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Artă în cetate 

Treizeci şi cinci de ani e limita de vârstă la care se 

raporta accesul la tot felul de drepturi, vârsta aceasta 

fiind considerată un prag care nu mai urcă, ci invită la 

coborâre. 

Treizeci şi cinci de trepte pentru numele grupate 

sub sigla Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş au fost ale 

unui urcuş care a acumulat valori dintre care se vor cerne 

cele ce vor rămâne ca să situeze dimensiunea artistică şi 

socială a unui fenomen de larg orizont şi substanţă, cu 

care nu se pot lăuda multe centre culturale. 

Târgu-Mureşul, prin cei care s-au perindat în 

fruntea Asociaţiei, până la Ilarie Gh. Opriş, a conturat un 

portret colectiv al aspiraţiilor artistice, cu fireşti împliniri 

şi neîmpliniri, întreţinând totodată vie flacăra încrederii 

în talent şi muncă, într-un tandem care poate da roade. 

Nivelând tot mai mult diferenţa dintre „amatori” şi „profesionişti”, dacă avem în 

vedere cel puţin aspectul formal, al numărului tot mai mare de absolvenţi de studii 

superioare de artă plastică din Asociaţie, mişcarea plastică mureşeană a acumulat un 

tezaur artistic, în domeniul artei plastice. 

Descoperirea mecanismelor motivaţionale, de încurajare, de la tabere de creaţie 

la albume de artă, a menţinut într-o dinamică ascendentă mişcarea artistică gestionată 

de Asociaţie, într-o extindere care a cuprins autori din multe zone ale ţării, care au găsit 

în Târgu-Mureş locul în care se întâmplă ceva, în care fiecăruia i se asigură şansa de a 

se afirma. 

Nu e deloc uşor de imaginat care ar fi fost evoluţia, destinul multor artişti plastici 

mureşeni, dacă nu ar fi beneficiat de … „consilierea” Asociaţiei, de încredere în ei 

înşişi, pe care au câştigat-o prin existenţa unei stări de spirit dominată de respect, de 

susţinere, de stimulare, de antrenare în creativitate. 

Oricum, cultura mureşeană ar fi fost mai săracă, iar cei care n-ar fi beneficiat de 

sprijinul Asociaţiei ar fi fost mult mai singuri, mai trişti. 

După treizeci şi cinci de ani, Asociaţia are un cuvânt de spus, pe care trebuie să-l 

ascultăm cu luciditate şi obiectivitate, pentru a-i simţi reverberaţiile. 

După treizeci şi cinci de trepte, urcuşul trebuie să continue. Nu mai e cale de 

întoarcere. Din respect şi preţuire pentru ce-a fost, din respect faţă de noi înşine, cei 

care nu suntem indiferenţi la imaginea, la soarta culturii mureşene. 
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