Galaþi;
18  expoziþii personale în þarã.
Expoziþii personale în strãinãtate: 1998 – Ulm, Germania; 2002 – Institutul Cultural Român, 
Veneþia, Italia; 2003 – Institutul Cultural Român, Paris, Franþa; 2005 – Institutul Cultural 
Român, Viena, Austria; 2006 – Auditorium, Lyon, Franþa; 2010 – Accademia di Romania, 
Roma, Italia; Din 1995 expune cu GRUPUL AXA (membru fondator): 1995 ºi 2001 – 
Muzeul de Artã Constanþa; 1997 – Centrul Cultural Român, Paris, Franþa; 1999 – Galeriile 
„Cupola”, Iaºi; Galeriile „Helios”, Timiºoara; 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 – Muzeul  de Artã Vizuala Galaþi; 2000 – Muzeul de Istorie Galaþi – 
Lapidarium; 2001 –Axa plus- Galeria Apollo, Bucuresti;
Peste 30 de expoziþii de grup în þarã. 
Expoziþii de grup în strãinãtate: 1995 – Muzeul de Artã Modernã, Tokyo, Japonia; 1995 – 
Roma, Italia; 1996, 1998 – Veneþia, Italia; 1997 – Centrul Cultural Român, Paris, Franþa; 2004 – 
Muzeul de Artã Silistra, Bulgaria; 2004 – Galeria Municipalã Ruse, Bulgaria; 2004 – Muzeul 
Quartier, Viena, Austria; 2005 – Institutul Cultural Român, Budapesta, Ungaria; 2005 – Mini-
Art Europa, Bruxelles, Belgia; 2005- 2007 – Graficã umoristicã, Belgia; 2007 – Pessac, Franþa; 
2007 – Saint Gaudens, Franþa; 2008 - Havinkartano –  Hauko, Finlanda; 2008 – St. Gaudens, 
Franþa; 2009 – St. Gaudens, Franþa; 2009 – Muzeul de Artã Balcic, Bulgaria; 2009 –  
„Saloanele Moldovei”- Chiºinãu, Republica Moldova; 2010, 2011 – Muzeul de Artã Balcic, 
Bulgaria; 2010 – Nautic Club, Zagreb, Croaþia; 2011 – Torino, Italia.
Lucrãri de artã monumentalã: 1985 – Sgrafitto, Port Galaþi - Laminorul de tablã; 1985 – Vas 
decorativ sgrafitto, Galaþi; 1987 – Relief ºi sgrafitto, Casa Cãsãtoriilor, Galaþi; 1988 – 
Ansamblu metal gravat, Prefectura Galaþi; 1997 – Monumentele Eroilor, Tuluceºti, Rogojeni, 
judeþul Galaþi 1997 – Sculpturã ºi sgrafitto, Colegiul Vasile Alecsandri, Galaþi; 1998 – 
Candelabru sticlã – metal, Banca Agricolã, Galaþi; 1998 – Picturã muralã „Mihai Eminescu”, 
Liceul Energetic, Galaþi; 2009 – Picturã muralã, Universitatea „Danubius”, Galaþi;
Tabere de creaþie: 1995 – Tabãra de sculpturã în lemn de nuc, Galaþi; 2000 – Dragoslavele; 
2004, 2005, 2008 – Celic Dere-Argamum; 2009 – Balcic, Bulgaria; 2010 – Balcic, Bulgaria; 
2010 – Tabãra Internaþionalã UNESCO, „Jadardina”, Zadar, Croaþia, 2011 – Balcic, Bulgaria;
Distincþii: 1999 – Premiul de excelenþã al Municipiului Galaþi, cu Grupul Axa; 2000 – Medalia 
ºi Diploma de Merit, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Galaþi; 2001, 2003 – Diplomã de Merit 
Express TV, Galaþi; 2003 – Diplomã de Merit a Municipiului Cãlãraºi; 2004 – Medalia ºi 
Diploma „Meritul Cultural”, clasa a II-a, categoria C „Arte Plastice”; 2006 – Diplomã de Merit, 
Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Galaþi; 2010 – Premiul de excelenþã al Municipiului Galaþi 
2011 – Ordinul ºi medalia „Leonard”. 
Lucrãri în colecþii de stat ºi particulare, din þarã ºi strãinãtate, realizãri de performance ºi 
experimente plastice, graficã de carte ºi publicitarã.
Muzeograf la Muzeul de Artã Vizualã Galaþi. 
Alte ocupaþii: restaurator, scenograf la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaþi, colecþionar;
Adresa: Strada Egalitãþii, nr. 1, bloc Egreta 1, ap. 24, Galaþi, România; Atelier: str. Partizanilor, 
nr. Telefon: 0040 – 0236 – 418 277; 0740 041 255; 0729 034 477 .Email: 
gheorghe.andreescu@yahoo.com;



….Peisajul pitoresc al Balcicului,  încãrcat de ceea ce am putea numi  ”memoria culturalã” a locului - 
evocând pentru orice artist român un anumit miraj al picturii noastre interbelice- a constituit ºi pentru Gheorghe 
Andreescu acel moment de inspiraþie în care pictorul se redescoperã pe sine însuºi. 

Cred cã aceasta este prima impresie transmisã de actuala etapã din pictura lui Gheorghe Andreescu; ea 
antreneaza însã o þesãturã amplã de procedee plastice unde putem recunoaºte principalele sale coordonate, 
reinventate în contextul unui ambient seducãtor prin amestecul de naturã ºi istorie evocat constant.

 Diversitatea unghiurilor de vedere este una dintre calitãþile primordiale ale lucrãrilor ce le imprimã o 
notã foarte personalã ºi dezvoltã în acelaºi timp expresivitatea spaþiului, caracteristicã permanentã a picturii lui 
Gheorghe Andreescu. 

Imagini plonjante ale falezelor, stânci înaintând în mare, decupaje abrupte ale þãrmurilor, arcade 
strãjuind întinderea apei, ziduri erodate de timp dar emanând încã impresia de forþã, toate acestea sunt surprinse 
de pictor într-o perfectã înþelegere scenograficã din care nu lipseºte uimirea cã aceastã scenografie este realã, nu 
inventatã. Zona cerului este de obicei micºoratã, astfel încât marea ºi þãrmul invadeazã cea mai mare parte a 
pânzei, ocupând-o prin densitatea ºi materialitatea ei.

De altfel, accentul pus pe materialitatea formelor, pe construcþia lor – specificã picturii lui Gheorghe 
Andreescu- este aici mai pregnantã ca oricând. Trãsaturi sigure ale penelului sau ale cuþitului de paletã 
structureazã planurile zidurilor, ale þãrmului, ale maselor  vegetale, chiar ºi ale mãrii, dându-le o consistenþã 
geologicã. 

Dar un factor esenþial al actualei etape din creaþia artistului îl constituie senzaþia de dinamism, de 
vitalitate, transmis de lucrãrile sale. La aceastã impresie contribuie întregul ansamblu al mijloacelor plastice - 
compoziþie, culoare, pensulaþie-  dar mai ales o fericitã orchestrare a lor, constituind acel flux prin care 
privitorul devine pãrtaº la emoþia resimþitã de artist în momentul descoperirii unui univers unde natura ºi cultura 
se þes de-a lungul timpului.

Mariana Tomozei Cocoº
critic de artã

Catalogul expoziþiei “Jana ºi Gheorghe Andreescu”-  2009

GHEORGHE ANDREESCU
Dacã priveºti ultimele lucrãri semnate Gheorghe Andreescu iþi dai seama cã plasticianul se manifestã ca 
un… VEªNIC TÂNÃR ªI NELINIªTIT.
Dacã il cunoºti de câteva decenii chiar iþi dai seama ca ai dreptate.
Daca il cunosti, ºtii foarte bine ca a trecut prin mai toate etapele posibile privind expresia artisticã.
De la celebrii cai, sau structuri vegetale, de la sgraffito, ansambluri monumentale, la superbe peisaje si 
imortalizãri marine ori senzaþii cromatice în crustacee, nerenunþând totuºi niciodatã la restaurare, 
scenografie incluzând performance-ul, ca sã nu mai vorbim de  muzeografie.
Andreescu este tânãr pentru cã are mintea tânarã indiferent de vârstã.
Este veºnic neliniºtit pentru cã este într-o permanentã cãutare.
Este într-o permanentã stare de neliniºte.
El nu este nici bun nici rãu. 
Nu este întruchiparea perfecþiunii.
El pur ºi simplu trãieºte.
Trãieºte în stilul ºi cu marca Gheorghe Andreescu .
Andreescu este un poem .
Este o forþã de nestãvilit atunci când îºi pune ceva în cap .
Acum a reuºit pentru a nu ºtiu câta oarã.
Pe mine, cel puþin, expoziþia de faþã m-a cucerit prin caleaºca fãrã cai pe fundalul unor stânci dezvelite de 
mare (imagine de neimaginat), prin peisajele care dezvãluie un nou Gheorghe Andreescu, prin accentele 
veneþiene, dalmatice ºi þãrmurile pline de sevã ale Marii Negre.
Pentru Muzeul de Arta Vizualã-Galaþi este un semn de perpetuã tinereþe sã poatã fi în spatele expoziþiei 
unui coleg  …. VEªNIC TÂNÃR ªI NELINIªTIT.

Dan Basarab Nanu
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