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Și timpul pictează! 

Dacă arta plastică este o nebunie, atunci este o dulce 

nebunie pe care ar trebui s-o iertăm, dar mai ales s-o căutăm, 

ea aducând, celor ce vor să-și echilibreze viața, împlinire 

spirituală. Sunt cuvinte scrise de Jean-Baptiste Camille Corot, 

amintindu-mi-le (în parafrază!) când publicistul Ilarie Gh. 

Opriș mi-a vorbit de ediția a 2-a revizuită a monografiei 

„Asociația Artiștilor Plastici Mureș 1977-2004”. Domnia sa 

exprima, de fapt, bucuria împlinirii unei exegeze culturale 

semnificative, într-un timp în care ar trebui să dezbatem tot 

mai mult pe ideea artei plastice ca măreție și muzică a 

ochiului, ca trezire a spiritului și ieșirea, tocmai prin 

spiritualitate, din anomaliile cotidiene. Un personaj din proza 

lui Mircea Eliade, trăind o experiență spirituală deosebită, exclamă: Am ieșit din 

labirint! Monografia ASOCIAȚIEI (o putem numi și antologie sau album sau dicționar 

de nume), prin mesajul ei ideatic, ne face să vedem altfel lumea, să fim altfel ca 

oameni, să simțim credința în adevărul, frumosul și inefabilul artei (Kandinsky numea 

arta rostirea tainei prin taină) a 130 de artiști plastici – 130 de reverențe - ce intră în 

analele Asociației, în datele ei de relevanță biografică , în arhivele de creație și de 

reverberație afectivă. Este o carte despre artă și suflet, despre artă și viață ca osteneli 

biruitoare; cartea călătorilor prin vreme, treji la cercetarea sâmburelui de lumină prin 

care mintea și sufletul află rod ( dacă sufletul e risipit și mintea e risipită), iar rodul 

devine semnul care nu se mai șterge; cel învingător, al veșnicirii. Peisajele, turnurile, 

porțile caselor, ferestrele, inflorescențele anotimpurilor, crucile, simbolurile 

ornamentale, chipurile omenești ale îndurărilor și revelațiilor sau chipurile sfinților din 

nesfârșite naosuri de lumină, etalate în iconografia cărții, sunt mărturia felului în care 

acel sâmbure de lumină își desface splendoarea de curcubeu spre a fi veșmânt 

sărbătoresc, putere de a simți și de a învinge. Cei învredniciți să ducă mai departe 

esentia lumii prin artă știu că timpul (timpul nostru!) nu trebuie moleșit, dimpotrivă 

întărit prin crezul: Luminează-te și vei fi, voiește și vei putea! 

Monografia Asociației, un reper cultural mureșean, dar nu numai, dovedește câtă 

înălțime are arta plastică mureșeană și cum poate prin noblețea ei să șteargă asperități 

și îndoieli, deschizând cale spre maluri care nu se surpă. Psalmii lui David l-au făcut pe 

Saul să iasă din duhul necurat. Snopul de grâu al Asociației (nu mai vorbim de 

„mănunchiul de creatori” pe care-l invoca cercetătorul Valeriu Nițiu în 1984) , așa cum 

ne este prezentat în file de carte, stă împotriva tendințelor de la această oră ale 

despărțirii de Dumnezeu și întinării sufletului. De aceea este o carte salutară.  
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Ar putea avea ca moto și reflecția Zoei Dumitrescu Bușulenga despre partea 

poftitoare și profitoare a ființei atrase în jos spre mlaștina materiei în care omului 

lumesc îi place să se scalde, în vreme ce omul lăuntric suferă, dar i se cere să iasă din 

absurditate. Spre omul lăuntric, spre cel cugetător în Sinele lui, cheamă acest demers 

editorial, meritând să-i apreciem înțelesurile, nevoia de argument în numele 

prestigiului cultural, cuprinzând pe lângă datele biografice ale artiștilor, documente ce 

atestă trepte importante din suișul Asociației, afișe, bibliografii, procese-verbale, 

tabele, decizii, memorii, extrase mass-media, dovezi ale recunoașterii valorii. Artiștii 

antologați au expus nu doar la Galeria de Artă „Unirea” din Târgu-Mureș, prispa cea 

caldă a Asociației, ci în atâtea locuri din țară și străinătate, la Saloane și Expoziții 

Naționale, apărând în cataloage sau albume reprezentative: „Catalogul expoziției 

republicane de artă plastică” din 1977, albumul „Arta naivă în România”, 1980, 

albumul „Teremto Onvedelem” editat la Budapesta în 1996, „Dicționarul artei naive 

din România” apărut la Reșița în 2001 sau albumul lui Herbert Wiesner din 2002, „Die 

Naiv Kunst Rumaniens” . 

Așadar, este o carte-argument; și o carte poveste. Căci dacă nu s-ar fi întâmplat 

nu s-ar mai fi povestit... 

Cineva l-a întrebat pe Zugrav - tocmai lui i-a fost adresată întrebarea! - cum s-a 

născut pruncul Iisus fără tată. Întrebarea apare și într-un poem blagian din volumul „În 

marea trecere”. Zugravul îi arată celui care întreabă o icoană în aur și albastru ceresc, o 

pasăre plutind peste icoană scuturând o floare ca într-un vis. Din pulberea de floare 

cernută peste icoană, Fecioara Maria a legat rod ca un pom. Vine și o altă întrebare, de 

data aceasta numai a poetului Lucian Blaga: Nu seamănă cu această abia șoptită 

poveste inima ta?  

Fiecare artist plastic este o șoptită poveste, fiecare creație a artistului plastic are 

măcar ceva din albastrul ceresc, ducând mai departe creația divină. Fiecare e și vis și 

în fiecare creație artistul își așează inima. Privindu-le creațiile rânduite în monografia 

Asociației Mureș, precum la un așteptat vernisaj, și cum fiecare parcă îi transmite 

celuilalt din fiorul penelului său sau al dălții sale și apoi, laolaltă, dându-i acest fior 

privitorului-cititor, inundă lumina, povestea, visul, armoniile, respectul față de propriul 

eu și față de timp. Eternitatea nu poate fi insultată.  

Revenind la Zugravul din întrebarea Anonimului și la cel din lirica blagiană 

despre nașterea lui Iisus, deslușim câtă frumusețe e revărsată, prin ei, pe tipsiile lumii. 

Câtă frumusețe e în această carte; a Zugravului care trece pe rama tabloului cuvintele 

lui Claude Monet: Culorile sunt obsesia mea zilnică, bucuria și tortura. El , Zugravul, 

fiind biruitorul, prin frumusețe și trudă, fiul luminii, parcurgând drumul lung al 

izbăvirii.  

Și timpul pictează! Este exclamația lui Goya. 

 

Prof. dr. Valentin Marica 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România 
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Bucuria de a crea 

Creatorul 

Era de mult atuncea la-nceput, 

când Dumnezeu lua în mâini  

un bulgăre de lut și-l 

frământa și-l mai privea nițel 

și se-ntreba: ce am să fac din el? 

Om am să-l fac asemenea Mie, 

să îmi urmeze pe vecie. 

Și l-a făcut asemenea cu măreața-i față 

și i-a suflat în nări suflări de viață.  

De-atuncea, Omul cu suflet visător 

visează-a deveni și dânsul Creator. 

Vasile Mureșan, Cund, 2001 

Și, visători suntem destui în această Asociație, care încercăm a însufleți materia 

și a-i da spirit. 

Pictori, sculptori, graficieni, ceramiști, încearcă din răsputeri a nemuri ideea și 

materia. 

Căci, ce este culoarea înainte ca pictorul să o înnobileze cu spiritul său creator, 

cu sensibilitatea, cu dragostea, cu truda sa, înainte de a deveni tablou. Este o vopsea 

oarecare pe care oricine o poate folosi pentru a-și vopsi gardul. Vopseaua devine 

culoare neprețuită numai după ce artistul creator o așează la locul ei, în tablou. De abia 

apoi prinde viață și cântă. 

La fel, piatra de care ne împiedecăm este pentru unii numai bună pentru a sări 

din piatră-n piatră și a nu se înnămoli, pentru alții însă, piatra aceea ascunde înăuntru o 

comoară, duhul pietrei, care șoptește sculptorului ce bucăți trebuie eliminate pentru a 

scoate la iveală și a da viață minunii, care se cheamă sculptură 

Olarul mângâie boțul rotitor de lut și asemenea lui Dumnezeu închipuie în oalele 

lui șolduri de fecioară, și asemenea lui și ceilalți creatori indiferent dacă modelează 

lacrima sticlei incandescente, firul de ață sau pielea, visează la a nemuri clipa și 

materialul. Visează a fi creatori. 

Căutările creatorului, truda sa și năzuința sa sunt necunoscute celor din afară, ei 

văd numai obiectul creat, opera finală și percep numai bucuria facerii, fără a înțelege și 

simți durerile facerii, care nu sunt nici mici și nici puține. 
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Și, asemenea părintelui suntem fericiți, când creația noastră iese în lume, dar 

suferim atunci, când se înstrăinează asemenea lui Pygmalion, care s-a pierdut pe 

Galatteea. 

Dar, vom lua în mâini dalta și ciocanul, pensulele și culorile, și îndârjit vom 

lucra cu sufletul plin de dragoste pentru a da naștere altei opere, altă Galacttee de care 

vom fi îndrăgostiți până peste cap. 

În procesul de creație, atelierul și taberele sunt locurile facerii obiectului artistic, 

iar expozițiile sunt ieșirea în lume a noului creat. De aceea în ultimii ani am organizat 

cât mai multe tabere de creație. Deoarece creația are nevoie de atmosferă și spațiu 

propice, o tabără bine organizată, întrunește aceste condiții. 

Spațiul taberei este un colț de rai unde artistul este ferit de problemele zilnice, de 

facturi, de serviciu, de cumpărături, de poluare. Spațiul taberei constituie locul ideal și, 

dacă participanții conviețuiesc în armonie, este locul ideal unde se pot pune în operă 

gândurile și visurile fiecăruia. 

Pentru că, artistul nu creează numai în atelier sau în tabără, el este treaz tot 

timpul, zi și noapte, subconștientul lui lucrează, caută, scormonește în abisuri, face 

asocieri ne mai întâlnite, în subconștient este posibil orice. În tabără este locul 

materializării viselor, locul unde se nasc copiii visurilor noastre, bucuria noastră, 

deoarece creația și cultura au sens numai ca bucurie. 

 

Să ne bucurăm prieteni! 
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Motto: 

„Arta este marele stimulator al vieții.” 

Fr. NIETZSCHE 

Scurtă istorie a Asociației Artiștilor Plastici Mureș 

Nicolae Iorga se întreba: 

...Arta e în natură sau în sufletul tău?  

E acolo unde ele se confundă, și numai acolo...  

Natura este oriunde și oricând... 

 

Parafrazând cugetările marelui cărturar, putem 

înțelege resorturile care leagă trăirile estetice, generate de 

frumoasele meleaguri mureșene, și nevoia de frumos 

exprimată în multitudinea creațiilor artistice, realizate de 

oamenii acestor meleaguri. 

 

Înființată din nevoia unui cadru instituțional care să 

promoveze și să valorifice talentele locale, Asociația Artiștilor 

Plastici Mureș a crescut cantitativ și calitativ în cei 27 de ani ai 

existenței sale continue, devenind dintr-o mișcare culturală 

spontană, ce oscila între meșteșug și artă, un mediu cultural de 

referință pentru spațiul spiritual, artistic al meleagurilor 

mureșene. 

Cluburi de artă plastică, cercuri de pictură au funcționat încă din anii 60 în 

cadrul unor instituții ca: IMF, Casa de cultură a sindicatelor. Casa de cultură a 

studenților, precum și în cadrul întreprinderilor Prodcomplex, Azomureș, UJCM, 

Fabrica de zahăr și altele. 

Încă din 1970 au fost organizate expoziții personale sau de grup ale unor artiști 

mureșeni, în sala Apolló, la Prodcomplex, în holurile Casei de cultură a sindicatelor, la 

Biblioteca județeană și în alte spații, sub formă de saloane județene și interjudețene. 

La 30 ianuarie 1977, în cadrul unei reuniuni de lucru, un grup de artiști-pictoi 

sculptori, ceramiști, au venit cu inițiativa reunirii eforturilor creatoare într-un cadru 

instituțional unic, comun. Ca urmare, cu sprijinul și sub patronajul Centrului Județean 

al Creației Populare Mureș (denumirea s-a schimbat pe parcursul anilor) și în urma 

deciziei Consiliului județean Mureș, la 2 aprilie 1977 a luat ființă în mod legal 

„Asociația Artiștilor Plastici amatori și a creației de artă populară din județul Mureș”. 

Asociația Artiștilor Plastici a funcționat timp de doi ani în sediul Centrului de 

creație, în Palatul Culturii. 
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Actualul sediu din str. Republicii numărul 9, s-a obținut în 1982 și a fost 

inaugurat ca Sală de expoziții „Unirea”, la 14 iulie 1984, printr-o expoziție colectivă. 

La 3 mai 1990, Biroul Executiv al Consiliului Județean Provizoriu de Uniune 

Națională emite Autorizația de funcționare a instituției sub denumirea „Asociația 

Artiștilor Plastici Mureș”, iar prin Hotărârea judecătorească nr. 69/10 septembrie 1991 

a Judecătoriei Târgu-Mureș, asociația este înscrisă în Registrul persoanelor juridice. 

Veteranii asociației, primii înscriși, sunt: Someșan. Ștefan, Șerban Tiberiu, Nuțiu 

Octavia, Gamenczy Zoltán, Molnár Vince, Opriș Ilarie, Opriș Gheorghe, Járay Ernő, 

Crișan Anamaria, Suciu Lucia, Kiss Ibolya, Domokos Ștefan, Belciug Alexandra, 

Olariu Silviu Petru, Plajás György, Gyénes Tibor, Hadnagy Gabriella. Kassai Zoltán, 

Kiss Ernő, Costin Eduárd, Petru Moga și alții. 

Președinți ai AAP au fost: Someșan Ștefan (1977-1982), Opriș Ilarie (1982-1985), 

Vaida P. Valer (1985-1995), Tunaru Nicolae (1995-2004), iar, din august 2004, Opriș Ilarie. 

În activitatea sa AAPM a fost sprijinită de Centrul Județean de Creație Populară 

prin directorii săi Vaida P. Vaier, Melinte Șerban, Ioan Florea și Constantin Cotârtan. 

Asociația Artiștilor Plastici Mureș a parcurs trepte remarcabile în activitatea sa. 

În primul rând, a crescut numărul membrilor; sunt înscriși în registrele asociației 

608 membri, din care în prezent activează și plătesc cotizație 130 de persoane. 

În al doilea rând, s-a diversificat paleta de preocupări artistice; au fost sprijiniți 

și promovați creatori de artă din domenii ca: pictură, sculptură, grafică, ceramică, 

metaloplastie. sticlărie, artă vestimentară, lucrări din piele, obiecte decorative din 

mărgele etc 

În al treilea rând, categoriile socio-profesionale din care provin artiștii prezintă o 

mare diversitate atât ca ocupații, cât și la nivel de studii: absolvenți de învățământ superior-

academic, liceu, liceu de artă, școală profesională, postliceală, școala de artă și autodidacți, 

oameni talentați și iubitori de artă, care, indiferent de ocupația de bază, au reușit prin 

studiu, perseverență, pasiune, dăruire, să transforme un hobby în vocație. Datorită lor, 

AAPM a devenit o instituție de cultură mereu prezentă în viața spirituală a Târgu-

Mureșului, a județului Mureș, fiind printre foarte puține asociații din țară care nu numai că 

nu și-a încetat sau întrerupt deloc activitatea, ci dimpotrivă s-a dezvoltat continuu. 

În al patrulea rând, AAPM și-a sporit numărul manifestărilor expoziționale 

colective, care au devenit deja tradiționale în Sala „Unirea”: 

• Salonul județean de primăvară se află la ediția a XX-a, 

• Salonul județean de iarnă dedicat Zilei Naționale a României-ediția a XXVIII-a, 

• Salonul județean de icoane-ediția a III-a, 

• Expoziția Taberei de creație de la Sovata-ediția a XVII-a, 

• Salonul de Artă Naivă-ediția a XI-a. 

• Expoziția absolvenților Școlii de artă-anual, ediția a X-a 

• Salonul de artă meșteșugărească-ediția a IV-a, 

• Expoziția dedicată Zilei Femeii-ediția a IV-a, 

• Expoziții ale altor tabere de creație-ediția a III-a, 

S-au intensificat colaborările cu toate casele de cultură din orașele județului prin 

expoziții itinerante-Târnăveni, Reghin, Sighișoara, Luduș, Iernut. 
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Membrii asociației au participat în ultimii ani la toate manifestările organizate de 

Primăria municipiului Târgu-Mureș, în Cetatea medievală cu ocazia „Zilelor 

târgumureșene”, cu prilejul Târgului meșteșugarilor. Târgului mustului și vinului, 

precum și Ia expoziții din țară și peste hotare-Ungaria, Suedia, Belgia, Republica 

Moldova, obținând numeroase premii. 

Taberele de creație organizate sau susținute de Centrul Județean de Creație 

Populară, de persoane private iubitoare de artă, au devenit adevărate școli de pictură 

sau sculptură: Sovata-CJCPM, Cund-familia Boilă, Deda-familia Buculeu, Șincai-

familia Achim, Mădăraș, Berghia, Pănet - Biserica reformată. 

Artiștii și-au perfecționat tehnicile de lucru și au abordat diferite stiluri artistice. 

A crescut simțitor calitatea artistică a lucrărilor prezentate Ia expoziții, calitatea 

modului de prezentare a acestora, datorită îndrumărilor competente primite din partea 

unor artiști de profesie ca: Gheorghe Olani, Bordi András, Lucia Călinescu, Ioan Șulea, 

dar mai ales Vasile Mureșan, care este mereu alături de membrii asociației. 

Sala „Unirea” a devenit mai mult decât un sediu, mai mult decât o sală de 

expoziții, a devenit un lăcaș de cultură și educație, care nu are vacanțe, unde bilunar se 

prezintă publicului adevărate „evenimente artistice”, în care se îngemănează artele 

vizuale cu poezia și muzica, arta dramatică și dansul. Lucrări valoroase ale 

expozanților au intrat în circuitul public, fiind achiziționate de colecționari, iubitori de 

artă mureșeni și turiști străini. 

S-au adeverit în timp cuvintele rostite de profesor doctor Valeriu Nițu, cercetător 

la Centrul de științe sociale din Târgu-Mureș, cu ocazia expoziției colective inaugurale 

a Sălii „Unirea” din data de 14 iulie 1984: 

„Expoziția inaugurală marchează un început de bun augur iubitorilor Frumosului, care 

se întruchipează aici prin forme și procedee diverse, din izvorul pururea reîntineritor al 

pasiunii pentru Artă. 

Ni se destăinuie acum, cu multă dăruire și sensibilitate, prin potențial creator 

remarcabil, promițător și cu perspectivele dezvoltării spre atingerea perfecțiunii, în 

cadrul organizat al acestui mănunchi de creatori care printr-o îndrumare competentă și 

o activitate perseverentă, suntem ferm convinși, că vor realiza opere de artă viabile și 

rezistente, în fața Timpului.” 

Marcarea momentelor esențiale privind constituirea Asociației Artiștilor Plastici 

din județul Mureș, a punctelor de reper din viața și activitatea membrilor asociației vine 

să susțină prin date și fapte, că această instituție culturală a străbătut în 27 de ani de 

existență drumul sinuos al creației artistice dedicate oamenilor, comunității. 

Volumul de față, - Asociația Artiștilor Plastici din județul Mureș - 1977-2004, 

este menit să ofere o imagine a realizărilor membrilor asociației de la înființare și până 

în prezent, și, în același timp, să reprezinte un imbold pentru cei tineri, pentru a duce 

mai departe în timp crezul artistic al înaintașilor, O antologie a creatorilor de frumos. 

Asociația Artiștilor Plastici din județul Mureș a dat și va mai da valori, pentru 

că, așa cum se spune, „Arta dă tuturora și totuși rămâne întreagă”. 

Prin artă, oamenii pot deveni mai fericiți, mai buni, mai frumoși, mai drepți... 

Prof. Erica ALECU 
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Mert hittek a művészetben, abban, amit végeztek 

27 esztendővel ezelőtt, 1977 tavaszán alakult meg a 

Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete. Akkor, amikor -

amint Czirjék Lajos alelnöktől az egyesület múltjával, jelenével 

kapcsolatos információkat kaptam - egy kis művészcsoport 

tagjai festőművészek, szobrászok keramikusok voltak - az 

alkotók akkori közösségének egy egységes, szervezett 

közösségben történő működését szorgalmazta. Az ennek 

eredményeként létrejött művészegyesület utóbbi, közel 20 

évében, újságíró lévén, munkám természete folytán magam is 

hűséges látogatójává váltam az általa rendezett egyéni és 

csoportos kiállításoknak, tavaszi, téli szalonoknak, vehettem 

reszt a különböző alkotótáborokban született képanyag 

bemutatóján, ikonfestők és naiv festők szalonján épp úgy, mint a fiatal tehetségek, akar 

a nő-alkotók immár hagyományossá vált csoportos bemutatkozásán. 

Nemcsak újságíróként válhattam krónikásává az egyesület munkájának, életének. 

Édesapám néhai Járay Ernő festőművész tagja volt az akkori kezdeményező kis 

művészcsoportnak. Egyike az egyesület alapító tagjainak is, akit mindvégig tiszteltek, 

becsültek mind korbeli, mind nála fiatalabb tagtársai. Ezért nyílhatott alkalmam őszinte 

érdeklődőként is több tárlatot megtekinteni, követni nyomon a festőművészek uni. 

küzdelmét a kifejezéssel, nyerhette meg tetszésemet azon képi kivetítések hangulata mely a 

színek és formák egymáshoz való viszonyából áradt, sugárzott, válhatott számomra is 

vonzóvá nem egy alkotás kellemes színvilága, fejthettem meg sok-sok ihletett pillanat 

nyomán kelt mű emberi - művészi mondanivalóját, hiszen a csaknem három évtizedben 

nézőkként valamennyien tapasztalhattuk, valóban nem elég csupán ésszerűen ítélni Ha a 

megtekintett mű érzelmileg sokat nem közöl, nem is jelenthet sokat. Mert - mint magunk is 

meggyőződhettünk róla-ahany alkotó, annyi szemlélet, annyiféle alkotás, annyi értelem, 

érzelem, annyi szakmai, mesterségbeli tudás Függetlenül attól, hogy olajtechnikával 

készült arc. emberi alak. portré, önarckép, természeti táj, csendélet, városkép akar 

falurészlet fogadta tekintetünket, bővizű ecsetkezeléssel könnyedén festett üde akvarell, a 

művészi elképzeléseket, üzenetet ceruzára, rajztollra vagy vésőre bízó grafika. 

A kiállítók között találtuk természetesen azon, kézügyességgel megáldott 

társaikat is, akiket a különböző, kereskedelemből beszerzett, máskor a természetben 

fellelhető anyagok művészi megmunkálásának a lehetősége foglalkoztatott. Akik tehát 

fában, bőrben, agyagban, üvegben, gyöngyben - gondolkoztak” es a nyersanyag 

természetet, tulajdonságait ismerve, kamatoztatva, teremtő fantázia, formaérzék 

birtokában álmodtak plasztikai formába dísztárgyakat, gyakorlati célt szolgáló 

különböző ruházati kellékeket, ékszerféleségeket, kiegészítőket.  
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Tekintettel ara hogy az indulások óta eltelt időszakban mind az egykori alapítok, 

mind az egyesületbe utóbb érkezettek nem elégedtek meg természetes tehetségükkel es 

képezték magukat tudatában annak, erős támasz a szorgalom és nem utolsó sorban az 

őket tanulmányaikban irányító hivatásos képzőművészek igyekezetének köszönhetően 

is születhetett egyre több tárlatképes alkotás. Bár akadt példa arra is, hogy egyik-másik 

közülük valami miatt idegennek tűnt a néző számára. Nem nyerte el a tetszését jóllehet 

többnyire egyénre szabott, bar nemcsak!, kinek mi tetszik, mi miért igen es miért nem 

az elénk táruló látványból. 

Örömmel tapasztalhattuk. - hogy ennyi éven át következetes, felelősségteljes 

munka jellemezte mind a vezetőtanácsot mind a valóban családias közösséget. 

Nemcsak szakmai fejlődésükért áldoztak időt. energiát, anyagiakat. Nemcsak 

mesterségbeli tudásuk gyarapítására. Vallották bizonyítottan, a tehetség tudás nélkül, a 

tudás tehetség nélkül senkit művésszé nem tehet. Hittek a művészetben, abban, amit 

végeztek Ezért járulhattak hozza ahhoz, hogy a szépet, a művészit a nézők ne csak 

felfedezzek Eziranti igényüket a kéthetente rendszeresen megrendezett kiállításaikkal 

szorgalmaztak is Az irántuk táplált tisztelet nevében, az igényesség es önigenvesseg 

bizonyságaként mivel alakulóban, változóban, napjainkban is nemcsak a szépség 

ábrázolásmódja, technikája, stílusbelisége hanem a tartalma is. 

Ez irányú törekvéseikbe, az egyesület munkájának eredményeibe kivan tehát 

betekintést nyújtani a színes reprodukciókkal illusztrált tartalmas kötet, album 

2004 októberében. 

Kívánjuk, lapozzak érdeklődéssel, szeretettel. 

 

JÁRAY FEKETE Katalin 
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Date biografice ale membrilor A.A.P. Mureș 

ABONYI MARIA 

S-a născut la data de 9 septembrie 1948. A absolvit 

Liceul teoretic Bolyai Farkas. A urmat cursurile Școlii de Arte 

din Târgu-Mureș, secția pictură-grafică. Este membră A.A.P. 

din anul 1988. A participat la toate expozițiile de grup și 

colective, organizate în sala de expoziții „Unirea” și în 

Cetatea Medievală din Târgu-Mureș, începând cu anul 1988. 

A organizat două expoziții personale. 

ACHIM DANIELA 

S-a născut la data de 10 noiembrie 1966, în municipiul 

Târgu-Mureș. A absolvit facultatea de științe economice. A 

urmat cursurile Școlii de Arte, secția pictură. A participat la 

expoziții de grup și colective în sala de expoziții „Unirea”. A 

organizat expoziții personale la Policlinica Hypocrate și în 

comuna Găiești. A participat la tabăra de pictură de la Șincai. 

Este membră A.A.P., din anul 2003. 

 

ALBERT SÁNDOR ISTVÁN 

S-a născut la data de 31 decembrie 1975. A absolvit 

Liceul industrial de construcții. În anul 1993 a absolvit 

cursurile Școlii de Arte din Târgu-Mureș, secția pictură. Este 

membru A.A.P. din anul 1997. A participat la expoziții de 

grup și colective în sala de expoziții „Unirea”. A organizat o 

expoziție personală de pictură. A participat la trei ediții ale 

taberei de pictură din Sovata. 



Ilarie Gh. Opriș 

18 

ALECU ERICA 

Născută la data de 11 octombrie 1941, Alecu Erica este 

absolventă a Facultății de Filosofie a Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, promoția 1964. Este profesoară, 

director de școală, formator național în domeniul 

managementului educațional, lector universitar, asociat. Ca 

artist plastic, lucrează spontan din tinerețe, dar pe baza unor 

studii personale și sub îndrumarea unor artiști profesioniști. În 

anul 1991, devine membră A.A.P. Tehnica de lucru preferată 

este pictura în ulei, dar și pastelul. De la prima expoziție 

personală din decembrie 1992, până în prezent, artista a avut 

13 expoziții, din care, 11 în sala „Unirea”, în sala Teleki-

Sovata, precum și la Biblioteca Județeană Mureș. În aceeași perioadă a participat la 

peste 40 de expoziții de grup și colective: în sala de expoziții „Unirea” și în Cetate, cu 

ocazia Zilelor târgumureșene. În decembrie 2002 a primit DIPLOMA DE 

EXCELENȚĂ pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale românești, din 

partea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Mureș. 

Alte diplome au fost primite din partea Centrului Județean al Creației Populare Mureș 

și Asociației Artiștilor Plastici Mureș. O mare parte dintre lucrările artistei sunt în 

colecții personale din Târgu-Mureș, din țară și peste hotare. 

ALECU GABRIELA 

S-a născut în Reghin, la data de 15 octombrie 1965. De 

profesie, inginer. Este absolventă a Școlii de Arte din Târgu-

Mureș, în anul 2001. Este membră A.A.P. din anul 2000. A 

participat la expoziții colective, la tabere de creație din: 

Sovata, Cund, Deda și Șincai. 

A organizat două expoziții personale în sala „Unirea” și 

B.C.R., din municipiul Târgu-Mureș, în anul 2004. 
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BARABÁS DÉNES 

Este născut în 19 iunie 1964, la Miercurea Ciuc. A 

absolvit Universitatea de Medicină din Târgu-Mureș. A 

frecventat Cercul de Artă din Miercurea Ciuc, condus de 

pictorul Márton Árpád. În prezent lucrează la Centrul de 

recuperare pentru persoane cu handicap psihic, din 

Brâncovenești. Este membru al A.A.P., din anul 2003. La 

început s-a ocupat de caricaturi, mai târziu și-a însușit tehnica 

linogravurii. Din anul 1999 a descoperit lutul, pentru a reda în 

spațiu creațiile fanteziei sale, scene grotești, scene inspirate 

din folclor, obiecte decorative etc. Participă la expoziții 

colective în anii: 1998, Expoziție de grafică studențească la 

Facultatea de medicină, 1999, Expoziție de grafică la Facultatea de medicină, 2003, 

Salonul de primăvară, Zilele târgumureșene la Bastionul Măcelarilor. Expoziție 

colectivă la Galeria „Unirea”. 

Coautor, la realizarea lucrării „Placa Millecentenarium”, din orașul Șimleul 

Silvaniei. 

BÂNDILĂ IOAN MĂRCEANU 

Este născut în satul Idicel-Pădure, com. Brâncovenești, 

la data de 08.08.1947. A absolvit liceul în orașul Reghin. 

Participă la expoziții colective de costume populare la Școala 

Generală Ibănești (1977), Ațintiș (1980), sala „Unirea” (2001). 

Este poet, colecționar de antichități și obiecte de artă. A 

deținut diferite funcții în domeniul culturii: instructor-metodist 

la Casa de Cultură a Sindicatelor, instructor principal la 

Teatrul Național Târgu-Mureș, impresar la Ansamblul Artistic 

Mureșul, inspector județean la Uniunea Compozitorilor și 

Muzicologilor. 
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BELCIUG ALEXANDRA MARIA 

Născută Crișan, la 14 iunie 1947, în Beclean, jud. 

Bistrița-Năsăud, Alexandra este absolventă a Facultății de 

Istorie-Filosofie, a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, 1970, doctor în Științele Educației, din anul 2001. În 

timpul studenției, frecventează și atelierele secției de Arte 

Plastice ale Institutului Pedagogic, avându-1 ca îndrumător pe 

pictorul Theodor Botiș. Între 1966-1969 urmează Școala 

Populară de Arte din Cluj, secția pictură, la clasa profesorului 

Ștefan Mathe. După absolvirea facultății, în 1970, se stabilește 

în Târgu-Mureș, unde, alături de activitatea de profesor 

psihopedagog, are și preocupări în domeniul artelor plastice. 

Actualmente este lector universitar la U.M.F. din Târgu-Mureș. Este membră a 

Asociației Artiștilor Plastici Amatori, din 1977. În anii 1977-1978 face parte din grupul 

Atelier Artistic Radio, cu care participă la o serie de expoziții. A participat la peste 

50 de expoziții colective și de grup, expunând lucrări de pictură în ulei, acuarelă și 

pastel. În 1980 a realizat o expoziție personală de pictură la sala A.A.P.A. din Târgu-

Mureș. În 1983 expune lucrări de artă vestimentară într-o expoziție de grup la sala 

„Unirea”. Are lucrări de pictură în colecții din țară și din străinătate (Germania, 

Ungaria, Olanda, Norvegia, S.U.A.). 

BELEAN MARIA ILEANA 

S-a născut la data de 18 decembrie 1968, în orașul 

Luduș. Domiciliază în satul Sărmășel-Gară. Este membră a 

Asociației Artiștilor Plastici Mureș, din anul 2003. 

A participat în anii 2003 și 2004 la expoziții colective 

de icoane pe sticlă, în sala de expoziții „Unirea” din 

municipiul Târgu-Mureș și în orașul Sărmașu. 
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BERECZ ELISABETA 

S-a născut pe data de 5 noiembrie 1940, în orașul 

Mediaș. Absolventă a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din 

Cluj, profesia de bază: profesoară de muzică. Este membră A. 

A.P. din anul 2002. A participat la expozițiile de artă 

meșteșugărească în anii 2002-2004, de la Cetatea Medievală 

din Târgu-Mureș, precum și în sala de consiliu a parohiei 

unitariene din municipiul Târgu-Mureș. 

BERECZ FERENC 

S-a născut în ziua de 22 octombrie 1942, în orașul Mediaș. 

A absolvit Școala tehnică postliceală. Este membru fondator al 

A.A.P. din anul 1977. Activează în domeniul metaloplastiei și 

creează obiecte decorative și bijuterii. Participă cu regularitate, 

începând din anul 1972, la expoziții de grup și colective, 

organizate în Târgu-Mureș, precum și în alte localități ca: Sovata, 

Reghin, Tușnad, Mediaș, Alba-Iulia, Cluj, București etc. A 

organizat expoziții personale la Academia de Teatru, Galeriile 

Apolló și Teatrul Național. A obținut premiul II la expoziția 

republicană, în anul 1982. A decedat în septembrie 2004. 

BERECZ ZSELYKE 

Născută la data de 4 mai 1968, în orașul Târgu-Mureș, 

a absolvit Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj. Este 

artist liric la Opera Maghiară din Cluj. Este membră A.A.P. 

din anul 2001. Creează obiecte decorative din mărgele. 

Participă din anul 2002 la expozițiile de artă meșteșugărească 

organizate în Cetatea Medievală Târgu-Mureș, în sala de 

expoziții „Unirea”, precum și în sala de consiliu a parohiei 

unitariene, Târgu-Mureș. 
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BOGĂTEAN ANNAMARIA 

Este născută în localitatea Sărmășel-Gară, jud. Mureș. 

Este membră a A.A.P. din anul 1996. A participat la 

expozițiile de grup și colective, organizate în sala de expoziții 

„Unirea” și în Cetatea Medievală din municipiul Târgu-Mureș 

și în alte orașe din județul Mureș. A organizat 5 expoziții 

personale în sala de expoziții „Unirea”, a A.A.P. Mureș. 

 

 

 

BOGĂTEAN CĂLIN 

S-a născut la 26 martie 1972, în orașul Luduș. A absolvit 

liceul, Școala de Arte și Școala Profesională, secția sculptură în 

lemn. 

Este, din anul 2004, referent de specialitate la Centrul 

Județean pentru Valorificarea Culturii Tradiționale Mureș, 

ocupându-se de pictură, artă populară și meșteșuguri 

tradiționale. 

În perioada 1990-2004 participă la expoziții de grup cu 

icoane pe lemn. Realizează expoziții personale în anul 2002, la 

redacția ziarului „Cuvântul liber”, în anul 2003 expune la Sala 

Radio Târgu-Mureș, redacția ziarului „Cuvântul liber” și la „Muzeul de Etnografie” din 

Târgu-Mureș. În 2003 obține premiul de excelență la Curtea de Argeș, unde expune 

icoane pe lemn. Participă la taberele de creație de la Cund și Sovata. Este membru al 

A.A.P. din anul 1990.  
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BOILĂ LACRIMA BIANCA 

S-a născut la data de 17 iunie 1987, în municipiul 

Târgu-Mureș. Elevă la Colegiul Național „Unirea”, în clasa a 

XI-a. Urmează Școala de Arte din Târgu-Mureș, secția 

pictură. A participat la taberele de pictură din satul Cund 

(2003 și 2004) și din localitatea Șincai, în anul 2004. A 

participat la expoziții de grup. Este membră a A.A.P. din anul 

2004. 

 

 

 

 

BUSTYA IULIANA 

S-a născut la data de 29 iunie 1935, în comuna Eremitu. A absolvit Școala 

Pedagogică și apoi a urmat un curs de pictură. 

Este membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș din anul 1991. A participat la 

expoziții colective în fiecare an în sala de expoziții „Unirea”, din municipiul Târgu-

Mureș. 

A organizat 7 expoziții personale în municipiul Târgu-Mureș și în comuna 

Eremitu, din județul Mureș. 

În anul 1993 a participat la tabăra de pictură de la Sovata. 

CĂLUGĂRU ANA 

S-a născut la data de 22 aprilie 1980, în orașul Bicaz, 

județul Neamț. A absolvit liceul, apoi a studiat psihologia.  

A absolvit Școala de Arte Târgu-Mureș, secția pictură. 

A participat la taberele de pictură de la Sovata (2003) și Deda 

(2004). A organizat două expoziții personale în Târgu-Mureș 

și Cluj-Napoca. 

A participat la expoziții de grup și colective, organizate 

în sala de expoziții „Unirea” și în Cetatea Medievală Târgu-

Mureș, precum și în alte localități din județul Mureș. Este 

membră a Asociației Artiștilor Plastici din județul Mureș, din 

anul 2001. 
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CĂLUGĂR NICOLAE 

S-a născut la data de 24 aprilie 1933. A absolvit 

Facultatea de Teologie. Este membru al A.A.P. din anul 1991. 

A avut expoziții personale în Sala „Unirea” (1990), Casa de 

Cultură a sindicatelor Miercurea-Ciuc (1991), Casa de Cultură 

a Sindicatelor Gheorgheni (1991), Muzeul Marinei Române 

Constanța (1991), Casa Armatei Miercurea Ciuc (1992), Sala 

Victoria Iași (1992), Muzeul Spiritualității Române Sfântu-

Gheorghe (1994), Cercul Militar Brașov (1995), Muzeul Astra 

Sibiu (1996), Cercul Militar Cluj (2000). A participat la 

expozițiile de artă meșteșugărească și icoane, în sala de 

expoziții „Unirea”, în anii 2003 și 2004, cu icoane pe sticlă. 

CHIRA TEODORA  

Este născută la data de 3 aprilie 1962, în Târgu-Mureș. 

A absolvit Liceul Pedagogic și Facultatea de Istorie, Litere și 

Jurnalism a Universității „Lucian Blaga”. Este membră A.A.P., 

din anul 2003. Participă din anul 2003 la expozițiile de grup și 

colective, organizate în sala de expoziții „Unirea”, cu lucrări de 

pictură în ulei, tempera și grafică. 

 

 

 

 

 

COSTIN EDUARD  

Este născut la data de 14 martie 1916, în orașul Vaslui. A absolvit Școala de 
Arte din Oradea, în 1935 și Școala Superioară de Arte din București. 

A fost profesor de desen și sculptură în diferite școli din Turda și Târgu-Mureș.  
A participat la taberele de sculptură din Stațiunea Izvoare, Maramureș (1979), 

Firiza (1980), Toplița (1981), Săcelu Gorj (1984), Medgidia (1985). Este membru 
fondator al A.A.P. din anul 1977. A participat cu regularitate în fiecare an la expoziții 
de grup și colective, organizate în sala de expoziții „Unirea”. 
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Din anul 1979 s-a orientat spre sculptura ornamentală 
bisericească în stil bizantin, realizând troițe și iconostase 
pentru biserici, în județele Sibiu, Mureș și Cluj. A fost secretar 
și membru în consiliul de conducere al Asociației Artiștilor 
Plastici din județul Mureș 

 

 

 

 

COZMA DOREL 

S-a născut la data de 8 iunie 1957, în Târgu-Mureș. Este 
membru al A.A.P. din anul 1987. A absolvit Liceul de 
arhitectură. Participă din anul 1988 cu lucrări în ulei și grafică 
la expoziții de grup și colective, organizate anual în sala de 
expoziții „Unirea”. În anul 1988, obține locul III la faza 
națională de artă plastică. Organizează expoziții personale în 
anii 1989 și 1991 în sala „Unirea”. Participă la două expoziții 
colective, organizate în Belgia, precum și la concursul anual 
de caricatură din Montreal, Canada. Realizează ilustrații și 
coperți de cărți. Participă la tabăra de pictură de la Sovata în 
anii 1989 și 2002. 

CRIȘAN ANA-MARIA 

S-a născut la data de 31 august 1947, în Târgu-Mureș. 

Licențiată a Universității de Arhitectură 'Ton Mincu” 

București și studii de teatrologie la Universitatea de Artă 

Teatrală, Târgu-Mureș. Urmează Școala de Arte, secția de 

grafică. Atestat în Ziaristică (1993), este membră a Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România, a Uniunii Scriitorilor și a 

Ordinului Arhitecților. Arhitect, director al Editurii „Brăduț”, 

profesor de educație plastică în Tg.-Mureș. Din 

1972 colaborează cu Centrul Creației Populare Mureș (grafică, 

consultant plastic).  

Îndrumător, la înființare, a secțiilor externe ale Școlii 

Populare de Artă, din Șerbeni și Vătava, precum și pe linia valorificării ceramicii 

antice daco-romane locale). Din 1975, publică în presa locală și la Studioul de Radio 

cronică plastică și articole privind plasticieni, expoziții, folclorul, artele plastice și 

vizuale. Realizează afișe, grafică, design de carte, coperte și ilustrații, la peste 30 de 
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cărți. Îndrumă, din 1972, activitatea artistică a copiilor; organizează expoziții, iar din 

1990 - Festivalul și Salonul anual de Artă Plastică a Copiilor, CHIȚIBUȘ. Publică 

colecția de ilustrate cu picturi ale copiilor. Pentru activitatea sa, este distinsă cu 

Premiul U.A.P. din Republica Moldova, premiul Departamentului pentru Cultură, la 

Salonul Internațional C.C.T., Chișinău 1997, și cu Premiul „Flores Juventutis” Gent, 

Belgia, (1997). Din 1998, face parte din juriul internațional al Concursului „Flores 

Juventutis”, Belgia, care promovează arta copiilor și tinerilor. Este membru fondator al 

A.A.P., din anul 1977. Din 1975 participă cu lucrări de grafică, pastel, acuarelă și 

ilustrație de carte, la expoziții colective, de grup și individuale în: Târgu-Mureș, 

Sovata, Reghin, Tușnad, Constanța, Chișinău. Lucrări ale sale se află în: Elveția, 

S.U.A., Japonia, Franța etc. 

CRIȘAN VASILE 

S-a născut la 1 mai 1966, în satul Șânmihaiu de Pădure. 

Domiciliază în orașul Reghin. Este membru A.A.P. din anul 

1984. Participă la expoziții de grup și colective, organizate în 

sala „Unirea”, cu lucrări de sculptură în lemn. În anul 

1998, organizează o expoziție personală în orașul Reghin, iar în 

anul 2000 expune lucrări mari de sculptură în lemn în sala 

„Dalles”, din București. Are lucrări în colecții particulare în: 

Franța, Belgia, Olanda, Germania și SUA. 

A colaborat cu sculptorul Ion Vlasiu la atelierul de 

creație, din Bistra Mureșului. 

CSEH FELICIA 

Este născută la data de 21 iunie 1929, în orașul Brașov. 

A terminat Facultatea de Medicină din Târgu-Mureș. Participă 

cu picturi în ulei, pastel, acuarelă, tempera și grafică, la 

expozițiile organizate de A.A.P. Mureș. Obține premilul II la 

concursul județean de pictură în anul 1987. Organizează nouă 

expoziții personale, între anii 1983 și 1996. 

Este membră A.A.P. din anul 1983. 
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CZIRJÉK LAJOS 

S-a născut la data de 14 martie 1959, în localitatea 

Mădărașu de Câmpie. În anul 1990 a absolvit Școala de Arte 

din Târgu-Mureș. Din anul 1987 este membru A.A.P., iar din 

anul 1995 este vicepreședinte al Consiliului de Conducere 

A.A.P. A participat din anul 1987 la expoziții de grup și 

colective în localitățile: Târgu-Mureș, Sighișoara, Sovata, 

Târnăveni, Reghin, Satu Mare, Mădăraș, Pănet, precum și în 

Ungaria.  

A organizat expoziții personale în localitățile: Târgu-

Mureș, între anii 1990-2004, Târnăveni în anul 2000, Mădăraș 

în anii 2000 și 2001, și în Ungaria între anii 2002 și 2003 în 

localitățile: Budapesta, Vác, Zebegény, Jászkisér, Orgovány, Baja și Nyíregyháza. A 

participat la taberele de creație de la Sovata între anii 1989 și 2003, Pănet (1999-2003), 

Mădăraș (2003 și 2004), Cund (2002 și 2003), Berghia (2003) și Ungaria între anii 

1999 și 2004 în localitățile: Orgovány, Sóstóhely-Apagy și Solt. 

DELCZEG VIORICA 

S-a născut la data de 9 ianuarie 1928. 

A absolvit Școala de Arte din Cluj. Este membră a 

Asociației Artiștilor Plastici din județul Mureș, din anul 1994. 

A participat cu lucrări de pictură și cu icoane pe sticlă, 

la expoziții de grup și colective, organizate în sala de expoziții 

„Unirea” și în Cetatea Medievală din municipiul Târgu-

Mureș. 
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DERZSI ÁGNES 

S-a născut la data de 1 iunie 1973, în Târgu-Mureș. A 

absolvit Liceul Pedagogic, precum și cursul de „Etnografie și 

Artă Populară”. Este membră A.A.P. din anul 2002. Participă 

cu lucrări de artă decorativă la expozițiile de grup și colective 

din anii 2002, 2003 și 2004, organizate în sala de expoziții 

„Unirea”, Cetatea Medievală și sala de consiliu a parohiei 

unitariene din Târgu-Mureș. 

 

 

 

 

DE VILLA ERNEST 

S-a născut la data de 29 septembrie 1922, în Teiuș. A 

absolvit Liceul Bolyai Farkas. A studiat în Italia în anul 

1936, prelucrarea sticlei. A lucrat obiecte decorative din sticlă 

și metal. A lucrat în cadrul întreprinderii Prodcomplex, ca 

maistru și director. Participă, începând cu anul 1978 la toate 

expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P. În anul 

1985 obține locul I la etapa județeană și locul III la etapa 

republicană, cu lucrări de artă decorativă. Este membru A.A.P. 

din anul 1978. A făcut parte din consiliul de conducere A.A.P. 

Mureș. A decedat în anul 2000. 
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DIACONU VALERIAN 

S-a născut la data de 26 mai 1950, în comuna Costești, 

jud. Vâlcea. A absolvit Școala Superioară de Pictură 

Monumentală și Arte Decorative Bisericești a Arhiepiscopiei 

Bucureștilor, precum și Școala de Arte din Râmnicu-Vâlcea. 

A organizat expoziții personale de pictură-icoane, începând cu 

anul 1971, în localitățile București, Râmnicu Vâlcea și 

Călimănești. A participat la expoziții de icoane între 1994-

2004 la Târgu-Mureș. A pictat biserici în județele: Vâlcea, 

Argeș, Olt, Dolj, Harghita, Sibiu, Alba, Mureș și Maramureș. 

Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici Bisericești din 

București. Este membru A A.P. Mureș, din 2003. 

DOHOTARIU MONICA MIHAELA 

S-a născut la data de 3 februarie 1958, în orașul Turda. 

Este economistă. A absolvit Școala de Arte în anul 1993. Este 

membră A.A.P. din anul 2003. A participat la expozițiile 

organizate în sala „Unirea”, între anii 1993 și 2004. A expus 

la expoziția națională a școlilor de arte la Brăila, în anul 2002. 

În anul 2003 a participat la tabăra de pictură de la Sovata. 

 

 

DOMOKOS ȘTEFAN (KIRIZBA) 

S-a născut la data de 30 octombrie 1928, în comuna 

Corund. A fost coregraf la Ansamblul „Mureșul”, între anii 

1957-1987. Membru fondator al Asociației Artiștilor Plastici 

din județul Mureș, din anul 1977. A participat anual cu lucrări 

de ceramică la expozițiile organizate în sala de expoziții 

„Unirea”. Obține premiul II în anul 1985 și premiul I în anul 

1987, la etapele republicane din București. Organizează 

expoziții personale în anul 1993, în SUA și în anul 1998, în 

Ungaria. 
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DUHA LÁSZLÓ 

S-a născut la data de 15 noiembrie 1941, în orașul Târgu-

Mureș. A absolvit Școala Tehnică Sanitară Postliceală. Este 

membru A.A.P., din anul 1987. Organizează expoziții personale 

de sculptură în lemn, în anii 1983, 1996, 1998, în sala de 

expoziții „Unirea”. Între anii 1982-1985, participă la expozițiile 

de grup, organizate de cadrele medico-sanitare din Târgu-

Mureș. Din anul 1987 participă în fiecare an la expoziții de 

grup și colective, organizate în sala de expoziții „Unirea”. În 

anul 1985 obține premiul III la expoziția județeană de artă 

plastică. 

 

EPURE-HOREA-REMUS 

S-a născut la data de 29 iulie 1951, în municipiu] Târgu-Mureș. A absolvit 

Liceul și Școala de decoratori, precum și Școala de Arte, secția grafică. A lucrat ca 

decorator-vitrinier. Este membru A.A.P., din 1979. A participat la 30 de expoziții de 

grup și colective, organizate în Târgu-Mureș și în țară, precum și la 6 expoziții peste 

hotare. 

ERCSEY ÁRPÁD NICOLAE 

S-a născut la data de 17 septembrie 1940, în Cluj. A 

absolvit liceul, apoi Școala Tehnică Veterinară la Târgu-

Mureș. Este membru A.A.P., din anul 2004. Lucrează 

sculptură în lemn și rădăcini, din anul 1970. În anul 2000 a 

organizat o expoziție personală în comuna Gornești. Participă 

la expoziții de grup și colective, organizate în sala de expoziții 

„Unirea”, din municipiul Târgu-Mureș. 
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FÁBIÁN MARGIT 

S-a născut la data de 18 aprilie 1946, în comuna Calnic, 

județul Covasna. A absolvit Liceul de Arte Plastice din Târgu-

Mureș, în anul 1967. A lucrat ca vitrinier-decorator. Este 

membră A.A.P. din anul 1996. Organizează expoziții 

personale la parohia Romano - Catolică din Sângeorgiu de 

Mureș (1996) și în sala de expoziții „Unirea” (2000 și 2002). 

Participă la expozițiile de grup și colective organizate de 

A.A.P., în sala de expoziții „Unirea”, Cetatea Medievală, în 

orașele Târnăveni și Reghin. Este prezentă la taberele de 

creație-pictură din localitățile: Sovata, Cund, Berghia, 

Mădăraș, Deda și Șincai. Are lucrări în țară și străinătate. 

FEKETE PÁL 

S-a născut în anul 1964, în localitatea Vețca. Din anul 

1999 a început să lucreze figurine din lut. A debutat în anul 

1999 în Cetatea Medievală, cu ocazia „Zilelor 

târgumureșene”. Organizează expoziții personale în 

municipiul Târgu-Mureș, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni și 

Ghimeșu de Jos, precum și la Budapesta. Participă la 

expozițiile organizate de A.A.P. Mureș. Este membru A.A.P., 

din anul 2000. 

FLOREA NICOLAE-DOREL 

S-a născut la data de 7 iulie 1960, în localitatea Toplița. 

A absolvit Liceul de Matematică și Fizică din Toplița, apoi 

Școala Militară de Ofițeri a Ministerului de Interne. Este 

membru A.A.P. din anul 1993. Participă cu lucrări de pictură 

în ulei, începând cu anul 1993, la expozițiile de grup și 

colective, organizate de A.A.P., în municipiul Târgu-Mureș și 

județul Mureș. 
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FLOREA RADU 

S-a născut la data de 3 septembrie 1963, în localitatea 

Târgu-Mureș. A absolvit Institutul de Marină Constanța, în anul 

1985. Din anul 1993, lucrează ca redactor la Studioul de Radio 

Târgu-Mureș. Este membru A.A.P. Mureș, din anul 1989. A 

organizat opt expoziții personale la Radio Târgu-Mureș, B.C.R. 

Central, sediul ziarului „Cuvântul liber” și sala de expoziții 

„Unirea”. Expune lucrări de pictură în ulei pe pânză la toate 

expozițiile organizate de A A.P., începând cu anul 2001 în sala 

de expoziții „Unirea”, Cetatea Medievală din Târgu-Mureș, 

Târnăveni, Reghin, Luduș, Berghia etc. A participat la taberele 

de creație-pictură din localitățile Sovata, Cund, Berghia, Deda și 

Șincai. 

FRUNZĂ MIHAI 

S-a născut la data de 11 noiembrie 1976, în localitatea 

Târgu-Mureș. 

A absolvit Liceul de Arte Târgu-Mureș în anul 1995 și 

Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, 

în anul 2000. Este profesor de desen la Colegiul Național „Al. 

Papiu Ilarian”. Este membru al A.A.P. Mureș, din anul 2002. 

Participă la expoziții de grup și colective în localitățile 

Târgu-Mureș, Cluj-Napoca și Aiud. Organizează o expoziție 

personală în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș, în anul 

2004. Participă la taberele de creație din localitățile: Aiud 

(1998 și 1999), Moneasa (1998), Mădăraș (2002 și 2004), 

Sovata (2002), Cund (2002 și 2003), Berghia (2003), Orgován Ungaria (2003). 

Participă cu lucrări de pictură în ulei și sculptură în lemn la expozițiile de grup și 

colective, organizate de către A.A.P., în sala de expoziții „Unirea” și Cetatea 

Medievală din Târgu-Mureș. 
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GORON SABINA 

S-a născut la data de 13 martie 1956, în localitatea Lita, 

județul Cluj. A absolvit Școala profesională de gravură-

sculptură în sticlă și liceul în localitatea Dej. Este membră 

A.A.P. din anul 2002. Participă cu lucrări de gravură în sticlă, 

începând cu anul 2002, la toate expozițiile de grup și colective, 

organizate în sala de expoziții „Unirea „și Cetatea Medievală 

din municipiul Târgu-Mureș. 

 

GYÉNES TIBOR 

S-a născut la data de 13 iunie 1934, în localitatea Arad. 

A absolvit liceul în Arad și Facultatea de Arhitectură în 

București. Este membru A.A.P. din anul 1977. A participat cu 

lucrări de pictură și acuarelă la expozițiile de grup și colective, 

organizate de A.A.P. în sala de expoziții „Unirea”, Cetatea 

Medievală, casele de cultură din Reghin și Târnăveni, și în 

alte localități ale județului. Expune la expoziții organizate în 

Ungaria și Statele Unite. A participat la taberele de creație 

organizate la Sovata. A fost membru în consiliul de conducere 

al A.A.P. Mureș. 

 

HADNAGY GABRIELLA 

S-a născut la data de 4 iunie 1943, în Târgu-Mureș. A 

absolvit Liceul de Arte Plastică și Școala Postliceală de 

Arhitectură și Sistematizare. Este membră al A.A.P. din anul 

1978, și membră în consiliul de conducere al A.A.P. Participă 

la expoziții organizate în Târgu-Mureș în sala „Unirea”, 

Clubul I.P.J., Sala „Studio”, Bibliotecă și la parohia Romano-

Catolică din Sângeorgiu de Mureș și în localitățile: Reghin, 

Sovata, Târnăveni, Alba Iulia, Cluj și București. În anul 

1980 organizează prima expoziție personală, urmată de alte 

expoziții în anii 1983 și 1985 în sala' „Apolló”, în anul 
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1987 la Biblioteca Comunală, Sângeorgiu de Mureș, în anul 1993 la Biserica 

Unitariană Târgu-Mureș, în sala de expoziții „Unirea” (1997 și 1999), în sala festivă a 

parohiei Romano-Catolice din Sângeorgiu de Mureș (1999). A participat cu lucrări de 

pictură acuarele la expoziții în: Ungaria (1990), Franța (1993), Ungaria (1995), Suedia 

(1996), Budapesta (1998), Suedia (2000). Obține premiul I la expoziția județeană în 

anii 1981 și 1985, precum și premiul al III-lea la expoziția națională de artă plastică din 

București din anul 1981, iar în anul 1985 premiul I la concursul republican. A 

participat la taberele de creație pictură din localitățile: Sovata, Cund, Berghia, 

Mădăraș, Deda și Șincai, precum și în Ungaria. 

HĂSMĂȘAN OTILIA 

S-a născut la data de 27 decembrie 1941, în satul Cipău. 

A absolvit Liceul „Unirea”, Școala Tehnică Comercială, 

precum și Școala de Arte din Târgu-Mureș. Este membră a 

asociației din anul 1997. Participă cu lucrări de artă decorativă 

la expoziții de grup și colective, organizate de A.A.P. în sala 

de expoziții „Unirea” și Cetatea Medievală. 

 

 

 

 

 

HETREA CORNELIA 

S-a născut la data de 13 decembrie 1953, în satul 

Hetiur. A absolvit Liceul Pedagogic. Este membră A.A.P. din 

anul 1993. Organizează expoziții personale de pictură în 

anii: 1994, 1999, 2000 și 2001, în sala de expoziții „Unirea”, 

și în 2004, în Alabama (S.U.A.). Participă cu lucrări de pictură 

la expoziții de grup și colective, organizate de Asociația 

Artiștilor Plastici Mureș. 
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IONAȘIU MARGARETA 

S-a născut la data de 11 octombrie 1958, în Târnăveni. 

A absolvit liceul în Târnăveni și Școala de Arte în Târgu-

Mureș. Este membră A.A.P. din anul 1979. Organizează o 

expoziție personală cu lucrări de pictură în ulei în anul 1989 în 

sala de expoziții „Unirea” din Târgu-Mureș. Participă la 

expozițiile de grup și colective,  organizate de A.A.P. Mureș. 

A participat la tabăra de creație din localitatea Sovata, în anii 

1988, 1989, 1990 și 1992. 

IONAȘIU RADU 

S-a născut la data de 1 aprilie 1960, în localitatea 

Târnăveni. A absolvit Liceul de Arte. Este membru A.A.P. din 

anul 1983. În anul 1987 organizează prima expoziție 

personală la Casa de Cultură din Târnăveni, iar în anii 1988 și 

1989 în sala „Unirea”. Participă la expoziții de grup cu lucrări 

de pictură la Constanța (1988), Ploiești (1988), Sibiu (1989) și 

Târgu-Mureș (1992). Participă la expozițiile organizate de 

A.A.P. Mureș în sala de expoziții „Unirea”, din anul 

1983 până în anul 2004. A participat la taberele de creație din 

Sovata în anii 1988, 1989, 1990 și 1992. 

IONESCU MARGARETA 

S-a născut la data de 17 mai 1925, în localitatea 

Augustin. A absolvit liceul. Este membră A.A.P. din anul 

1979. A participat cu picturi în ulei, începând cu anul 1979 la 

expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P., în 

localitatea Târgu-Mureș. În anul 1985 obține premiul III la 

etapa județeană a expoziției de artă plastică. În anul 1988 a 

participat la tabăra de creație de la Sovata. 
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ISPAS ELENA 

S-a născut la data de 17 mai 1948, în localitatea 

Pogăceaua. A absolvit Facultatea de Filologie și a lucrat ca 

bibliotecară la Biblioteca Județeană Mureș. Este membră 

A.A.P. din anul 1992. Participă cu lucrări de pictură în ulei pe 

pânză, la expozițiile de grup și colective organizate în sala de 

expoziții a Asociației Artiștilor Plastici „Unirea” și Cetatea 

Medievală din Târgu-Mureș. 

ISZLAI IRMA 

S-a născut la data de 27 august 1937, în satul Cauaceu, 

comuna Biharia, județul Bihor. A urmat cursurile Liceului de 

Arte Plastice din Târgu-Mureș. A lucrat ca pictor în cadrul 

Cooperativei Arta Mobila din Târgu-Mureș. Este membră 

A.A.P. din anul 2004. Participă la expozițiile de grup și 

colective, organizate în sala de expoziții „Unirea” și Cetatea 

Medievală din Târgu-Mureș. 

 

ITU IOAN 

S-a născut la data de 19 mai 1938, în comuna Boroaia, 
județul Suceava. A absolvit liceul Al. Papiu Ilarian în anul 
1968. Începând cu anul 1977 participă la toate expozițiile de 
artă plastică organizate de Asociația Artiștilor Plastici Mureș. 
A participat la expozițiile naționale de artă plastică din 
București, cu lucrări de sculptură în fier, lucrate prin forjare și 
sudură autogenă, în anii 1981, 1983, 1985, 1987, 1995, 1997 și 
1999. În anul 1983 obține locul I la expoziția de artă naivă din 
București. În anul 1995 participă cu o expoziție de grup la 
Chișinău. Participă la expozițiile de grup organizate în 
Biblioteca Comunală și Școala Generală din Sângeorgiu de 
Mureș. Are lucrări în colecții particulare în România și 

Germania. Este menționat în „Dicționarul Artei Naive din România” (2001) și în 
albumul „Arta naivă din România și întâmplări de călătorie” autor Herbert Wiesner, 
Austria, 2002. Este membru A.A.P. din 1983. 
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IZSÁK MÁRTHA 

S-a născut în anul 1947, în Târgu-Mureș. A absolvit 

Liceul Al. Papiu Ilarian și Facultatea de Studii Economice din 

Cluj-Napoca. A urmat cursurile Școlii de Arte din Târgu-

Mureș. Este membră a Uniunii Scriitorilor și a Clubului 

Român de Presă. Este autoare a 15 volume literare, obținând 

premii în țară și străinătate. A organizat expoziții personale de 

pictură în municipiul Târgu-Mureș. În anul 1985 organizează 

o expoziție de artă textilă la Casa de Cultură „Petőfi Sándor” 

din București. Participă cu lucrări de pictură la expoziții de 

grup și colective, organizate de A.A.P. în municipiul Târgu-

Mureș și în județul Mureș. În anul 2002 participă la o 

expoziție colectivă de pictură în orașul Skopje. Realizează ilustrații de carte și coperți. 

Este membră A.A.P. din anul 1978. 

JAKAB ÉVA LAURA 

S-a născut la data de 23 iulie 1974, în localitatea Târgu-

Mureș. A absolvit liceul și profesează ca învățătoare în satul 

Sărățeni. Este membră A.A.P. din anul 1995. Organizează, cu 

lucrări de pictură și grafică, expoziții personale la Târgu-

Mureș (1995 și 1996), Odorheiu 

Secuiesc (1995 și 1996), Sovata (1995). Participă la 

tabere de creație și cursuri la Szolnok, Ungaria (1993) și la 

Sovata (1995 și 1996). Participă cu lucrări la expoziții de grup 

și colective, organizate de A.A.P. Mureș.  

JÁRAY ERNŐ 

S-a născut la data de 3 august 1912, în orașul Târgu-Mureș. Studiază desenul la 

Colegiul Reformat din Târgu-Mureș, iar din anul 1936, timp de 2 ani frecventează 

cursurile particulare de desen ale pictorului Aurel Ciupe. În anul 1950 este cooptat în 

rândul membrilor sindicatului pictorilor din regiune, unde este activ până în anul 1960. 

A lucrat în cadrul Cooperativei Igiena Târgu-Mureș, secția foto, unde a retușat artistic 

fotografiile mărite timp de 13 ani. În anul 1977 devine membru fondator al A.A.P și 

membru în consilul de conducere.  
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Organizează expoziții personale în: Târgu-Mureș 

(1974), Sighișoara (1974), Brașov (1975), Sfântu Gheorghe 

(1976), Sovata (1977), Târgu-Mureș (1979, 1981, 1982, 1986, 

1987, 1992, 1993 și 1995), Seghedin (1981 și 1983), Odorheiu 

Secuiesc (1985), Reghin (1988), Miercurea-Nirajului (1989). 

Participă la expoziții de grup și colective la Târgu-Mureș, 

București, Onești, Alba-Iulia și Cluj. Obține în București în 

anii 1981, 1982 premiul I, iar în anul 1983, premiul al II-lea la 

expozițiile naționale. A decedat la 13 august 1997. 

 

 

KASSAY ZOLTÁN 

S-a născut la data de 31 august 1928, în comuna Joseni 

județul Harghita. A absolvit liceul la Târgu-Mureș. A urmat 

cursurile Școlii de Arte din Târgu-Mureș, pe care le-a absolvit 

în 1964. Este membru al A.A.P. din anul 1977. În perioada 

1979-1998 participă la expoziții în localitățile: Târgu-Mureș, 

Sovata, Joseni, Odorheiu Secuiesc, Miercurea-Ciuc, Sfântu-

Gheorghe, Reghin, Carei, Fântânele, Ernei, Miercurea 

Nirajului, Luduș, Sighișoara, Iernut, Gheorgheni și în Ungaria. 

Participă cu lucrări de pictură în ulei la expozițiile de grup și 

colective în organizarea A.A.P. Mureș. 

 

KAROLY FERENC 

S-a născut la data de 30 aprilie 1941, în localitatea 

Târgu-Mureș. A absolvit Școala Tehnică de Maiștri în anul 

1971. Începând cu anul 1974 a început să picteze, după care și-

a continuat preocuparea artistică cu arta decorativă și 

metaloplastie. Este membru al A.A.P. din anul 1994. A 

organizat 23 de expoziții personale în țară, precum și în 

Ungaria și Olanda. A participat cu lucrări de metaloplastie la 

34 de expoziții de grup și colective, organizate de A.A.P. 

Mureș. 
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KESERŰ ALEXANDRU 

S-a născut la data de 2 octombrie 1925, în localitatea 

Câmpia Turzii. A absolvit liceul și școala de maiștri. Este 

membru A.A.P. din 1979. Din anul 1983 participă cu lucrări 

de sculptură în lemn la expozițiile organizate de Asociația 

Artiștilor Plastici, în sala „Unirea”, din municipiul Târgu-

Mureș. A participat cu lucrări de sculptură la expoziții 

naționale la București, în anii 1994 și 1999. Are lucrări în 

colecții particulare din țară și Ungaria. 

KILYÉN ÁRPÁD 

S-a născut în localitatea Vadu, județul Mureș. A 

terminat liceul și școala de maiștri. A urmat cursurile Școlii de 

Arte din Târgu-Mureș, secția grafică și sculptură, pe care a 

absolvit-o în anul 1976. A fost primit ca membru în A.A.P., în 

anul 1977 și a fost membru în consiliul de conducere. A 

organizat 17 expoziții personale în Târgu-Mureș și județul 

Mureș, precum și în Ungaria. Participă cu lucrări de pictură și 

grafică la expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P. 

Mureș, în municipiul Târgu-Mureș. 

KISS ANNA 

S-a născut la data de 23 iulie 1915, în satul Corunca. 

Pictează în ulei pe carton și pânză din anul 1967. Este 

prezentată în catalogul „Arta naivă din România și întâmplări 

de călătorie”, autor Herbert Wiesner, Austria, 2002. A locuit 

în Târgu-Mureș, apoi s-a mutat în satul Gruișor. A participat 

la expoziții de pictură județene și naționale de artă naivă la 

București, Cluj-Napoca, obținând mai multe locuri I. 
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KISS IBOLYA  

S-a născut la data de 16 august 1928, în localitatea 

Istihaza din județul Mureș. A absolvit Școala Normală din 

Târgu-Mureș, Colegiul Bethlen Gábor din Aiud și Institutul 

Pedagogic din Cluj. Timp de 34 de ani a predat desenul la 

Școala Generală din Luduș. A absolvit Școala de Arte. 

Membră a A.A.P., din anul 1977. 

Până în anul 2004 realizează 98 de expoziții, din care 

43 expoziții personale, organizate în țară și peste hotare 

(Ungaria, Olanda, Austria). 

Lucrările de pictură se găsesc în colecții particulare din 

țară și străinătate (Ungaria, Olanda, Germania, Finlanda, 

Belgia, Austria, Irlanda, Suedia, Elveția, Grecia, Israel, Italia, S.U.A. și Africa de Sud). 

A obținut, în anii 1978 și 1984 premiul I la expoziția de artă plastică județeană, în anul 

1980 premiul II la expoziția de artă interjudețeană, iar în anul 1985 premiul special la 

tabăra de creație internațională din Püspökladány, din Ungaria. 

Participă la taberele de creație din Püspökladány din Ungaria (1985), Sovata 

(1978, 1990 și 1992), Sighișoara (1989), Aiud (1996 și 1997), Mădărașu (2002 și 

2003). Participă la expozițiile de grup și colective organizate de A.A.P., în sala 

„Unirea” din municipiul Târgu-Mureș. 

KISS MÁRTON 

 S-a născut în data de 18 decembrie 1909, în Târgu-

Mureș. Este membru fondator al A.A.P., din anul 1977. A 

participat cu lucrări de sculptură în lemn la expoziții de grup 

și colective în Târgu-Mureș, București, Alba-Iulia și Cluj, 

obținând numeroase premii I, II, III. A organizat expoziții 

personale în Târgu-Mureș, la Palatul Culturii, Casa de Cultură 

a Sindicatelor și Sala Apolló. A participat cu lucrări de 

sculptură la expoziții în localitățile: Iași, Sighișoara, 

Miercurea Ciuc etc. A decedat la data de 21 martie 1988. 
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KONCZ JÁNOS 

S-a născut în anul 1939, în satul Chendu, județul Mureș. 

Participă la expoziții din anul 1966, cu sculpturi în lemn de 

stejar și nuc, de mari dimensiuni. În perioada 1977-

1989 participă la expoziții județene și naționale de artă 

plastică, obținând mai multe premii. Este prezentat în 

catalogul „Arta naivă din România și întâmplări de călătorie”, 

autor Herbert Wiesner, Austria, 2002. 

 

 

KÓNYA LÁSZLÓ 

S-a născut în data de 26 decembrie 1952, în Târgu-

Mureș. A absolvit Liceul Al. Papiu-Ilarian în anul 1971. Este 

membru A.A.P. din anul 1986. A participat cu lucrări de 

pictură și grafică la expoziții județene și naționale, începând 

cu anul 1986. Are lucrări în România, Ungaria, Germania, 

Israel etc. Participă la expoziții de grup și colective, organizate 

de A.A.P., în sala de expoziții „Unirea”, din anul 1986 până în 

anul 2004. Este prezent la taberele de creație de la Sovata și 

Sighișoara, între anii 1987 și 1990. 

KOPACZ MIKLÓS LUKÁCS 

S-a născut în data de 21 iulie 1911, în Târgu-Mureș. A 

absolvit Liceul Romano-Catolic de băieți, în anul 1932, unde 

s-a evidențiat pentru desenele lui foarte bune. Între anii 1933 și 

1936 urmează Cursul Liber de Arte Plastice condus de pictorul 

Aurel Ciupe. Din anul 1936, până în anul 1940 este artist 

decorator. Din anul 1979 este membru A.A.P. Cu lucrări de 

pictură în ulei și acuarelă participă, în perioada 1980-1990, la 

expoziții de grup și colective, organizate de A.A.P. în 

municipiul Târgu-Mureș. A organizat expoziții personale în 

anii 1980, 1982 și 1985, în municipiul Târgu-Mureș. A 

decedat la data de 9 februarie 1997. 
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KORODI SZÁSZ ALBERT 

S-a născut la data de 10 decembrie 1958. A absolvit 

Liceul de Arte din Târgu-Mureș. Este membru A.A.P. Mureș, 

din anul 1986. A participat la expozițiile de grup și colective, 

organizate de A.A.P., în municipiul Târgu-Mureș, Reghin, 

Târnăveni, Sighișoara, Alba-Iulia, Cluj, București etc. A 

participat cu lucrări de pictură în ulei la expoziții în Ungaria și 

Germania. 

 

 

KOVÁCS JENŐ 

S-a născut la data de 25 august 1929, în orașul Târgu-

Mureș. Este membru A.A.P. din anul 1985. A participat cu 

lucrări de pictură în ulei pe pânză la expoziții de grup și 

colective, organizate de A.A.P., în sala „Unirea” și în alte 

localități ale județului Mureș. A organizat expoziții personale la 

Târgu-Mureș, în anii 1986-1990, Odorheiu-Secuiesc, în anul 

1988 și la Gheorgheni, în anul 1989. 

 

KULCSÁR ELISABETA 

S-a născut la data de 28 august 1950, în localitatea Târgu-

Mureș. A absolvit Liceul Bolyai Farkas și Școala de Arte - 

secția pictură, din Târgu-Mureș. Este membră a Asociației 

Artiștilor Plastici Mureș, din anul 1989. A avut, expoziții 

personale în localitățile: Sângeorgiu de Mureș și Târgu-Mureș 

(sala de expoziții „Unirea” și Cetatea Medievală). A participat la 

expoziții colective și de grup, organizate în sala de expoziții 

„Unirea” și Cetatea Medievală din municipiul Târgu-Mureș, 

precum și în orașele Szeged și Baya din Ungaria. Lucrările din 

piele în relief și colajele colorate, precum și picturile în ulei sunt 

prezente în țară și peste hotare. A participat la taberele de creație 

de la Sovata, Cund, Berghia, Deda și Șincai. 
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LACZKÓ ARANKA  

S-a născut în data de 22 decembrie 1952, în Sângeorgiu 

de Pădure. A absolvit școala profesională. 

Din anul 1994 a început să lucreze tapițerie și grafică, 

sub îndrumarea profesorului Bandi Dezső. 

Participă la expoziții de grup și colective în localitățile 

Târgu-Mureș (1998, 1999, 2000, 2001,'2002, 2003 și 2004), 

Budapesta (1998), Kecskemét, Ungaria (1998), Târnăveni 

(2001), Stokholm (2002). 

Organizează expoziții personale în sala de expoziții 

„Unirea”, în anii 2002 și 2003. 

Participă la expoziția internațională de pictură naivă din 

București, în anul 2003, cu lucrări de tapițerie și grafică. Este menționată în albumul 

„Arta naivă din România și întâmplări de călătorie”, autor Herbert Wiesner, Austria, 

2002. Este membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș din anul 2001. 

LUP EMILIA 

S-a născut la data de 29 decembrie 1936, în orașul 

Reghin. A absolvit liceul în Reghin și Școala de Arte în Târgu-

Mureș. Este membră a A.A.P. din anul 1977. A participat cu 

lucrări de pictură în ulei și acuarelă la expoziții de grup și 

colective în anii 1978-1993, organizate de A.A.P. A organizat 

expoziții personale în sala de expoziții „Unirea”, în anii 

1980 și 1982, și în sala de expoziții a Muzeului de Etnografie, 

în anul 1980. A participat la tabere de creație din Sovata 

(1988 și 1989), Sighișoara (1987). A decedat în anul 1999. 
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MAGYARI IULIANA 

S-a născut în data de 22 iunie 1958, în Târnăveni. A 

absolvit Liceul și Școala Sanitară din Târgu-Mureș. Este 

membră a A.A.P. din 1995. A participat cu lucrări de pictură 

în ulei și acuarelă la expoziții de grup și colective organizate 

în sala de expoziții „Unirea”, Târgu-Mureș și Cetatea 

Medievală, precum și în alte localități din țară și străinătate 

(Ungaria, Franța, Italia și Olanda). A organizat o expoziție 

personală în sala festivă a Parohiei Romano-Catolice din 

Sângeorgiu de Mureș. 

MAN ADRIANA 

S-a născut în data de 4 septembrie 1970, în Reghin. A 

absolvit liceul la Reghin și facultatea la Cluj. Pictează pe sticlă 

icoane și vitralii, de asemenea realizează lucrări de pictură în 

ulei, pe pânză. A participat la expoziții de grup și colective în 

sala „Unirea”. A organizat o expoziție personală de icoane pe 

sticlă la Casa de Cultură a Tineretului din Reghin. Este 

membră A.A.P. din anul 2001.  

 

 

MARTON MARTA-AGOTA 

S-a născut în data de 19 februarie 1969, în Târgu-Mureș. 

A absolvit liceul și Școala de Arte, unde a avut ca profesoară 

pe Lucia Călinescu. Este membră a A.A.P. din anul 1994. A 

organizat expoziții personale în anii 1993, 1995 și 1998 în 

municipiul Târgu-Mureș. A participat la expoziții de grup, în 

localitățile: Sighișoara (1996) Sovata (1997, 1998 și 1999), 

Târnăveni (1998), Pitești (1998). A fost prezentă în taberele de 

creație de la Sovata, în anii 1996-2001, și din Ungaria, în anii 

2000 și 2001. Participă la expozițiile organizate de A.A.P. 

Mureș, între anii 1994 și 2004. 
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MATEI RAMONA-ENYEDI 

S-a născut la data de 28 septembrie 1966, în localitatea 

Târgu-Mureș. A absolvit Facultatea de Textile din Iași. A 

urmat cursurile Școlii de Arte - secția pictură. A participat la 

tabăra de creație pictură de la Sovata. A organizat patru 

expoziții personale în Târgu-Mureș. A participat cu lucrări la 

expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P., în sala 

„Unirea”. Este membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, 

din anul 1996. 

 

MÁTHÉ ANDRÁS 

S-a născut în anul 1932, în Târgu-Mureș. A absolvit 

liceul în Târgu-Mureș și facultatea la Cluj. Este membru 

A.A.P. din anul 1978. A organizat expoziții personale cu 

lucrări în acuarelă, în localitățile: Târgu-Mureș, Sfântu 

Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Cluj-Napoca și în Ungaria. A 

participat la expozițiile organizate de A.A.P. Din anul 

1992 trăiește în Ungaria în orașul Baja. 

 

MERDAR ELISABETA 

S-a născut în data de 3 mai 1959, în Socolul de Câmpie. 

A absolvit Liceul în Târgu-Mureș. A urmat cursurile de 

pictură la Casa de Cultură a Sindicatelor Târgu-Mureș, în anul 

1985, sub îndrumarea profesorului Vasile Mureșan. A absolvit 

Școala de Arte în Târgu-Mureș, în anul 1987. Este membră a 

A.A.P. din anul 1987. A organizat expoziții personale în sala 

„Unirea”, în anii 1992 și 1997. Din anul 1998 a participat la 

expozițiile organizate de A.A.P. în localitățile: Târgu-Mureș, 

Sighișoara, Sovata, Reghin, și din Belgia (1992). A participat 

la taberele de creație de la Sovata între anii 1997 și 2002, 

Sighișoara, Cund, Berghia, Deda și Șincai. 
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MIHALACHE ȘTEFAN 

S-a născut în data de 9 august 1927, în comuna 

Bobicești-Olt. A absolvit Școala Tehnică de Maiștri și 

Institutul Pedagogic. 

Este membru al A.A.P. din anul 1993. Participă cu 

lucrări de pictură pe sticlă la expozițiile de icoane, organizate 

în sala de expoziții „Unirea”. În anul 1993 organizează o 

expoziție personală în Germania, în orașul Ingolstadt. 

 

MOLDOVAN ANGELICA 

S-a născut în data de 2 mai 1959, în localitatea Reghin. 

Este licențiată în psihologie-psihopedagogie și informatică. 

Este membră a A.A.P. din anul 1987. Este profesoară la 

Școala Specială Nr. 1 din Târgu-Mureș. A organizat în anul 

1993 o expoziție personală de pictură în municipiul Târgu-

Mureș. A participat la expozițiile de grup și colective cu 

lucrări de pictură în ulei, precum și artă vestimentară, 

organizate de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, în sala de 

expoziții „Unirea” din Târgu-Mureș. A participat la taberele 

de creație de la Sovata și Sighișoara. 

MOLNÁR VICENȚIU 

S-a născut în data de 25 noiembrie 1926, în localitatea 

Sântana Nirajului, județul Mureș. 

A absolvit Colegiul Reformat din Târgu-Mureș în anul 

1947, iar în anul 1953 a obținut diploma de medic la Institutul 

Medico Farmaceutic din Târgu-Mureș. Este membru fondator 

al A.A.P. Mureș, din anul 1977. Din anul 1969 până în anul 

1988, participă cu lucrări de pictură în ulei și acuarelă la 

expozițiile anuale ale medicilor. Între anii 1970 și 

1979 participă la Saloanele de Artă Plastică ale medicilor din 

Cluj-Napoca. Participă în fiecare an cu lucrări la expozițiile de 

grup și colective, organizate de Asociația Artiștilor Plastici 

Mureș, în municipiul Târgu-Mureș. A organizat expoziții personale în sala „Unirea” 
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din Târgu-Mureș, Casa de Cultură a Sindicatelor, Spitalul Județean din Târgu-Mureș, 

precum și în localitățile Sfântu-Gheorghe și Covasna. În anul 1995 a participat la o 

expoziție de artă în localitatea Debrețin din Ungaria. Realizează, de asemenea, lucrări 

de grafică în cărbune și statuete din rădăcini. 

MORARU TEODOR 

S-a născut în data de 24 septembrie 1930, în localitatea 

Ulieș, comuna Râciu. Absolvă Liceul și Școala de Secretari de 

Consiliu. Pictează din anul 1956, folosind tehnica de lucru în 

ulei pe pânză. Este membru al A.A.P. din anul 1993, iar din 

anul 1995, membru în consiliul de conducere. A participat la 

expoziții colective internaționale în București, în anii: 1997, 

1999, 2001 și 2003, Bacău, în anul 2002, precum și la 

expozițiile naționale din localitățile București, în anii 1993, 

1995 și 1997, Bacău, în anii 2000 și 2001, Iași, în anii 2000-

2004, Pitești, în anii 1993, 1996, 1997, 1998, 2002 și 2003, 

Focșani, în anul 1998, Bistrița, în anul 2003. 

În perioada anilor 1993-2004 a participat la toate expozițiile de grup și colective, 

organizate de A.A.P. Mureș, în sala de expoziții „Unirea” și în Cetatea Medievală. 

A organizat expoziții personale în localitățile Târgu-Mureș în sala „Unirea” între 

anii 1994-2004, la Școala Sanitară „Carol Davila” între anii 1995-2002, în Republica 

Moldova, la Ialoveni, în anul 1996, și la Biblioteca Comunală din Sângeorgiu de 

Mureș, între anii 1997-2004. 

La expozițiile județene, interjudețene, naționale și internaționale la care a 

participat în București, Bacău, Iași, Pitești, în Republica Moldova, Sângeorgiu de 

Mureș, Târgu-Mureș și Bistrița-Năsăud, a fost premiat pentru originalitatea și valoarea 

autentică a lucrărilor. În lucrările sale sunt prezentate obiceiurile din satele ardelenești, 

precum și preocupările cotidiene ale locuitorilor din mediul rural. 

Are lucrări la Muzeul Național din București, Muzeul Județean Pitești, Centrul 

Județean al Creației din Bacău și Târgu-Mureș, este menționat în „Dicționarul Artei 

Naive” din România, din anul 2001 și în catalogul „Arta naivă din România și 

întâmplări de călătorie” autor Herbert Wiesner, Austria, 2002. 
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MUJ AURELIA 

S-a născut în comuna Grebenișu de Câmpie, județul 

Mureș. A absolvit Școala de Arte din Târgu-Mureș. Este 

membră a A.A.P. din anul 1994. A organizat o expoziție 

personală de pictură în comuna Grebenișu de Câmpie. 

A participat la expozițiile de grup și colective, 

organizate de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, în sala de 

expoziții „Unirea”, începând cu anul 1994. 

 

MUREȘAN SIMONA MARIA 

S-a născut în data de 20 iulie 1976, în localitatea Cluj-

Napoca. A absolvit Facultatea de Psihologie, în anul 2000. Este 

membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș din anul 2004. 

Expune lucrări de pictură în ulei la expozițiile de grup și 

colective din anul 1998 până în anul 2004 în sala de expoziții 

„Unirea” și în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș. În anul 

2001 participă la tabăra de creație de la Sovata. Are lucrări în 

colecții particulare din România și Ungaria. A participat la 

expozițiile de grup din municipiul Satu Mare și din Ungaria. 

MUREȘAN VASILE 

S-a născut în data 10 iulie 1951, în orașul Cluj-Napoca. 

A absolvit Liceul de artă plastică din Cluj-Napoca în anul 

1970 și Școala de Arte în 1973 la secțiile sculptură și pictură. 

În anul 1978 a absolvit Institutul de Artă Plastică „Ion 

Andreescu” din Cluj-Napoca. A fost profesor în localitățile 

Târgu-Ocna, Hodac și la Casa de Cultură a Sindicatelor din 

Târgu-Mureș între anii 1978 și 1986. A fost muzeograf la 

Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Național Mureș, în 

perioada 1986-2002, după care lucrează la Muzeul de 

Etnografie din Târgu-Mureș. Participă la expoziții în 

localitățile: Cluj-Napoca (1976–1978), Reghin (1988 și 1992), 

Sovata (1987, 1988, 1992, 1994, 1997), Târgu-Mureș, la Casa de Cultură a Studenților 
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în anii 1986 și 1989. Participă la expoziții de pictură și sculptură în străinătate la 

Bruxelles, Catedrala Regală (1993), Anvers, Galeria de Artă (1993), Chalemtoth, 

Galeria de Artă (1993), Bressuire - Franța (1996, 1997, 1998), Chollet - Franța, 

(1997 și 1998). Budapesta (2001), Fuillet - Franța (1999), Magne Franța (1997). Este 

prezent cu lucrări de pictură și sculptură în sala „Unirea” și Cetatea Medievală. 

Participă la taberele de creație din localitățile: Oarba de Mureș (1985, 1987 și 1992), 

Călușeri (1996), Sovata (1987–2004), Cund (2001–2004), Mădăraș (2002–2004), 

Berghia (2003), Deda (2004) și Șincai (2004). 

MUREȘAN VOICHIȚA 

Sa născut în data 18 noiembrie 1951, în localitatea 

Gârbou, jud. Cluj. A absolvit Facultatea de Științe Economice 

din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A 

participat cu lucrări de pictură în ulei pe pânză la expozițiile 

de grup și colective, organizate de A.A.P. Mureș în sala de 

expoziții „Unirea „și Cetatea Medievală. Este membră A.A.P. 

- Mureș din anul 2004. 

 

 

 

 

NAGY ÁDÁM 

S-a născut la data 15 octombrie 1921, în localitatea 

Imeni, județul Covasna. A absolvit Colegiul Reformat din 

Târgu-Mureș. A urmat Școala de Arte - secția de pictură, 

avându-l ca profesor pe Gheorghe Olariu. A participat cu 

lucrări de pictură la expozițiile de grup și colective organizate 

de A.A.P., în sala de expoziții „Unirea”. Este membru al 

Asociației Artiștilor Plastici din anul 1983. 
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NAGY ANDREA 

S-a născut la data de 26 februarie 1988, în municipiul 

Târgu-Mureș. Este elevă la Liceul de Arte din Târgu-Mureș, 

clasa de pictură. 

A participat la expozițiile de pictură organizate în cadrul 

Liceului de Arte. 

Este membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, din 

anul 2004. 

Este domiciliată în comuna Sângeorgiu de Mureș, 

județul Mureș.  

NASTE RUXANDRA 

S-a născut la data de 13 martie 1987, în municipiul 

Târgu-Mureș. Este elevă în clasa a XI-a la Liceul de Arte. A 

participat cu lucrări de pictură la expoziții organizate la Liceul 

de Arte, Palatul Culturii și Studioul de Radio Târgu-Mureș și la 

Olimpiada Națională de Arte Vizuale de la Arad. A expus, de 

asemenea, la expoziții și icoane pe sticlă. Este membră A.A.P. 

din anul 2004. 

 

 

NEGRUȚI A. PERSIDA-MIHAELA 

S-a născut la data de 9 martie 1963. A absolvit Liceul de 

Arte în anul 1981, și Facultatea de Matematică din cadrul 

Universității București, în anul 1987. Din anul 1990 este 

profesor la Grupul Școlar „Ion Vlasiu” din Târgu-Mureș. Este 

membră A.A.P. Mureș din anul 2002. A participat cu lucrări 

de pictură la expozițiile de grup și colective, organizate de 

A.A.P., în sala de expoziții „Unirea”. 
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NICUȘAN GRIGORE 

S-a născut la data de 6 mai 1951, în localitatea Văleni. 

A absolvit Școala Profesională de Sticlar și Liceul Al. Papiu-

Ilarian. Este membru al A.A.P., din anul 1984. În anul 1988 a 

participat la Salonul Sticlei și Ceramicii de la Muzeul de Artă 

din București, unde obține premiul I, lucrarea fiindu-i 

achiziționată. Participă la expoziții organizate de A.A.P. Din 

anul 2003 participă la Târgul de Artă din comuna Lunca. 

Lucrările au fost achiziționate în țară și străinătate: S.U.A., 

Canada, Italia, Franța, Germania, Grecia, Cipru, Spania, 

Ungaria.  

 

NITS ILEANA MIRA 

S-a născut în 1930, în localitatea Sighișoara. A absolvit 

Institutul de arhitectură „Ion Mincu” din București. Este 

membră A.A.P. din anul 1991. A organizat o expoziție 

personală de pictură în anul 1991, la Casa de Cultură din 

Sighișoara, iar în anul 1994, în sala de expoziții „Unirea” din 

Târgu-Mureș. 

A participat la expoziții de artă plastică de grup, în 

cadrul Grupului Școlar de Construcții, în anii 1992, 1993, 

2001 și 2002. 

După anul 1991, participă la toate expozițiile de grup și 

colective, organizate de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, în sala „Unirea” și la 

Cetatea Medievală din municipiul Târgu-Mureș, precum și în alte localități din județul 

Mureș. 

NUȚIU OCTAVIA-FELICIA-MARIA 

S-a născut la data de 9 aprilie 1918, în orașul Sibiu. A absolvit Facultatea de 

Drept și Școala de Arte Târgu-Mureș. A profesat ca jurist și consilier juridic.  

Membră fondatoare a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, din anul 1977.  



Ilarie Gh. Opriș 

52 

De la înființarea asociației a fost membră în consiliul de 

conducere. A organizat 20 de expoziții personale în 

localitățile: Târgu-Mureș, Cluj, Sovata și Sângeorgiu de 

Mureș. Din anul 1977 până în anul 1993 a participat la toate 

expozițiile de grup și colective, organizate de Asociația 

Artiștilor Plastici Mureș, în Târgu-Mureș și județul Mureș. În 

anul 1976 a participat la tabăra de pictură din localitatea 

Belișul Nou, județul Cluj. Are lucrări în colecții particulare 

din țară și străinătate: Italia, Ungaria, Germania, Franța, 

Elveția Portugalia, Anglia, Suedia, Cehoslovacia, S.U.A., 

Venezuela, Nigeria și Japonia. 

OLARIU SILVIU PETRU 

S-a născut la data de 5 mai 1930, în Sibiu. A absolvit 

Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, în anul 1949 și Facultatea 

de Medicină din Cluj, în anul 1955. A practicat medicina în 

localitățile: Hunedoara, Sibiu și Târgu-Mureș. A fost profesor 

universitar la U.M.F. Târgu-Mureș și director al Spitalului 

Clinic Județean Mureș. A fost expert al Organizației Mondiale 

a Sănătății. A fost președintele cenaclului literar „Liviu 

Rebreanu”. A avut o bogată activitate publicistică, a scris 

nuvele, reportaje, precum și texte pentru spectacole 

studențești. A fost membru fondator și președinte al Uniunii 

Vatra Românească. A fost membru fondator al A.A.P. din anul 

1977 și membru în consiliul de conducere. A participat la expoziții de grup și colective 

cu lucrări de pictură în ulei și grafică în localitățile: Târgu-Mureș, Cluj, Alba-Iulia, 

Sibiu, Bistrița, Constanța, București etc. A organizat expoziții personale la galeriile 

revistei „Vatra” în anul 1980, la biblioteca comunală din Sângeorgiu de Mureș, în anul 

1990. În lucrările sale s-a inspirat din călătoriile efectuate în țară și în Africa. 
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OPRIȘ GH. ILARIE 

S-a născut la data de 10 iulie 1939, în comuna Sângeorgiu de 

Mureș. A absolvit Liceul Al. Papiu Ilarian (1956) apoi Școala 

Tehnică Postliceală (1963). A urmat cursurile Școlii de Arte din 

Târgu-Mureș, secția pictură și l-a avut timp de un deceniu mentor pe 

artistul Ion Vlasiu. Între anii 1990 și 2004 a lucrat în domeniul 

promovării artei plastice și populare, la Centrul Județean al Creației 

Mureș. Este membru fondator al A.A.P. din anul 1977, unde a fost 

pe rând președinte și vicepreședinte. A făcut parte din comitetele de 

inițiativă pentru realizarea monumentelor: Constantin Romanu-Vivu 

(Sângeorgiu de Mureș și Teaca-Pintic), Emil Dandea și Gheorghe 

Șincai (Târgu-Mureș), Petru Maior (Căpușu de Câmpie), Al. Papiu 

Ilarian (Papiu Ilarian), Mihai Eminescu și George Coșbuc (Luduș), Monumentul Latinității 

(Târgu-Mureș, Iernut, Luduș și Târnăveni). A publicat 8 volume monografice și articole în 

ziarele locale și centrale, precum și în reviste de cultură și artă. A participat la expoziții de grup 

și colective, din anul 1975, în localitățile: Târgu-Mureș, Reghin, Târnăveni, Sovata, Sângeorgiu 

de Mureș, București etc. A obținut premiul II la Expoziția națională de artă plastică Cluj-

Napoca (1983), iar la Expoziția națională de artă plastică Târgu-Mureș, (1987), premiul I. A 

participat la taberele de creație de la Sovata între anii 1990 și 2004. 

OPRIȘ GHEORGHE 

S-a născut la data de 17 februarie 1912, în comuna 

Sângeorgiu de Mureș. A absolvit Școala de Arte și Meserii din 

Târgu-Mureș (1929). Membru fondator A.A.P. din anul 1977. 

A organizat expoziții personale în localitățile: Sângeorgiu de 

Mureș (1977, 1979, 1981, 1984, 1985, 1996 și 2003), Târgu-

Mureș (1987, 1996, 1998 și 2002), Teaca, județul Bistrița-

Năsăud (1998). A participat cu lucrări în ulei pe pânză la 

expoziții colective: Expoziția națională de artă plastică, 

București, în anul 1981, obținând premiul II, Expoziția 

națională de artă naivă, Botoșani, din anul 1982 (premiul III), 

Salonul național de artă naivă Pitești (1982), Expoziția 

națională de artă naivă, Satu-Mare (1982), Expoziția națională de artă plastică, 

București, 1983 obținând premiul I, Salonul național de artă naivă, Pitești (1983), 

Expoziția națională de artă plastică, Cluj-Napoca, 1985 (premiul I), Expoziția națională 

de artă plastică, București, 1987 (premiul I), Expoziția națională de artă plastică, 

Târgu-Mureș (1988 și 1989), obținând premiul I, Salonul național de artă naivă 
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București, (1993 și 1995) obținând premiul I, Expoziția internațională de artă naivă, 

București, 2003 (premiul III). A participat, începând cu anul 1977 la toate expozițiile 

organizate de A.A.P., în sala de expoziții „Unirea” și Cetatea Medievală din Târgu-

Mureș. Este menționat în Dicționarul Artei Naive din România (2001) și albumul „Arta 

naivă din România și întâmplări de călătorie” autor Herbert Wiesner, Austria. 2002. 

Toate picturile ilustrează istoria locală mureșană. 

ORZA ALEXANDRU 

S-a născut în anul 1953, în comuna Șăulia de Câmpie. 

A absolvit liceul și lucrează la Muzeul județean din Târgu-

Mureș, ca sculptor în lemn. Este membru al Asociației 

Artiștilor Plastici Mureș, din anul 1977. A participat la 

expozițiile de grup și colective, organizate de Asociația 

Artiștilor Plastici Mureș, în municipiul Târgu-Mureș și în 

județul Mureș. Are două lucrări monumentale achiziționate de 

Muzeul Civilizației Populare din Sibiu și de Liceul „Ion 

Vlasiu” din municipiul Târgu-Mureș. 

 

 

ÖSZ ZOLTÁN 

S-a născut la data de 8 noiembrie 1940, în localitatea 

Târgu-Mureș. A absolvit Institutul Pedagogic din Târgu-

Mureș. Este membru al Asociației Artiștilor Plastici Mureș, 

din anul 1986. 

A participat la expoziții de grup și colective, organizate 

de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, în anii 1987, 1988, 

1989, 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004). În anul 1989 participă 

la o expoziție republicană la București. Organizează expoziții 

personale în anul 1988, la sala de expoziții „Unirea”, iar în 

anul 2000, în satul Berghia. 

În anul 1987 obține premiul I cu o lucrare de grafică, la 

Expoziția județeană, iar în anii 1987 și 1989 obține premiul I, la Expoziția Națională de 

la București.  
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PAKUTS DEZIDERIU 

S-a născut la data de 21 octombrie 1929, în localitatea 

Calnic din județul Covasna. A absolvit Școala de Arte din 

Târgu-Mureș. Membru A.A.P. din 1979. A participat cu 

lucrări de acuarelă începând cu anul 1980 la expoziții județene, 

interjudețene și naționale, unde a obținut în anul 1981 premiul 

I, la expoziția interjudețeană de la Alba Iulia, premiul I la 

expoziția republicană de la București din anul 1985, premiul 

II, la expoziția republicană din 1987, premiul II, la expoziția 

republicană din 1989. A organizat expoziții personale în 

localitățile: Târgu-Mureș (1980, 1981, 1982, 1989, Í993, 

1995), Sovata (1982) și Miercurea-Nirajului (1983). A 

participat la expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P. Mureș. 

PALAGHIE NICOLAE 

S-a născut în anul 1955, în Bărdești. A absolvit Școala 

Profesională și liceul în Târgu-Mureș. Este membru A.A.P. din 

1980. A participat la expoziții și târguri de ceramică la: Târgu-

Mureș, Sibiu, Deva, Horezu, Alba Iulia, Cluj și București, 

unde a obținut numeroase premii. A participat la expoziții de 

grup și colective, organizate în sala de expoziții „Unirea” și în 

Cetatea Medievală. 

PETZ JÓZSEF 

S-a născut la data de 20 februarie 1961, în localitatea 

Târgu-Mureș. A frecventat cursurile de pictură, grafică și 

sculptură între anii 1972–1976 a Liceului de Artă Târgu-

Mureș. A absolvit Facultatea de Chimie „Traian Vuia” din 

Timișoara, în anul 1985. Între anii 1980 și 1983 frecventează 

cursurile de grafică, la Universitatea Populară din Timișoara. 

Este membru A.A.P. din anul 1979. Participă la 

expoziții internaționale de caricatură în localitățile: Montreal 

(1984 și 1985), Marostica (1984, 1985, 1996, 1999, 2000 și 

2001) Pescia (1984), unde obține o mențiune, Knokke Haist 

(1990) și Ancona (1991). A organizat expoziții personale în 
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localitățile: Copșa Mică (1985), Târgu-Mureș (1996, 1997 și 2000). Participă cu lucrări 

la expoziții colective, organizate în orașul Timișoara între anii 1984–1985 și în Târgu-

Mureș între anii 1985–2004. A participat la tabere de creație în localitățile Sovata și 

Șincai. A participat cu lucrări de pictură la expozițiile de grup și colective, organizate 

de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, în sala de expoziții „Unirea” din Târgu-Mureș și 

în Cetatea Medievală. 

POP CĂLIN OVIDIU 

S-a născut la data de 11 martie 1968, în localitatea 

Târgu-Mureș. A absolvit Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, specializându-se în muzeologie-restaurare. A participat 

la taberele de pictură din localitățile: Deda, Cund și Șincai. 

Este membru A.A.P. din anul 2004. Participă cu lucrări de 

pictură la expozițiile de grup și colective, organizate de 

A.A.P., în sala de expoziții „Unirea”. 

 

POP MONICA MOLDOVAN 

S-a născut la data de 21 septembrie 1960, în comuna 

Râciu. A absolvit Facultatea de Învățământ Tehnic și 

Pedagogic din Târgu-Mureș, fiind de profesie subinginer TCM. 

A urmat cursurile Școlii de Arte din Târgu-Mureș între anii 

1984–1987, la secția pictură. Este membră A.A.P. din 1987. A 

participat cu lucrări de pictură la expoziții colective din 

localitățile Târgu-Mureș, 1987–1992, Sibiu 1989, precum și 

Luduș, Târnăveni, Sighișoara și Sovata. Organizează expoziții 

personale la Târgu-Mureș în anii 1998 și 1996. A participat la 

taberele de creație de la Sovata între anii 1987–1991, precum și 

la Sighișoara. A participat cu lucrări de pictură la expozițiile de 

grup și colective, organizate de A.A.P., în sala de expoziții „Unirea” din Târgu-Mureș. 
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POPA TEODOR 

S-a născut la data de 24 mai 1929, în localitatea Podeni, 

județul Alba. A absolvit Școala Profesională, obținând 

calificarea de sudor. Începând cu anul 1970, realizează lucrări 

de sculptură în metal, pe care le expune la Casa de Cultură din 

Târnăveni, dovedind mult simț artistic și originalitate. Este 

membru fondator al A.A.P. din anul 1977. În perioada 1976–

1985 participă la expoziții județene, interjudețene și naționale, 

obținând numeroase premii I. Are lucrări în țară și în 

străinătate (Belgia, Franța, Germania și Austria). Este 

prezentat în catalogul „Arta naivă din România și întâmplări 

de călătorie” autor Herbert Wiesner, Austria, 2002. 

PURCARIU ANA SABINA 

S-a născut la data de 3 februarie 1954, în municipiul 

Târgu-Mureș. A absolvit Institutul Politehnic Cluj. Este 

membră a A.A.P. Mureș din anul 1986. A absolvit cursurile 

Școlii de Arte Târgu-Mureș. A participat la taberele de creație 

din localitățile: Piatra-Neamț (1986), Mangalia (1987), Sovata 

(1987, 1988, 1989, 1998, 2001, 2002 și 2003), Cund, Berghia, 

Deda și Șincai. A organizat expoziții personale la Târgu-

Mureș (1988, 1991, 2001, 2003 și 2004), pe Litoral în 1989, 

Gledin (1991), Arendai - Norvegia (1995), Zürich - Elveția 

(1997), Rimini – Italia (1998). A participat cu lucrări de 

pictură în ulei la expoziții de grup și colective în 

localitățile: Piatra-Neamț (1986), Mangalia (1987), Târgu-Mureș (1988–1990, 1998–

2004), Alba-Iulia (1988), Constanța (1988), București (1989), Sibiu (1989). Pentru 

activitatea artistică a obținut premii și distincții la expozițiile județene de artă plastică 

din Târgu-Mureș, în anii 1984–1988, și 2003. A participat la expozițiile organizate în 

sala de expoziții „Unirea” și Cetatea Medievală din municipiul Târgu-Mureș. 
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RADÓ GYÖRGY 

S-a născut în anul 1941, în Târgu-Mureș. În prezent 

locuiește la Budapesta. Sculptează în piatră de calcar figuri 

umane, compoziții, motive florale și se inspiră din motive de 

artă populară. O parte din lucrări sunt inspirate din arta antică, 

egipteană și barocă. Este membru al A.A.P. Mureș din anul 

2000. A avut expoziții personale la Budapesta și în alte 

13 localități din Ungaria. În anul 2000 organizează o expoziție 

de sculptură, în sala „Unirea” a A.A.P. 

RADU AXENTE 

S-a născut în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, la 

data de 11 septembrie 1933. În anul 1959 a absolvit Academia 

Comercială din București. Este membru al A.A.P. din anul 

1984. Începând cu anul 1975, pictează în ulei pe sticlă. A 

organizat expoziții personale la Târgu-Mureș, Eforie Nord, 

București, Olănești și Sovata. A participat la expoziții de grup 

și colective în sala „Unirea”. Are lucrări în colecții particulare 

din țară și străinătate, în Germania, Franța, Olanda, Belgia, 

Spania, Ungaria, Austria, Italia, Cehia, Iugoslavia, Finlanda, 

Suedia, Rusia, S.U.A., Canada, Japonia, China și Anglia. Este 

și membru A.A.P. București. 

SÁNDOR LÁSZLÓ 

S-a născut la data de 25 iunie 1933, în orașul 

Gheorgheni, județul Harghita. A absolvit liceul în localitatea 

Sfântu Gheorghe. Sculptează în lemn, din anul 1964. Este 

membru al A.A.P. din anul 1979. A organizat expoziții 

personale de sculptură în Târgu-Mureș și Budapesta. A 

participat cu lucrări de sculptură în lemn la expozițiile de grup 

și colective, organizate de A.A.P. Mureș. 
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SIMONFFI JOLÁN 

S-a născut la data de 21 februarie 1935, în comuna 

Zetea. A absolvit 10 clase. A urmat cursuri de pictură în ulei, 

la Odorhei, cu profesorii: Maszelka János și Bocskai Vince. A 

organizat expoziții personale în anii 1959 și 1982 la Zetea, 

apoi la Sovata, în anii 1973 și 1979, 1980 și 1981, Odorheiu 

Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Târgu-Mureș, precum și în 

Budapesta în anii 1991, 1993 și 1994. A participat la 

expozițiile județene și naționale de artă naivă în perioada 

anilor 1977–1989. A participat cu lucrări de pictură naivă la 

expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P. Mureș. 

Este membră a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, din anul 

1984. 

SOMEȘAN ȘTEFAN 

S-a născut la data de 22 august 1925, în localitatea 

Lăzarea, județul Harghita. A absolvit Liceul „Al. Papiu 

Ilarian” din Târgu-Mureș și Facultatea de Agronomie din 

Cluj. Membru fondator al A.A.P. Mureș din anul 1977. A fost 

președintele asociației din data de 30 ianuarie 1977 de la 

înființare, până la data de 16 mai 1982. Cu lucrări de pictură 

în ulei, a participat la expoziții de grup și colective în 

localitățile: Târgu-Mureș, Cluj, Alba-Iulia, Constanța, 

Sighișoara, Târnăveni, Reghin, etc., obținând numeroase 

premii și distincții la expozițiile județene și republicane. A 

decedat la data de 25 martie 1990, la Târgu-Mureș. 

SUCIU LUCIA ZÂNA 

S-a născut la data de 12 mai 1933, în localitatea Râpa de Jos, județul Mureș. A 

absolvit Liceul Al. Papiu Ilarian și Școala de Arte din Târgu-Mureș, având ca profesor 

pe pictorul Gheorghe Olaru. A profesat ca pictor executant. Este membră a A.A.R din 

1977. 
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A organizat expoziții personale în municipiul Târgu-

Mureș în anii: 1982, 1983, 1985, 1995, 1999, 2000, 2001, 

2002 și 2004. A participat la peste 100 de expoziții de grup și 

colective, organizate în localitățile: Târgu-Mureș, București, 

Constanța, Pitești, Satu Mare, Alba Iulia, Cluj, Reghin, 

Târnăveni etc. 

Pentru activitatea artistică a fost distinsă cu premiul I pe 

județ în anii 1983 și 1988. A participat la tabăra de creație de 

la Sovata în anii 1987, 1988 și 1995. 

 

 

SUCIU SEVER 

S-a născut la data de 17 februarie 1924, în localitatea 

Târnăveni. A sculptat în lemn lucrări mari monumentale, cu 

teme filozofice, care au fost achiziționate de către Casa de 

Cultură „Mihai Eminescu” din Târnăveni. Cu lucrări de 

sculptură în lemn și cu picturi pe pânză a participat între anii 

1971 și 1985 la expoziții județene și naționale, unde a obținut 

două premii I la București, în anii 1983 și 1985. A participat la 

expoziția națională de artă naivă din Pitești în anul 1983, iar în 

anul 1987, a obținut locul I la Expoziția națională de artă 

plastică de la Cluj-Napoca. 

Este membru al Asociației Artiștilor Plastici Mureș, din 1984. A participat cu 

lucrări de pictură și sculptură la expozițiile de grup și colective, organizate de Asociația 

Artiștilor Plastici Mureș, în sala de expoziții „Unirea” din Târgu-Mureș. Este prezentat 

în catalogul „Arta naivă din România și întâmplări de călătorie” autor Herbert Wiesner, 

Austria, 2002. În lucrările de sculptură și de pictură, de mari dimensiuni, tratează teme 

istorice și filozofice legate de istoria Ardealului.  

A decedat la 2 august 1997. 
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SZABÓ LÁSZLÓ 

S-a născut la data de 11 februarie 1974, în localitatea 

Odorheiu-Secuiesc. Este de profesie asistent medical. Este 

membru al Asociația Artiștilor Plastici Mureș, din anul 1996. 

A participat cu lucrări în pastel, ulei și grafică la 

expoziții personale și de grup, la Casa de Cultură din Odorheiu 

Secuiesc, din anul 1995, până în prezent, precum și la 

expozițiile colective, organizate de A.A.P. 

SZÁSZ ISTVÁN 

S-a născut la data de 26 mai 1944, în localitatea Târgu-

Mureș. Este membru al asociației din anul 1997. 

Cu lucrări de metaloplastie pe tablă de cupru, a 

organizat expoziții personale la Târgu-Mureș în anii 1997, 

1998, 1999, 2001 și 2002, iar în comuna Sângeorgiu de Mureș, 

în anul 2002. Participă cu o expoziție deosebită în anul 

2003, la Centrul Cultural „Petőfi Sándor” din București. A 

participat la expoziții de grup și colective în localitățile: Periș 

(1996), Târgu-Mureș (1997, 1998 și 1999), Livezeni (1999), 

Sângeorgiu de Mureș (1999 și 2001). 

Participă cu lucrări la expozițiile de grup și colective, 

organizate de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, în sala de expoziții „Unirea” din 

municipiul Târgu-Mureș. 

SZÁSZ LÁSZLÓ 

Este născut la data de 8 iunie 1924, în București. A 

absolvit Școala Comercială. Urmează cursurile de pictură-

grafică în anul 1942, cu pictorul Bordi András. A absolvit 

cursurile Școlii de Arte din Târgu-Mureș, în anul 1983, secția 

grafică și pictură. Este membru al A.A.P. din anul 1981. A 

organizat expoziții personale în perioada 1981–2001 în 

localitățile: Lacu Roșu, Târgu-Mureș, Reghin, Odorheiu 

Secuiesc, Miercurea Nirajului, Gheorgheni, Luduș, Periș și 

Budapesta, în total 57 de expoziții.  
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A participat cu lucrări la expoziții colective, organizate în localitățile Târgu-

Mureș, Luduș, Sovata, Sibiu, Alba Iulia și Cluj-Napoca, în total 47 de expoziții în 

perioada 1981–2001.  

A fost prezent în taberele de creație din localitățile: Sovata (1987, 1988, 1989 și 

1992), Sighișoara (1990) și din Ungaria (1991). Pentru activitatea artistică a fost distins 

cu diplome de onoare, în anii 1981 și 1989. 

ȘERBAN TIBERIU 

S-a născut la data de 22 ianuarie 1925, în localitatea 

Târgu-Mureș. A absolvit Academia Comercială din Cluj-

Brașov. Urmează cursurile Școlii de Arte din Târgu-Mureș, 

fiind absolvent în anul 1960. A debutat în anul 1970, cu o 

expoziție de pictură în ulei, organizată în holul Palatului 

Culturii din Târgu-Mureș. Este membru fondator al A.A.P. 

Mureș din anul 1977 și membru în consiliul de conducere. 

Expune la expoziții de grup și colective din localitățile: Târgu-

Mureș, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Brașov, Sibiu, București, 

Reghin, Târnăveni, Sighișoara, obținând premiul I și II pe 

țară, precum și mai multe premii județene și interjudețene. 

Organizează expoziții personale în municipiul Târgu-Mureș și în  

comuna Sângeorgiu de Mureș. Participă la taberele de creație din orașul Sovata. 

A participat cu lucrări de pictură în ulei la expozițiile de grup și colective, organizate 

de A.A.P. Mureș. 

ȘTEF LIVIU OVIDIU 

S-a născut la data de 13 martie 1936, în comuna Velț, 
județul Sibiu. A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară 
din București în anul 1960 și Facultatea de Biologie din 
București în 1974. Este membru A.A.P. Mureș, din 1982. Este 
membru în consiliul de conducere și vicepreședinte. A 
organizat expoziții personale în sala de expoziții „Unirea” în 
anii 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004. Participă la 
expozițiile de artă a medicilor în anii 1982, 1983 și 1989. A 
participat la peste 50 de expoziții de grup și colective în 
localitățile: Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Brașov, 
București, Reghin, Târnăveni, Sighișoara, Sângeorgiu de 
Mureș etc. A participat la taberele de creație din 

localitățile: Sovata (1989–2003), Cund, Berghia, Deda și Șincai. La expozițiile 
județene și naționale a fost distins cu premii în anii: 1984, 1985 și 1986. Multe din 
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lucrările sale au fost achiziționate în țări ca: Franța, Germania, Suedia, Norvegia, 
Ungaria, Israel, Austria, S.U.A etc. A participat la expozițiile de grup și colective, 
organizate de A.A.P. în sala de expoziții „Unirea”. 

TAMÁS ÉVA 

S-a născut la data de 4 aprilie 1945, în comuna Găiești. 

De profesie, pictor executant. Este membră a Asociației 

Artiștilor Plastici din anul 2003. A organizat o expoziție 

personală și a participat la trei expoziții de grup și colective, 

organizate în municipiul Târgu-Mureș. A participat la 

expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P. în sala 

de expoziții „Unirea”, din Târgu-Mureș.  

TĂNASE ELENA 

S-a născut la data de 5 mai 1934, în localitatea Șincai 

Fânațe. A absolvit Liceul Al. Papiu Ilarian în anul 1956 și 

Liceul Economic din Constanța 1965. În anul 1970 a absolvit 

Academia de Științe Economice din București. Este membră a 

A.A.P. din anul 2001. A participat la expoziții de grup și 

colective, organizate de A.A.P. cu lucrări de pictură în ulei, în 

sala de expoziții „Unirea” și Cetatea Medievală din Târgu-

Mureș. În anul 2003 a participat la o expoziție de grup din 

municipiul Satu Mare. 

TARBA GEORGIANA 

S-a născut la data de 5 iunie 1969, în orașul Târgu-

Mureș. A absolvit Facultatea de Drept, în anul 2002. A urmat 

cursurile Școlii de Arte, secția pictură, din Târgu-Mureș, pe 

care le-a absolvit în anul 2004. Este membră a A.A.P. Mureș, 

din anul 2004. A participat cu lucrări la expoziții de grup și 

colective în anul 2003 și 2004, organizate în municipiul 

Târgu-Mureș. În anul 2003 a participat la Expoziția națională 

de pictură „Vespasian Lungu” din Brăila, unde a obținut locul 

III. A participat la Tabăra de creație de la Deda. 
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TĂTAR ADRIAN ALEXANDRU 

S-a născut la data de 9 decembrie 1986, în orașul 

Toplița. Este elev la Grupul Școlar „Ion Vlasiu” din Târgu-

Mureș, secția sculptură. Realizează sculpturi în lemn și 

modelează în lut. Este membru al asociației din anul 2002. De 

la data înscrierii în A.A.P. a participat la expozițiile de grup și 

colective, organizate în sala de expoziții „Unirea”, din 

municipiul Târgu-Mureș.  

 

 

TÓTH FERENC 

S-a născut la data de 16 ianuarie 1954, în localitatea 

Praid, județul Harghita. Este absolvent al Liceului de Arte 

Plastice din Târgu-Mureș. Profesează ca învățător. Este 

membru al Asociației Artiștilor Plastici Mureș, din anul 1983. 

A participat la expozițiile de grup și colective din 

localitățile: Sovata, Gheorgheni, Odorheiu-Secuiesc, Târgu-

Mureș, și în Ungaria. 

 

 

TÖRÖK ZSUZSA 

S-a născut la data de 12 februarie 1972, în municipiul 

Târgu-Mureș. A absolvit liceul, apoi a urmat cursurile de 

etnografie și artă populară, în anii 2001 și 2002. Este membră 

A.A.P. din 2002. Participă cu lucrări de ceramică pictată la 

expozițiile de grup, organizate în sala Parohiei Unitariene, în 

anii 2002 și 2003, în sala „Unirea” și Cetatea Medievală, în anii 

2003 și 2004. 
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TUNARU NICOLAE 

S-a născut la data de 31 iulie 1955, în localitatea Târgu-
Mureș. A absolvit liceul în municipiul Târgu-Mureș. În anul 
1986 a absolvit Școala de Arte din Târgu-Mureș secția pictură, cu 
profesoara Lucia Călinescu. Este membru A.A.P. din anul 1985. 
Sub îndrumarea artistului profesionist Vasile Mureșan își 
perfecționează tehnica de pictură în ulei. A participat cu 
regularitate la saloanele anuale de pictură organizate de A.A.P. 
Mureș. A expus lucrări de pictură în ulei în 12 expoziții personale 
și în 60 de expoziții colective și de grup. A participat la saloanele 
naționale de pictură din București (1988), Alba Iulia (1987, 1988, 
1991 și 1992) și Constanța (1988, 1991 și 1992). Lucrările sale 
au fost expuse la manifestările expoziționale internaționale ce au 
avut loc în Belgia (1993 și 1994), Ungaria (2000) și se află în numeroase colecții 
particulare atât din țară, cât și din Belgia, S.U.A., Canada, Ungaria, Germania, Olanda, 
Franța, Italia și Argentina. A participat la taberele de pictură din localitățile Sovata, Cund, 
Alba Iulia, Constanța și Berghia. Pentru activitatea expozițională a fost distins cu locul II 
pe județ în anul 1988 și locul II pe țară în anul 1989. În perioada aprilie 1995 și iulie 2004 a 
fost președintele A.A.P. Mureș, contribuind la buna desfășurare a întregii activități 
expoziționale și organizatorice a asociației în municipiul Târgu-Mureș și județul Mureș. A 
decedat în iulie 2004. 

VAIDA P. VALERIU 

S-a născut la data de 13 iulie 1922, în orașul Târgu-

Mureș. Studii: Școala Superioară de Arte și Meserii „Aurel 

Vlaicu” din Arad - secția sculptură, promoția 1944. A lucrat în 

întreprinderi industriale, în învățământ și cultură. Profesor de 

specialitate (lutierie) la Școala profesională din Reghin, 

profesor de desen la Școala generală nr. 6 din Târgu-Mureș, 

tehnician la ILEFOR., director al Centrului Județean de 

îndrumare a Creației Populare Mureș (1971–1986), până la 

pensionare. În calitate de director a sprijinit promovarea și 

afirmarea artei plastice și meșteșugărești din județul Mureș. 

Este autor al cărților: Instrumente muzicale cu coarde și arcuș 

(1958), Monografia Dimitrie Știrbulescu (1968), Mărturii dintr-un veac apus (2001). 

Este autor a mai multor studii și articole de specialitate publicate în ziare și reviste. A 

fost președinte la A.A.P. Mureș în perioada 24 martie 1985 și 8 mai 1995. Este 

membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2003. 
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VASIAN IOAN 

S-a născut în satul Bezded, județul Sălaj, la data de 

23 februarie 1946. A absolvit Școala Militară și Academia 

Militară. Participă cu lucrări de pictură la expoziții de grup și 

colective între anii 1992 și 1994. În anul 2004 organizează o 

expoziție personală, de pictură la Cercul Militar din Târgu-

Mureș, intitulată „Natura în imagini”. Este membru A.A.P. 

Mureș din anul 2004. A participat cu lucrări de pictură la 

expozițiile de grup și colective, organizate de A.A.P. Mureș.  

VĂLENAȘ DÉGI ÉVA 

S-a născut în Târnăveni, în 1961. Este membră a 

Asociației Artiștilor Plastici din 1985. A organizat expoziții 

personale în localitățile: Târgu-Mureș, Târnăveni, Costinești și 

Budapesta A expus lucrări de pictură în acuarelă, pastel și ulei, 

la expozițiile de grup și colective, organizate în municipiul 

Târgu-Mureș și la Târnăveni. A participat la taberele de creație 

de la Sovata și Cund.  

 

VULTUR ANGEL 

S-a născut la data de 2 august 1963, în localitatea 

Frunzeni. A absolvit Liceul de Poligrafie din București, în anul 

1981. A urmat cursurile de pictură la Casa de Cultură a 

sindicatelor din Târgu-Mureș, în anul 1985, cu profesorul Vasile 

Mureșan. Este membru în A.A.P. din anul 1987. A urmat 

cursurile Școlii de Arte, având ca profesor pe Lucia Călinescu. 

A organizat expoziții personale în anii 1988, 1992, 1995 și 

2004 în sala de expoziții „Unirea”. A participat la taberele de 

pictură de la Sovata. A fost distins în anul 1987 cu premiul II la 

expoziția „Satul românesc” din Constanța, premiul III în anul 

1988, la expoziția din București și cu o mențiune în anul 1989, 

la Salonul „Lucian Grigorescu” din Constanța. 
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Reproduceri după lucrările membrilor A.A.P. Mureș 

  
Abonyi Mária  Achim Daniela 

 
Albert Sándor István 
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Alecu Erica 

 
Alecu Gabriela 
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Barabás Dénes 

 
Belciug Alexandra Maria 
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Belean Maria Ileana 

 
Berecz Elisabeta 
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Berecz Ferenc 

 
Berecz Zselyke 
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Bogătean Annamaria 

 
Bogătean Călin 



Asociația Artiștilor Plastici Mureș 1977-2004 

75 

 
Boilă Lacrima Bianca 

 
Călugăru Ana 
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Călugăru Nicolae 

 
Chira Teodora 
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Costin Eduard 

 
Cozma Dorel 
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Crișan Ana-Maria 

 
Crișan Vasile 
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Cseh Felicia 

 
Czirjék Lajos 
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De Villa Ernest 

 
Delczeg Viorica 
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Derzsi Ágnes 

 
Diaconu Valerian 
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Dohotaru Monica Mihaela 

 
Domokos Ștefan (Kirizba) 
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 Duha László 

 
Ercsey Árpád Nicolae 
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Fábián Margit 

 
Fekete Pál 
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Florea Nicolae Dorel 

 
Florea Radu 
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Frunză Mihai 

 
Goron Sabina 
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Gyénes Tibor 

 
Hadnagy Gabriella 
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Hăsmășan Otilia 

 
Hetrea Cornelia 
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Ionașiu Margareta 

 
Ionașiu Radu 
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Ionescu Margareta 

 
Ispas Elena 
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Iszlai Irma 

 
Itu Ioan 
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Izsák Mártha 

 
Jakab Éva Laura 
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Járai Ernö 

 
Károly Ferenc 
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Kassay Zoltán 

 Keserü Alexandru 
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Kilyén Árpád 

 
Kiss Anna 
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Kiss Ibolya 

 
Kiss Márton 
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Koncz János 

 
Kónya László 
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Kopacz Miklós Lukács 

 
Korodi Szász Albert 
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Kovács Jenő 

 
Kulcsár Elisabeta 
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Laczko Aranka 

 
Lup Emilia 
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Magyari Iuliana 

 Man Adriana 
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Márton Márta-Ágota 

 
Matei Ramona-Enyedi 
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Máthé András 

 
Merdar Elisabeta 
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Mihalache Ștefan 

 
Moldovan Angelica 
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Molnár Vicențiu 

 
Moraru Teodor 



Ilarie Gh. Opriș 

106 

 
Muj Aurelia 

 
Mureșan Simona Maria 
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Mureșan Vasile 

 
Mureșan Voichița 
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Nagy Ádám 

 
Nagy Andrea 
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Naste Ruxandra 

 
Negruți A. Persida-Mihaela 
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Nicușan Grigore 

 
Nits Ileana Mira 
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 Nuțiu Octavia-Felicia-Maria 

 
Olariu Silviu Petru 
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Opriș Gh. Ilarie 

 
Opriș Gheorghe 
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Orza Alexandru 

 
Ösz Zoltán 
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Pakuts Dezideriu 

 
Palaghie Nicolae 
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Petz József 

 
Pop Călin Ovidiu 
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Pop Monica Moldovan 

 
Popa Teodor 
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Purcariu Ana Sabina 

 Radó György 
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Radu Axente 

 
Sándor László 
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Simonffi Jolán 

 
Someșan Ștefan 
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Suciu Lucia Zâna 

 
Suciu Sever 



Asociația Artiștilor Plastici Mureș 1977-2004 

121 

 
Szabó László 

 
Szász István 



Ilarie Gh. Opriș 

122 

 
Szász László 

 
Șerban Tiberiu 
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 Ștef Liviu Ovidiu 

 
Tamás Éva 
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Tănase Elena 

 Tătar Adrian Alexandru 
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Târbă Georgiana 

 
Török Zsuzsa 
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Tóth Ferenc 

 Tunaru Nicolae 
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Vasian Ioan 

 
Vălenaș Dégi Éva 
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Vultur Angel 

 Dombi Constantin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGINI ISTORICE 
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Imagini istorice 

 

1970. Sala Apollo, expoziție județeană de artă naivă 

 

1975. Lacul Roșu. Documentarea artiștilor din Clubul Azomureș, Târgu-Mureș 
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1977. Galeria Apollo. Expoziție de pictură și metaloplastie 

 
1977. Sala Apollo, expoziție de pictură și metaloplastie, președinte Ștefan Someșan 
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 1977. Sala Apollo, expoziție colectivă de pictură a artiștilor de la CIC Târgu-Mureș, 

responsabil cultural Gheorghe Vanga 

 
1977. Sângeorgiu de Mureș, atelierul pictoriței Czirják Luiza. 
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1977. Căminul cultural Sângeorgiu de Mureș, expoziție de artă naivă 

 

1978. Muzeul Județean de Etnografie, expoziție județeană de artă plastică. Președinte 

Ștefan Someșan, secretar Octavia Nuțiu 
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1978. Râciu. Bustul Gh. Șincai 1979. Șincai. Bustul Gheorghe Șincai 

 
1979. Sala Apollo, expoziție colectivă de pictură 
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 1980. Conducerea A.A.P. Mureș. Ilarie Gh. Opriș vicepreședinte, Tiberiu Șerban vicepreședinte, 

Octavia Nuțiu secretară, Vaida P. Valeriu director, Ștefan Someșan președinte 

 
1982. Blaj. Vizită pe Câmpia Libertății la Complexul de sculpturi realizate de Ion Vlasiu 
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 1982. Sediul Asociației Artiștilor Plastici, Târgu-Mureș, piața Republicii nr. 9 

 1983. Bibliotea comunală Sângeorgiu de Mureș. Expoziție „Exlibris” Vecserka Zsolt. 

Alocuțiuni: Serafim Duicu, Cornel Moraru, Ferenczi Jóska și Moldovan Irén 
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 1983. Sângeorgiu de Mureș. Vaca și vițelul 

 
1984. Deschiderea festivă a Galeriei de Artă „Unirea”. Expoziție de pictură personală 

Sorana Ceuca. Sunt prezenți artiștii Izsák Márton și Ion Vlasiu 
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1984. Deschiderea festivă a Galeriei de Artă „Unirea” în prezența directorului  

Vaida P. Valeriu și a ziaristului Doru Mureșan 

 
1985. Biblioteca comunală Sângeorgiu de Mureș. Expoziția de pictură Silviu Petru Olariu. 

Alocuțiuni Ion Vlasiu, Serafim Duicu, Florin Ceotea, Anton Cozma, Moldovan Irén 
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1988. Sângeorgiu de Mureș, biblioteca. Expoziția de pictură Szász László.  

Alocuțiuni: Ilarie Gh. Opriș, Dumitru Mureșan și Moldovan Irén 

 
1988. Sovata, tabăra ,,Centrul județean al creației Mureș” 
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1989. Sovata. Hotel Sovata, expoziție colectivă de pictură 

  1998. Franța-Bressuire, Simbolul 

cocoșului de Vasile Mureșan 
Franța-Bressuire, Pomul vieții 
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 2000. Râciu, jud. Mureș. Monumentul eroilor 

 

2002. Sângeorgiu de Mureș, Biblioteca comunală. Expoziția „Biserici” 
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2003. Cund, jud. Mureș, tabăra de pictură ,,Familia Boilă” 

 

2004. Studioul de Radio Târgu-Mureș 
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2004. Biserica Reformată din cartierul „Unirii” 

 

2004. Sângeorgiu de Mureș. Biblioteca. Expoziție de pictură Szász László 
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2004. București, Sala Cub, expoziție națională de icoane 

 
2004. Cluj-Napoca, Muzeul Județean de Artă, expoziție Gheorghe Opriș 
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Președinții Asociației Artiștilor Plastici Mureș 

 

 
Ștefan Someșan,  

30.01.1977-16.05.1982 

Valeriu P.Vaida,  

24.05.1985-08.05.1995 

 

 
Nicolae Tunaru,  

08.05.1995-03.08.2004 

Ilarie Gh. Opriș,  

16.05.1982-24.03.1985, 03.08.2004- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOURI ÎN PRESĂ 
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Apariții în presa centrală 

 „Flacăra”, septembrie 1976 
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 Elöre, București, 12 Septembrie 1976 
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„Útunk”, septembrie 1977, partea a I-a 
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„Útunk”, septembrie 1977, partea a II-a 
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„Munkásélet”, iunie 1980, partea a I-a 
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„Munkásélet”, iunie 1980, partea a II-a 
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„Új Élet”, octombrie 1980, partea a I-a 
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„Új Élet”, octombrie 1980, partea a II-a  
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 Munkásélet, București, 30 Decembrie 1981 
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 Scînteia, București, 3 Decembrie 1986,  
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 Scânteia, București, 12 Noiembrie 1986  
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Apariții în presa locală 1976-1989 

Expoziția cenaclului tinerilor plasticieni de la „Azomureș” 

Viorica HERDEAN, muzeograf 

Expoziția membrilor cenaclului de plasticieni de la „Azomureș” a debutat sub 

semnele unui entuziasm evident. 35 de membri, câți numără cenaclul, expun în sala 

„Apollo” lucrări de pictură, grafică și artă decorativă. Este prima confruntare mai 

serioasă cu publicul în istoria cenaclului de până acum; a mai existat o ieșire în public 

la începutul acestui an, la clubul „Prodcomplex”, dar fără să aibă anvergura expoziției 

prezente. Intenția tinerilor artiști amatori de a ieși în public credem că constituie și un 

prilej de verificare a potențialului cenaclului, după ce un timp arderile s-au consumat 

pe „neștiute”. Profesiile „de bază” ale expozanților sunt diverse: muncitori, tehnicieni, 

economiști, ingineri - cultura noastră socialistă, în dezvoltarea ei, implică accesul 

maselor populare la valorile cultural-spirituale și în același timp creează posibilitatea 

afirmării creatorilor de valori. Pe drept cuvânt atât sub un aspect, cât și sub celălalt, 

cultura socialistă este și trebuie să fie o cultură de masă. Numai că, această 

caracteristică a culturii noastre spirituale primește manifestări concrete în ambele 

cazuri: dacă teoretic și practic, prin politica culturală a partidului și statului nostru, 

fiecare cetățean are posibilitatea de a se instrui, cultiva și pregăti pentru a asimila orice 

tip de valoare spirituală - națională și universală, - devine o imposibilitate teoretică ca 

fiecare dintre noi să fim om de știință ori artist .plastic, poet sau prozator, muzician sau 

artist dramatic. Această imposibilitate este suplinită de mișcarea cultural-artistică de 

masă și am dovedit de atâtea ori că, ea poate da valori de o înaltă substanță spirituală. 

Am făcut această precizare mai ales pentru faptul că, în viața noastră culturală a avut 

loc în acest an un eveniment istoric - Congresul educației politice și al culturii 

socialiste - al cărui spirit trebuie tradus în fapt. 

Existența cenaclului de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg.-Mureș 

este o realizare de certă valoare, creând o formă organizată pentru toți cei care vor să-și 

exprime plastic trăirile, gândurile, sentimentele și aceasta cu atât mai mult cu cât este 

vorba de oameni care trăiesc zilnic febra producției de bunuri materiale, sunt zilnic în 

proba de foc a vieții. Este de apreciat și tendința de a expune  rezultatele obținute. Dar 

fără a supăra pe nimeni, credem că deschiderea unei expoziții,într-un oraș ca Tg.-

Mureșul, cu un pronunțat grad de profesionalism și calitate în circuitul valorilor 

plastice, într-o sală cu un aflux de public garantat, reclamă replicări artistice suficiente 

de relevante pentru a promova în primul rând calitatea și bunul gust, chiar dacă 

expozanții sunt numiți amatori. Din marea masă a oamenilor, ei sunt cei mai apropiați 

și mai sensibili la marea artă. 
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Pentru că nu numai că privesc într-un mod aparte ceea ce li se oferă, ci vor să 

dea și ei, și credem că vor avea de unde. Lipsa de îndrumare competentă, munca la 

voia întâmplării face ca expoziția să cuprindă o evidentă superficialitate, lucru atât de 

periculos pentru potențialul probabil al cenaclului. Socotim că sub o îndrumare 

competentă, invitând în mijlocul acestor tineri artiști plastici (de ce numai brigăzile 

artistice de agitație sau cenaclurile literare să fie patronate de specialiști) printr-o 

colaborare cu filiala Uniunii artiștilor plastici, prin organizarea unor expoziții cu temă 

și a altor activități care să permită membrilor cenaclului plastic de la Combinatul de 

îngrășăminte chimice o pătrundere în tainele expresiei estetice, realizările lor artistice 

ar da alte valențe creației. Dacă, cu această ocazie am reținut numai inițiativa pe care o 

dorim promovată, avem totuși suficientă încredere în potențialul creator al acestui 

cenaclu pentru a-i aștepta realizările viitoare. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 21 August 1976 

Műkedvelők képzőművészeti köre 

Dézsi ÖDÖN 

Rendkivüli  érdekes kiállítás nyílt meg az elmúlt napokban az Apolló teremben. 

Nem hivatásos képzőművészek jelentkenek itt, hanem a marosvásárhelzi Vegyipari 

Kombinát munkásai, technikusai, azok a dolgozók, akik szabadidejükben 

barkácsolnak, festenek, faragna, rézlemezbe formálják a legcsodálatosabb 

elképzeléseiket. Műkedvelő képzőművészek, akik ez év tavaszán valami csodálatos 

dologra határozták el magukat:  megzénkben élsőnek hozták létre az üzemi 

műkedvelők képzőművészeti körét. Huszonhat taggal indultak el. Ők az alapok, de már 

annyian érdeklődnek a kör tevékenysége iránt,- hogy számítani lehet számuk 

megkétszerezésére. Az alakuló ülésen elfogdott működési szabályyatuk értelmében a 

képző-művészeti körbe más üzemekből is beléphetnek a tehetséges alkotók. A kör 

vezetője, elnöke Moga Petru közgazdász-műkedvelő faragó, alelnöke Opriș Ilarie 

rézműves. A kör keretén belül festészet, szobrászat, grafika, ötvösművészeti ágakban 

fejtik ki tevékenységüket a tagok. Mindenik ágnak van vezetője, felelőse. Első 

ténykedésük a megalakuláskor megnyitott kiállításuk volt. Jelentkezésükre sokan 

felfigyeltek. De még jobban élterjedt hírük a mostani kiállításuk alkalmával. Naponta 

több százan tekintik meg azt. Ügy érzem ezzel a kiállítással és általában a kör 

létrehozásával a Vegzipari kombinát pártbizottsága, szakszervezete eleget tesz annak a 

feladatnak , |amelyet pártunk-főtitkára a politikai nevelés és a szocialista kultúra 

kongresszusán tartott beszédében így fogalmazott meg: „Általában jobban kell 

ösztönöznünk a tömegek alkotó szellemét a művelődésben, fejleszteni kell az irodalmi 

köröket, a művészeii, a tudományos és technikai jelegű kőrőket". Nyilván vannak még 

nehézségek itt is. A műkedvelők bár komoly segítséget kaptak és élvezik a Népi 

Alkotások és Műveleti Tőmegmozgalmat Irányító Megyei Központ segítségéis, de 

szükségük lenne egy közös műteremre, ahol egy-egy szakember  irányításával vitákat 
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szervezhetnének, alkotási problémákat is megbeszélhetnének. Közülük többen 

országos kiállításon remekeltek. Tamás Pál például a VI. országos kiállításon II. Díjat 

nyert. Az idei országos kiállításra a kör tagjai közül heten küldtek el alkotásokat! Ez 

igen szép siker, elismerés munkájuk iránt. 

A képzőművészéit kör második önálló kiállításán 64 mű latható. A legtöbbet a 

rézművesek hoztak. Ez érthető is, hiszen a kör erősségét éppen ezek alkotják (nyolcan 

vannak). Igen szép portrékkal jelentkezik Deac Gheorghe, de Varga Csaba csendélete, 

Moga Petre művei, Mailat Ludovic festményei, Tamás Pál, Berecz Ferenc, Ötvös 

Károly rézművei feltétlenül figyelemre méltóak. Sok látogató megjegyezte, hogy a 

kiálítás nem egységes, hullámzó a színvónal. Ebben igazuk van, de nem szabad 

elfelejteni, hogy műlkedvelő képzőművészek mutatják be műveiket, köztük nagyon 

sokan most teszik az első lépéseket. 

Vörös Zászló, Târgu-Mureș, 28 august 1976 

Expoziția plasticienilor amatori  

Ioan POP 

Deschisă de curând, la clubul „Prodcomplex”, expoziția artiștilor plastici amatori 

de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg.-Mures, reunește lucrări a 26 de 

pasionați ai artei. Sunt prezentate lucrări de pictură, pirogravură, metaloplastie și 

grafică. Ea este rodul activității iubitorilor de frumos care, în timpul lor liber, au 

schimbat activitatea productivă cu cea artistică. 

Expoziția face parte dintr-un șir de manifestări 

politico-educative care preced Congresul educației 

politice și culturii socialiste și Congresul sindicatelor 

din România, fiind prima de acest fel a artiștilor plastici 

amatori de la Combinatul de îngrășăminte chimice. 

Animatorul ei este Petru Моgа, șef de birou și 

președintele cenaclului artiștilor plastici amatori. 

Merită să evidențiem că activitatea iubitorilor de 

frumos de aici se bucură de sprijinul comitetului 

sindicatului, a tovarășilor Augustin Aldea, președinte, 

Máthé Еnіkő, responsabilă culturală, și Gheorghe 

Vanga, secretar. 

Vizitând expoziția, cel ce se oprește în fața diferitelor lucrări rămâne impresionat 

de dăruirea, pasiunea și perseverența de care au dat dovadă creatorii. Dacă ne referim 

la pictură, merită să amintim, în primul rând, „Portretul” în culori vii, de Gheorghe 

Deac. Interesant este și tabloul „Flori” de același autor. Lucrarea „Excursie” de 

Steinmeier Walter este, de asemenea, expresivă, reușită. Nici pictura naivă nu lipsește. 

Ea este reprezentată de lucrarea „Sat secuiesc” de Szabó Károly. 
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Se pare că, metaloplastia are mai mulți reprezentanți în cadrul expoziției și cu 

lucrări diferite.  

Berecz Francisc prezintă, printre altele, „Sticlă ornamentală” și „Zaharniță”, 

Takács Albert „Farfurii” de diferite forme și dimensiuni, Ilarie Opriș „Sfeșnic” și 

altele. Interesantă ni se pare lucrarea din piatră a lui Iakabffi Iosif, „Povară” și un corn 

sculptat cu motive populare. Tamás Pál este prezent cu o lucrare din piatră, „Cap”, și 

una în metaloplastie, „Pocal”. 

Reușite sunt și lucrările lui Petru Моgа „Cap de dac” și „Cap de pandur”. 

Din discuțiile cu președintele și secretarul comitetului sindical a reieșit că, 

cenaclul plasticienilor amatori de la Combinatul de îngrășăminte chimice își propune 

ședințe de lucru cu caracter permanent (lunar), unde vor fi invitați și artiști plastici 

profesioniști. Iar, trimestrial, vor organiza câte o expoziție. Cu sprijinul comitetului 

oamenilor muncii și al comitetului sindicatului, se va asigura, în viitorul apropiat, în 

combinat, un loc unde artiștii plastici amatori să-și poată desfășura, în timpul liber, 

activitatea. 

Expoziția este o reușită. Ea constituie, credem, un îndemn și pentru alți artiști 

amatori din județul nostru. 

Steaua roșie, octombrie 1976 

O acțiune a artiștilor plastici amatori 

Conducerea Asociației Artiștilor Plastici amatori din județul Mureș aduce la 

cunoștința membrilor săi, care și-au exprimat dorința să ofere lucrări în dar familiilor 

sinistrate de pe urma cutremurului din 4 martie 1977, că lucrările pot fi depuse, până la 

20 martie 1977, la casele de cultură din Sighișoara, Reghin, Târnăveni, Sovata, precum 

și la Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă 

din municipiul Tg.-Mureș. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 15 martie 1977 

Muncă și creație artistică 

Mihail Аrt. MIRСEA 

Conceput ca o amplă mișcare menită să diversifice și să îmbogățească viața 

spirituală, Festivalul național „Cântarea României” a impulsionat și energiile creatoare 

ale făuritorilor de frumos din rândurile meșteșugarilor cooperatori mureșeni. Dovedind 

în timpul din afara orelor de muncă o atitudine artistică activă de participare nu numai 

la receptarea artei, ci și la crearea acesteia, artiștii plastici amatori din cooperativele 

meșteșugărești și-au finalizat strădaniile într-o reușită expoziție, prin care-și comunică 
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mesajul artistic și angajarea lor deplină în viața social-economică a țării, față de marile 

momente din istoria patriei pe care le comemorăm în acest an. 

Expoziția de la parterul Casei de mode din Târgu-Mures, care înregistrează 

zilnic un mare număr de vizitatori, cuprinde peste 60 de lucrări ale unui număr de 

90 de artiști amatori care practică cele mai diverse genuri ale plasticii ‒ pictură în ulei, 

pastel, acuarelă și tempera, grafică, sculptură, metaloplastie. 

De remarcat este orientarea tematică a expoziției, adecvată ideilor călăuzitoare 

care au generat larga mișcare cultural-artistică de masă „Cântarea României”. Astfel 

sunt de evidențiat compoziția consacrată războiului pentru dobândirea independentei, 

semnată de Foriș Zoltán (Coop. „Metalul”); lucrările închinate marii încleștări sociale 

de la 1907 realizate de Lucia Saciu (Coop. Mobila) și Siklodi Ernő (Coop. Textila); 

compozițіа simbolică „Țara” de Gáspár Dionisie (Coop. Mobila); tabloul „Oțelarii” аl 

lui Nagy László; peisajele naturale și urbane ale lui Alexandru Ilieș (Coop. 

Igiena): lucrările de grafica ale lui Rudolf Pecenka (U.J.C.M.) și Gyárfás Miklos 

(Cоор. Igiena); cele de metaloplastie realizate de Iliе Gălățean și Zongor László (Coop. 

Metalul). 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 19 martie 1977 

Expoziție 

Ampla mișcare de creație generată de Festivalul național „Cântarea României” a 

cunoscut, duminică, la Târgu-Mureș, un nou prilej de manifestare ‒ vernisajul 

expoziției județene a artiștilor plastici amatori. Expoziția, găzduită de galeriile Filialei 

Uniunii Artiștilor Plastici, prezintă vizitatorilor peste 150 de lucrări de pictură, grafică, 

metaloplastie, ceramică, sculptură și alte genuri, realizate de oameni al muncii de 

diferite categorii, care își consacră timpul lor liber redării prin formă și culoare a unor 

înălțătoare sentimente, gânduri și aspirații, cinstirii trecutului și prezentului țării. 

Expoziția este prima mare întâlnire cu publicul a creației plastice de masă 

mureșene, după recenta constituire a Asociației Artiștilor Plastici Amatori din județul 

nostru. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 19 aprilie 1977 

Salonul plasticienilor amatori 

Doru MUREȘAN 

Deschisă la galeriile Filialei U.А.Р. din Târgu-Mureș, expoziția județeană a 

artiștilor plastici amatori (făcând parte din firul manifestărilor organizate în cadrul 

Festivalului național „Cântarea României”) a reunit peste 150 de lucrări de pictură, 

grafiti, sculptură, metaloplastie, pirogravură, ceramică, semnate de oameni ai muncii, 
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pentru care creația plastică a devenit, de mai mult sau mai puțin timp, elevatul mod de 

exteriorizare a unor profunde sentimente patriotice, materializare a unor idei, 

îngemănare în formă și culoare a fanteziei și sensibilității, ca o ofrandă închinată cu 

pasiune templului zeiței Pallos Athena. 

Făcând din creația lor un mod artistic de tratare a unor semnificative momente 

din glorioasa istorie a României, din înfloritorul prezent socialist al țării, a frumuseților 

patriei și a nobilului suflet omenesc, cei aproape 80 de artiști amatori ale căror lucrări 

ou fost vernisate duminică în actualul salon județean al creației plastice de masă, au 

dovedit în același timp reale calități artistice ‒ în cazul unora maniere și concepții 

originale ‒ valoarea multora dintre lucrări apropiindu-se sensibil, sau stând pe aceeași 

plan al pretențiilor cu ale profesioniștilor. 

Tematic, cele mai multe dintre lucrările expuse sunt mixaje de suflet și minte, 

transpuse în linie, formă și culoare, pe deosebitele evenimente aniversate în acest an, 

de poporul nostru: Centenarul Independenței și 70 de ani de la Răscoala țăranilor din 

1907, remarcându-se din acest punct de vedere lucrările semnate de Octavian Nuțiu, 

Szász Klára, Carol Luca și Iorga Ferenc. Din punct de vedere al manierei dе 

interpretare, a măiestriei artistice și concepției plastice am notat în expoziție evoluțiile 

lui Nagy Francisc cu lucrarea „Cetate”, realizată într-o pensulație nervoasă, modernă, 

cromatica în gama complementarelor fiind inteligent și echilibrat „ruptă”; Nagy Zoltán 

încercând o matematică a culorii și compoziției, în „Natură statică” de exemplu, 

obiectele fiind doar pretextul compartimentării riguroase a petelor (suprafețelor) de 

culoare. 

Având loc oricând, cu cinste, într-o expoziție a profesioniștilor, dr. Kiss Ervin și 

Gamentzy Zoltán. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 23 aprilie 1977 

Expoziții interjudețene  

După cum se știe, Tg.-Mureșul va fi, în zilele de 1 și 2 mai, gazda fazei 

interjudețene a Festivalului național „Cântarea României”, la care participa județele 

Bistrița-Năsăud, Harghita și Mureș. În cadrul aceleiași etape a festivalului, ieri au avut 

loc vernisajele a două expoziții. 

În sălile de expoziții ale Filialei din Tg.-Mureș a U.A.P., de la parterul Palatului 

Culturii, s-a deschis expoziția interjudețeană de artă plastică și fotografică a amatorilor, 

cu participarea județelor Bistrița-Năsăud, Harghita și Mureș, iar la galeriile „Nagy 

Imre” din clădirea Bibliotecii Teleki-Bolyai a fost vernisată expoziția interjudețeană de 

artă populară, cu participarea creatorilor amatori din aceleași județe. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 27 aprilie 1977 
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Expun artiștii amatori  

Patru membrii ai cercului de arte plastice al clubului muncitoresc 

„Prodcomplex” expun 40 de lucrări ‒ pictură, sculptură, grafică ‒ în holul clubului. 

Expoziția este un vibrant și cald omagiu adus evenimentelor sărbătorite în acest 

an: centenarul proclamării Independenței de stat a României, comemorării a șapte 

decenii de la Răscoala din 1907, dar și omului, înfăptuirilor socialismului în patria 

noastră, frumuseților naturii și așezărilor noastre. Inspirând optimism și încredere atât 

prin tematică cât și culoare, lucrările expuse aduc în atenția vizitatorilor universul de 

preocupări nobile ale unui grup de muncitori care în timpul lor liber se consacră artei 

penelului sau daltei, vorbind prin aceasta despre însăși noblețea și sensibilitatea 

sufletelor lor. Cine sunt artiștii amatori? Czirek Adalbert, care expune pictură, este 

tâmplar de meserie, Molnár András, pictor, sculptor și grafician, prin cea de-a doua 

pasiune, este lăcătuș mecanic în viața socială; Szabó Ildikó, pictoriță de un rafinament 

modern și prim tematică și prin maniera tehnică, este în întreprindere lăcătuș mecanic, 

iar pictorița Florița Păduroiu este altfel țesătoare manuală. Apropierea între meserie și 

pasiune la prima vedere poate părea insolită, cred însă că atunci când însăși meseria 

devine pasiune ea se transpune adesea, ca în cazurile noastre, în expresie artistică. 

Un amănunt care pune într-o lumină și mai clară valoarea cercului de artă 

plastică a clubului muncitoresc „Prodcomplex”: la faza pe ramură a Festivalului 

național „Cântarea României” cercul s-a prezentat cu zece lucrări, toate luând loc în 

expoziția respectivă, iar din acestea, două au fost selecționate pentru faza următoare a 

concursului. De altfel, cercul clubului muncitoresc „Prodcomplex” nu este la prima sa 

confruntare cu publicul. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 15 mai 1977 

Teodor Popa ‒ premiul III 

G. GHEORGHE 

Sudor de profesie la Combinatul chimic din Târnăveni, Teodor Popa face parte 

din marea familie a muncitorilor-artiști, la care munca și delectarea spirituala formează 

un tot inseparabil. La conversație, vorba lui simplă, fără sofisticări, are ceva din 

modestia caracteristică omului călit la marea școală a uzinei, la care răspunsul vine 

direct și la obiect. 

După cum însuși mărturisea, biografia spirituală a artistului amator își are 

sorgintea în jurul anilor '50, dată la care tânărul sudor debuta, pe atunci, cu lucrări de 

pictură. Treptat, priceputul sudor îmbrățișează sculptura (metaloplastia), artă. ce avea 

mai multe tangențe cu îndeletnicirea cotidiană.  
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De altfel, lucrările lui de sculptură sunt rezultat al utilizării meșteșugite a 

aparatului de sudat, sub a cărui acțiune aluminiul sau fierul primește formele imaginate 

de artist. Lucrări cum sunt „Purtata”, „Cântăreții”, „Dansatorii” sau „Carbidarul” 

(expusă în secția de carbid) ilustrează robustețea talentului său. O parte din cele peste 

20 de lucrări, realizate în decursul anilor au fost expuse succesiv la Tg.-Mureș, Ploiești, 

Galați și București. Anul 1974 avea să însemne o nouă confirmare a talentului său. Este 

data la care Teodor Popa expune o lucrare cu subiect, istoric („Mihai Viteazul”) în sala 

Dalles din Capitală. În același an participă (cu lucrarea intitulată simbolic „Poveste”) la 

o expoziție internațională a artiștilor amatori, organizată la Budapesta. 

Ca și în cazul altor creatori amatori, punerea în valoare a valențelor sale artistice 

se va produce, cu adevărat, în cadrul Festivalului național „Cântarea României”, când 

activitatea creatorului amator Teodor Popa ‒ azi în vârstă de 48 de ani ‒ va fi răsplătită 

cu un merituos premiu III. 

Întrebat despre proiectele sale de viitor, Teodor Popa ne-a răspuns lapidar: „Îmi 

doresc aceeași forță și putere de muncă de până acum (îmi iubesc foarte mult meseria 

de sudor). Cât despre preocupările extraprofesionale, poate mă, voi orienta în mai mare 

măsură spre lucrările cu teme istorice, față de care am rămas dator...” 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 14 august 1977 

Arta populară mureșeană ‒ mesager al creației și muncii la Festivalul 

național „Cântarea României” 

Interlocutor VALERIU P. VAIDA, directorul Centrului Județean de Îndrumare a 

Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă. 

Frumusețea și amploarea fără precedent demonstrată de întâia ediție a 

Festivalului național „Cântarea României”, manifestare a muncii și creației libere a 

poporului nostru, a cuprins în ele și nestemate de creație și interpretare din sufletul și 

mintea poporului, de pe meleagurile Mureșului și Târnavelor. Festivalul a produs în 

județul nostru o puternică emulație a interpretării și creației artistice, a deschis larg 

zăgazurile spiritului creator, oamenilor muncii. Nivelul participării la faza pe țară a 

festivalului este dat de marele număr de premii acordate, care situează județul nostru 

printre primele patru la nivelul țării. 

— Vă rugăm să ne vorbiți despre prezența noastră în festival în ce privește 

creația plastică a amatorilor și arta populară. 

— Mișcarea artistică de masă în domeniul creatorilor populari a traversat o etapă 

nouă, superior calitativă celei anterioare, valorificându-se mai cuprinzător potențialul 

creator al artiștilor plastici amatori și al meșterilor populari, ceea ce a contribuit la o și 

mai pronunțată democratizare a actului de cultură prin participarea nemijlocită a 

oamenilor muncii la crearea de noi valori. S-a acordat o mare atenție artiștilor populari, 

îmbogățirii conținutului creației lor, prin promovarea lucrărilor tematice, a sporirii 

numărului cercurilor de creație.  
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Existența Asociației Artiștilor Plastici amatori a județului a determinat o 

îndrumare metodică sistematică din partea artiștilor profesioniști, repartizați pe cercuri 

de creație din întreprinderi și instituții. În etapa de masă a festivalului, s-au organizat 

mai multe expoziții de artă plastică și artă populară. S-au remarcat expozițiile de artă 

plastică și populară din Sighișoara, Luduș, Reghin, Sovata, Târnăveni, Bălăușeri, 

Dumbrăvioara, Valea Largă, Aluniș, Azomureș, IMATEX, Casa de cultură a 

sindicatelor, U.J.C.M. și altele. S-a remarcat în mod cu totul deosebit participarea la 

expoziția județeană a secțiilor interne și externe ale Școlii populare de artă. 

— Având în vedere experiența acumulată în domeniul artei plastice amatoare și 

a creației populare la prima ediție a festivalului, care sunt învățămintele pe care le-ați 

formulat pentru etapa următoare? 

— O și mai temeinică, sistematică și metodică organizare a îndrumării 

creatorilor populari, descoperirea unor noi izvoare de creație, de valorificare a 

tradițiilor locale. Și prima ediție a festivalului a evidențiat că, beneficiind de o 

îndrumare competentă, pe care o vom întări în ediția următoare, se poate înlătura 

treptat tendința de realizare a unor lucrări neautentice, false, lipsite de har artistic, fără 

legătură cu specificul local. Vom acorda, alături de instituțiile locale răspunzătoare, o 

și mai mare atenție organizării expozițiilor încă din etapa de masă, selecționarea 

competentă, riguroasă a celor mai izbutite creații, fără a face nici o concesie calității 

îndoielnice. Vom sprijini, astfel, organizarea în fiecare sat, a unui cerc de artă populară 

condus de profesorul de desen care să continue în mod organizat, respectând autenticul, 

tradițiile locale ale artei populare. 

Consemnat Cosmina ARBORE 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 27 august 1977 

Carnet plastic. Expoziția artiștilor plastici amatori 

Doru MUREȘAN 

În sălile secției de împrumut ale Bibliotecii județene din Tg.-Mureș a fost 

deschisă expoziția de grafică și pictură cu lucrări semnate de artiștii plastici amatori din 

municipiu. Sunt expuse peste 50 de lucrări, dovedind, prin nivelul calitativ destul de 

ridicat, o exigentă jurizare din partea comisiei, fapt ce se poate constitui ca notă 

dominanta a expoziției. Pot fi remarcate printre lucrările prezente în cadrul acestei 

manifestări, devenită tradițională în municipiul Tg.-Mureș, semnăturile unor plasticieni 

amatori, nelipsite de mulți ani din cadrul unor asemănătoare expoziții, dovadă că 

pictura, grafica, actul de creație în general, în acest domeniu al artelor nu este privit 

doar ca o îndeletnicire plăcută, ci tinde să se adâncească tot mai mult ca act de cultură 

pe de o parte, ca pasiune mereu perfecționată, 

pe de altă parte. În Spiritul acestei afirmații pot fi citate multe lucrări ce se 

apropie ca tehnică, ca nivel de înțelegere a compoziției grafice și cromatice, de cele 

realizate de artiști plastici profesioniști.  
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Am aminti în acest sens naturile statice realizate de A. Crișan, Șerban Tiberiu și 

Ștefan Someșan, în care deși paleta cromatică este deschisă uneori unor prea puternice 

tonuri de culoare, violentând ușor retina, se obține totuși efectul global armonic din 

care emană puterea de emoționare creată în general de frumos. Dintre lucrările în 

acuarelă rețin atenția cele semnate de Gamenczi și Gyenes, ultimul cu un excepțional 

peisaj de toamnă, realizat aproape monocrom. Alegându-și tot „peisajul de toamnă” ca 

temă pentru lucrările ei realizate în ulei, Lucia Suckt se desprinde de celelalte peisaje 

în ulei, prin calitatea execuției, deși, dovadă ușoară a amatorismului, cete două peisaje 

expuse sub semnătura dânsei sunt realizate parca de două peneluri distincte atât ca 

manieră cât și din punct de vedere al paletei cromatice. Grafica nu este prea strălucit 

reprezentată, reținându-ne atenția doar compoziția „Luceafărul” semnată de H. Horațiu. 

Slab reprezentată este și compoziția, majoritatea plasticienilor oprindu-se la peisaj sau 

natură moartă. Poate fi menționată însă lucrarea lui Magyari Nicolae, intitulată „1944”. 

Nelipsită este din actuala expoziție pictura naivă ‒ un bun obicei ce trebuie 

păstrat ‒ cu candoarea ei deosebită, cu puritatea sentimentelor ce îmbracă fiecare 

element compozițional într-un borangic al sufletului și minții. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 3 septembrie 1977 

Expoziție de artă plastică a medicilor 

Duminică a avut loc, în sălile de expoziții ale Filialei din Tg.-Mureș a Uniunii 

Artiștilor Plastici, de la parterul Palatului Culturii, la ora 12, vernisajul expoziției de 

artă plastică a medică a medicilor, ediția a VI-a, din municipiul Tg.-Mureș. 

Manifestarea a fost organizată de comitetul sindicatului de la Institutul de 

medicină și farmacie. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 25 octombrie 1977 

Expoziția medicilor 

Doru MUREȘAN 

În sălile de expoziții ale Filialei din Tg.-Mureș a U.A.P. a-a deschis expoziția de 

artă plastică cu lucrări realizate de medicii din municipiu, sunt expuse 60 de lucrări 

semnate de 15 artiști plastici amatori (ulei, tempera, acuarelă, sculptură, grafică, desen) 

vernisând cu acest prilej a VI-a ediție a acestei manifestări artistice, devenită de-acum 

tradițională. Deschisă sub auspiciile comitetului sindicatului de la I.M.F. Tg.-Mureș, 

expoziția se înscrie în șirul de manifestări cu care a debutat cea de-a doua etapă a 

Festivalului național „Cântarea României”, dovedind prin diversitatea tematică și a 

genurilor, prin nivelul artistic al majorității lucrărilor că, în general, creația artistică 

este condiționată nu numai de existența talentului și de o pregătire de specialitate ci și 
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de acel fior pământean ce îndeamnă sufletele alese să asimileze frumosul artistic, 

esteticul, ca modalitate de exprimare, de împlinire prin artă, generând pe planul simțirii 

acel firesc-uman: pasiunea. 

Pe planul realizării artistice se remarcă lucrările semnate de dr. Hadnagy Csaba 

jr., cu o deosebită spontaneitate în pensulație, calitate ce se circumscrie fericit și în 

așternerea culorii, conferind lucrărilor în ulei acea sensibilitate, putere de emoționare, 

care constituie apanajul creației artistice de calitate („Peisaj de iarnă”, „La periferia 

orașului”). Se detașează, de asemenea, lucrările în pastel și tehnică combinată ale dr. 

Lygia Ursace-Cionca, cu o viziune deosebită, astrală, în care natura se răsfrânge într-un 

suflet sensibil, poetic, plin de fantezie („Lacul Roșu”, „Cascada Bâlea”). Ridicându-se 

la un nivel calitativ demn de remarcat, lucrările semnate de Kiss Ervin (deosebit de 

picturale. În acuarelă cu tentă de guașă: „Iarna”, „Liniște”). Olariu Silviu Petru (grafică 

colorată), Nagy Zoltan („Natură statică”), Molnar Vince (numai acuarela ‒ „Impresii 

din Platoul Cornești”) completează valoarea întregii expoziții, manifestare ce am dori-o 

reluată, ca idee, și de alte colective de oameni ai muncii. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 29 octombrie 1977 

Creatorii de artă plastici, artă populară, fotografii artistice, filme, 

promovate la etapa interjudețeană 

1. - Artă plastică: 

Siko Daniel - I.C.V.A., Tamás Pál și Ötvös Carol - C.I.C. -„Azomureș", Olariu 

Silviu - Spitalul unificat, Pecsenka Rudolf și Siklodi Ernö - U.J.C.M., Szánto Sándor; -

Întreprinderea viei și vinului, Costea Georgeta și Kiss Márton – I.P.L. Tg.-Mureș, 

Perenczi Tibor - Metalotehnica, Kelemen Zoltán - Casa Armatei, Lup Emilia – I.C.M., 

Plájás György, Gámenczi Zoltán, Costin Eduard, Roman Albu, Fall Sándor, Kiss Anna 

– pensionari din Tg.-Mureș; Popa Teodor - Combinatul chimic Târnăveni și Majtenyi 

Zoltán - pensionar din Tîrnăveni; Cziriak Lujza – C.A.P. Sângeorgiu de Mureș; Roștas 

Ecaterina, Suciu Maria, Varga Iacob, Moldovan Aurelia, Nimaș Vasile, Man Mircea, 

Mătieș Alexandru - C.A.P. Valea Largă. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 8 aprilie 1979 

Creatori de artă plastică și artă populară 

Doru MUREȘAN 

Arta plastică amatoare are în județul Mureș numeroși reprezentanți, care 

desfășoară o susținută muncă de creație. Activitatea artiștilor plastici tinde să se 

structureze tot mai mult pe activitatea de grup, de cerc.  
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Menționăm în acest sens, bogata și susținuta activitate a cercurilor de creație de 

la întreprinderile IMATEX și Combinatul chimic. 

 

La etapa interjudețeană, care a avut loc la 

Deva, artiștii plastici și creatorii de artă populară din 

județul nostru au prezentat o expoziție bogată, 

interesantă, de certă valoare, din care juriul a 

selecționat, pentru promovare în etapa republicană, 

lucrările următorilor artiști plastici amatori și 

creatori de artă populară: Teodor Popa, Fall 

Alexandru, Cziriak Lujza, Silviu Olariu, Tamás Pál, 

Kis Ana, Kis Márton, Siklodi  

Ernö, Maria Vețian, Rodica Bădeu, Ilarie 

Opriș, Gherman Maria, Victoria Boantă, Tompa 

Francisc, Szász Erzsébet. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 20 iulie 1979 

Expoziție de artă plastică 

Expoziția de pictură, sculptură și metaloplastie organizată la galeria Apollo de 

cenaclul artiștilor plastici amatori de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Târgu 

Mureș, în cadrul ediției a II-a a Festivalului național „Cântarea României”, cuprinde 

numeroase lucrări realizate de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni. Lucrările 

prezentate sunt semnate de Ioan Dan, Elena Corduneanu, Simion Fărcaș, Varga Csaba, 

Abony Maria, Kasovsky Elemer (pictură), Tamás Pál (grafică naivă), Petru Moga, 

Jakabffy Iosif (sculptură), Berecz Ferenc, Ilarie Opriș, Gheorghe Strete, Ioan Zibilianu, 

Ioan Blaga și Alexandru Ban (metaloplastie). 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 4 august 1979 

Galeria Vatra 

La galeria ce ființează sub auspiciile revistei „Vatra” a avut loc vernisajul 

expoziției de artă plastică cu lucrări semnate de Tamás Pál. Cunoscut amatorilor de artă 

din județ din expozițiile de grup, vernisate la galeriile Fondului plastic din Tg.-Mureș, 

Tamás Pál expune și de astă dată lucrări realizate în metaloplastie, fidel fiind, se pare, 

unui crez de debut în nestatornica lume a artei, acela al permanentei cântări a omului. 

Creându-și un univers al ideilor, Tamás Pál aliniază sentimentele născute vizavi 

de ființa umană într-o cumințenie a formelor, ivită din înțelegerea adâncă a lucrurilor, a 

 Ilarie OpriȘ ‒ metaloplastie 
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situațiilor, a ipostazelor, a manifestărilor, înscriindu-le într-un alfabet al expresiei 

plastice de-o netăgăduită sinceritate. 

În altă ordine de idei, ne bucură permanenta dorință de viabilitate a galeriei „Vatra”, 

realizată, de altfel prin consecvența cu care acumulează manifestări și am fi și mai 

bucuroși, sinceri bucuroși, dacă de generozitatea revistei față de un generos act de cultură 

pe care îl reprezintă un vernisaj, ar profita mai mulți, mult mai mulți iubitori de artă. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 13 octombrie 1979 

Salonul județean al artiștilor plastici amatori 

Doru MUREȘAN 

Vernisată, în holul Teatrului Național din Târgu Mureș, ediția din acest an a 

Salonului județean al artiștilor plastici amatori este dedicată, apropiatului Congres al II-

lea al Frontului Unității Socialiste. 

Sunt expuse peste 70 de lucrări de pictură, realizate în ulei și acuarelă. sculptură, 

grafică și metaloplastie, genul dominant în această expoziție constituindu-l, de data 

aceasta, acuarela. Excelenți cunoscători ai tehnicii acuarelei, cu o pensulație spontană 

și deosebit de sensibilă în același timp, rafinați coloriști, Ganenczi Zoltán, Natalia 

Tripșa, Gyenes Tibor, Domahidi Gyula expun reușite peisaje, lucrări, ce se impun în 

seria acuarelelor prezentate în expoziție. 

Pictura în ulei se asociază tematic acuarelei, atenția fiind reținută, printre alte 

lucrări reușite, de cele semnate de Octavia Nuțiu ‒ „Peisaj în galben”, Ujvári 

Róza ‒ „Case vechi”, Járay Ernő - „Copaci desfrunziți”, Tiberiu Șerban ‒ „Flori” ș.a. 

În sculptură și în grafică ‒ genuri mai slab reprezentate cantitativ în actualul salon - se 

impun lucrările realizate de Kiss Márton și Silviu Olariu. 

Deși, excelent ca spațiu expozițional, holul Teatrului Național îngreuiază 

receptarea lucrărilor prin lipsa unei luminozități adecvate, absolut necesare punerii în 

valoare a unei lucrări de artă plastică. În altă ordine de idei, reținem ca notă generală 

interesul și continua dorință de perfecționare a modalităților de expresie pe care 

majoritatea artiștilor plastici amatori o manifestă în ultimul timp, o anumită încărcătură 

emoțională pe care lucrările lor o poartă, ca pe o dovadă a pasiunii mereu crescânde 

pentru pictură, pasiune susținută printr-un travaliu evident prelungit în fața șevaletului. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 8 ianuarie 1980 

Gânduri la hotarul dintre ani 

Ilarie Opriș, secretar adjunct al comitetului comunal de partid Sângeorgiu de 

Mureș: „O mare satisfacție pentru mine, ca și pentru concetățenii mei, a constituit-o 

obținerea locului I pe țară pentru întreaga activitate educativă și cultural-artistică 
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desfășurată la nivelul comunei noastre. La aceasta se adaugă participarea mea la 

Salonul laureaților de la București, unde am prezentat două lucrări de artă plastică, 

precum și obținerea de către tatăl meu, Gheorghe Opriș, a unui valoros premiu II pe 

țară, cu lucrarea sa de pictură intitulată „Avram Iancu la Sângeorgiu de Mureș”. În 

1982 doresc să am sănătate și putere de muncă, să sărbătorim 650 de ani de atestare 

documentară a comunei, cu noi succese în muncă printre care, cu siguranță, va figura și 

terminarea sălii polivalente, cea mai mare de acest gen construită în mediul rural”. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 3 ianuarie 1982 

Festivalul național „Cântarea României”. 

Laureații ediției 1979‒1981 

Arta plastică și arta populară 

Premiul I ‒ Cioată Ioan ‒ Vătava, Covrig Vasile ‒ Vătava, Folkend 

Hildegard ‒ Zagăr, Gălățeanu Ilie ‒ Târgu Mureș, Marcu Elena ‒ Țopa-Albești, Pralea 

Emil ‒ Hodac, Secția externă a Școlii populare de artă - Șerbeni-Beba, Secția externă a 

Școlii populare de artă - Fântânele, Todea Ioana ‒ Vătava, Tompa Francisc ‒ Târgu 

Mureș, Vețeanu Maria ‒ Șerbeni-Beica. 

Premiul II ‒ Borbath Emeric - Glăjărie-Gurghiu, Dosa Irma - Chibed-Bălăușeri, 

Foris Zoltán ‒ Târgu Mureș, Fogarasi Anikа ‒ Suseni, Gherman Viorica ‒ Vătava, 

Moraru Paraschiva ‒ Vătava, Markos Ioan ‒ Dâmbău-Adămuș, Moldovan 

Iuliu ‒ Târnăveni Opriș Gheorghe ‒ Sângeorgiu de Mureș, Pop Viorel ‒ Idicel Pădure-

Brâncovenești, Palaghie Nicolae ‒ Târgu Mureș, Vereș Iuliana ‒ Crăcіunești, Zeteș 

Silvia ‒ Lunca Tecii. 

Premiul III ‒ Berec Ferenc - Târgu Mureș, Epure Horea ‒ Târgu Mureș, Farkas 

István ‒ Reghin, Gherman Zenovica ‒ Vătava, Hadnagy Gabriela ‒ Târgu Mureș, 

Kádár Katalin ‒ Târgu Mureș, Kiss Márton ‒ Târgu Mureș. Lengyel Irén ‒ Hodoșa, 

Moldovan Ileana ‒ Lunca Bradului, Mathé András ‒ Curten Sântana de Mureș, Nuț 

Maria ‒ Stânceni, Plajas Gheorghe ‒ Târgu Mureș, Pop Maria ‒ Vătava, Szabo 

Erzsébet ‒ Hodoșa, Secția externă a Școlii populare de artă ‒ Chendu-Bălăușeri, Soó 

Emma ‒ Târgu Mureș, Vancea Maria ‒ Târgu Mureș, Vultur Gheorghe ‒ Târgu Mureș. 

Premiul IV ‒ Aristide Lucreția ‒ Sighișoara, Kemény Ildikó ‒ Târgu Mureș. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 10 februarie 1982 
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„Megéneklünk, Románia” országos fesztivál.  

Műkedvelő képzőművészek és népművészek díjazása 

Az 1979—1981 között lezajlott „Megéneklünk, Románia”, országos fesztiválon 

Maros megye műkedvelő képzőművészei és népművészei nagyon szép sikerrel 

szerepeltek. Az országos zsűri a megyéből a következő műkedvelő képzőművészeket 

és népművészeket díjazta. 

I. helyezett: Cioata Ioan (Felsőrépa), Covrig Vasile (Felsőrépa), Folkend 

Hildegard (Zágor), Gălățeanu Ilie (Marosvásárhely), Marcu Elena (Fehéregyháza), 

Pralea Emil (Hodák), a Népi Művészeti Iskola Soropházára (Alsóbölkény) és 

Gyalakutára kihelyezett osztályai, Todea Ioana (Felsőrépa), Tompa Ferenc 

(Marosvásárhely), Vețeanu Maria (Soropháza). 

II. helyezett: Borbáth Imre (Uvegcsűr), Dósa Irma (Kibéd), Fóris Zoltán 

(Marosvásárhely), Fogarasi Anikó (Marosfelfalu), Gherman Viorica (Felsőrépa), 

Morariu Paraschiva (Felsőrépa), Markos János (Dombó), Moldovan Iuliu (Târnăveni), 

Opris Gheorghe (Marosszentgyörgy). Pop Viorel (Erdöidecs): Palaghie Nicolae 

(Marosvásárhely), Veres Juliánna (Karácsonfalva), Zetes Silvia (Tekeújfalu). 

III: helyezett: Berec Ferenc (Marosvásárhely). Epure Horea (Marosvásárhely), 

Farkas István (Régen), Gherman Zenovica (Felsőrépa), Hadnagy Gabriella 

(Marosvásárhely), Kádár Katalin (Marosvásárhely), Kiss Márton (Marosvásárhely), 

Lengyel Irén (Hódos), Moldovan Ileana (Palotailva), Máthé András - (Udvarfalva), 

Nuț Maria (Gödemesterháza), Plájás György (Marosvásárhely), Pop Maria (Felsőrépa), 

Szabó Erzsébet (Hódos), a Népi Művészeti Iskola Kendre kihelyezett osztálya, Soó 

Emma (Marosvásárhely), Vancea Maria (Marosvásárhely), Vultur Gheorghe 

(Marosvásárhely). 

IV. helyezett: Aristide Lucreția (Segesvár), Kemény Ildikó (Marosvásárhely). 

Vörös Zászló, Târgu-Mureș, 11 februarie 1982 

Expoziție omagială 

În sala „Apollo” din Târgu-Mureș a fost vernisată, luni după-amiază, expoziția 
de arta plastică, deschisă de artiștii plastici amatori, în cinstea sărbătoririi a 60 de ani 
de la crearea organizației revoluționare a tineretului din România. Expoziția tematică 
cuprinde lucrări de pictură, grafică și sculptură, lucrări pe care plasticienii amatori le-
au adunat într-un buchet omagial, acum la aniversarea Uniunii Tineretului Comunist. 
Gestul este frumos în sine, și, dacă în astfel de ocazii s-ar reuși potențarea manifestării 
prin calitatea conținutului ei, valoarea unui astfel de gest ar crește.  

Respectând proporțiile și judecând ca atare, în contextul oferit, valoarea 
lucrărilor expuse, remarca ar cuprinde pe cele semnate de Virgil Epure, Farkas István, 
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Aurora Toniță, Iuliu Moldovan, Gheorghe Opriș, Magyari Nicolae. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 17 martie 1982 

Cronică 

Zilele trecute, în sala mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureș a avut loc 

adunarea de dare de seama și alegeri a Asociației Artiștilor Plastici Amatori din județul 

Mureș. Materialul prezentat, luările de cuvânt ale membrilor asociației, care în prezent 

numără peste 200 de plasticieni, au scos în relief succesele deosebite obținute în ultimii 

doi ani, numărul mare al manifestărilor la care au fost prezenți cu lucrări de diferite 

genuri artiștii plastici amatori. 

Munca plină de dăruire și talent a fost răsplătită și de cele 17 titluri de laureați pe 

țară, obținute la ultima ediție a Festivalului național „Cântarea României”, de 

aprecierile publicului larg prezent în sălile de expoziții. În continuarea lucrărilor a fost 

ales noul consiliu de conducere al asociației, al cărui nou președinte este inimosul Ilarie 

Gh. Opriș. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 23 mai 1982 

Carnet plastic 

Doru MUREȘAN 

Deschisă în cinstea zilei de 23 August, expoziția artiștilor plastici amatori, 

vernisată la sediul din Piața Republicii din Târgu-Mureș, încearcă să reediteze 

similarele manifestări pe care |plasticienii amatori din reședința județului, le organizau 

în cinstea importantelor evenimente. Deși realizată valoric pe coordonatele obișnuite, 

(dacă ținem cont de puterea de creație a fiecărui expozant) expoziția așa-zisă omagială 

nu poate fi considerată decât o palidă imagine a „gloriei de altădată”. Sunt prezenți 

puțini creatori (vizavi de forța numerică cunoscută) care încearcă să salveze o aparență 

- manifestarea în sine – și o tradiție - reușitele nu prea îndepărtate. Pictura .este 

reprezentată de „cavalerii de curte” - probabil inițiatorii și susținătorii manifestării 

(Someșan, Varga, Gyenes, Majtenyi, Kemény, Járay); sticla de prea cunoscuții ei 

maeștri (Pataki și Belza); Fall vine cu un ulcior frumos, Agyagási cu sculptura mică și 

Opriș cu lucrările de metaloplastie. Demersul este lăudabil și fapta meritorie, gestul 

rămâne nobil, dar niciodată o expoziție omagială nu poate fi reprezentativă atâta timp 

cât este reprezentată de un grup mic, decât dacă manifestarea în sine este voit 

organizată în cerc restrâns, ceea ce nu credem că a fost în intenția inițiatorilor. Oricum, 

celor care expun - cuvinte de laudă, iar celorlalți gânduri mai bune. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 29 august 1982 
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Carnet plastic. Gânduri bune pentru sentimente frumoase 

Doru MUBEȘAN 

Grupul creatorilor de artă plastică de la IMATEX Târgu-Mureș deși se anunță de 

mult ca o grupare omogenă (ca scop comun), pare să reușească prima apariție, publică, 

de ținută, (după alte două încercări mat puțin „vizibile”) la sala „Apollo” din Târgu-

Mureș. Cei cinci artiști plastici amatori - Ioan Onișor, Iosif Polgar, Marian Mihăeseu, 

M. Iliescu, M. Vladovici, reușesc prin expoziția lor să întrețină ideea sprijinirii în mai 

mare măsură a cercurilor de creație din întreprinderi și instituții, care rezistă 

actualmente prin pasiunea și dragostea pentru frumos, ce-i unește întru aceeași nobilă 

credință pe membrii lor Comitetele sindicale de la Combinatul de îngrășăminte 

chimice, „Prodcomplex”, I.P.J., U.J.C.M., Întreprinderea de sticlărie și faianță 

Sighișoara, Combinatul chimic Târnăveni, P.T.T.R. Târgu-Mureș ș.a., unități în care 

există un nucleu de artiști plastici care acționează mai mult individual, reușind din când 

în când deschiderea unor expoziții colective organizate prim voința lor, ar trebui să 

acorde mat multă atenție acestui domeniu, acordându-le atât ajutor material cât și 

moral, ajutându-i în întreprinderea lor temerară. Centrul de îndrumare a creației 

populare și a mișcării artistice de masă și A.A.P.A. ar trebui, de asemenea, să susțină 

mai mult această mișcare, lansând concursuri tematice, finalizate într-o expoziție 

județeană itinerantă, de pildă, mediind acordarea unei asistențe de specialitate din 

partea Filialei U.A.P. prin organizarea unor întâlniri periodice, colocvii și dezbateri pe 

teme de teoria artei. 

Revenind la expoziția grupului de la sala „Apollo”, remarcăm evidentul efort al 

expozanților de a realiza lucrări care să depășească termenul de „amatorism”, dovedind 

că arta poate fi slujită nu numai cu „autorizație specială”, ci|prin talent, dăruire și 

inteligență. Natura statică cu flori a lui Onișor, peisajul lui Polgar, interesanta tehnică și 

inclinația spre fantastic ale lui Mihăescu, lirismul lui Iliescu cu „roșurile” lui deosebit 

de bune, puse în valoare, sau excelentele „Flori” (lucrarea cea mai valoroasă din 

expoziție), ale lui Vladovici, îndreptățesc susținerea gândurilor bune și sentimentelor 

frumoase ce hotărnicesc existenta unor asemenea oameni. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 31 august 1982 



Asociația Artiștilor Plastici Mureș 1977-2004 

177 

Festivalul național „Cântarea României”. 

Expoziția județeană a artiștilor plastici amatori și a meșterilor populari  

Doru MUREȘAN, Valer POP  

În sălile Muzeului județean de istorie din Târgu-Mureș a fost vernisată expoziția 

artiștilor plastici amatori și a meșterilor populari din județ, expoziție deschisă în cadrul 

etapei județene a actualei ediții a Festivalului național „Cântarea României”.  

Rodul muncii sutelor de artiști plastici și creatori populari, expoziția vine să 

sublinieze - a câta oară? - faptul că pe meleagurile Mureșului, Târnavelor și Nirajului 

s-a dezvoltat și a luat o amploare deosebită activitatea de creație plastică și populară, 

însemnele principale fiind acelea ale permanentei lupte pentru valoare. 

Arta plastică și decorativă reunește în expoziție peste 300 de lucrări de pictură, 

sculptură, grafică, artă decorativă și artă naivă (o includem ca un capitol separat pentru 

coordonatele estetice deosebite pe care le impune), majoritatea lucrărilor, aparținând ca 

gen - picturii. Diversitatea deosebită a temelor abordate, a tehnicilor de lucru ca și a 

stilurilor a făcut destul de grea sarcina juriului în selectarea celor 44 de lucrări ce vor 

reprezenta județul la faza finală a festivalului. Cei 33 de autori ai celor 44 de lucrări 

distinse cu premiul I sunt artiști plastici amatori cu o îndelungată activitate de creație 

dar grupul lor include și nume noi, impuse în actuala ediție a festivalului, ca o dovadă a 

faptului că, această activitate își găsește mereu și mereu alți adepți talentați și devotați 

îndeletnicirii lor creatoare. 

Expoziția de artă populară contemporană cuprinde o varietate de categorii, tipuri 

și variante de obiecte cu materiale, structuri, tehnici de prelucrare și confecționare, de 

ornamentare și colorare diferită. Remarcăm cergile monumentale în ornamentarea 

cărora nu mai găsim vrâstele paralele, tradiționale, dar conțin motive 

geometrice: pătrate, romburi care le ordonează armonios pe suprafața pufoasă, 

evidențiate de o cromatică sobră. Alături de cergi se detașează covoarele țesute în două 

ițe cu alesătură, nevedite, în tehnica chilim ori țesute cu drotul, cu o cromatică vie ce 

marchează de asemenea motive geometrice tradiționale. Alte țesături decorative sunt 

fețele de masă din bumbac, arnici și muline, nevedite, colorate în una sau două culori. 

Printre acestea se zăresc broderiile maghiare, colorate frecvent în roșu pe pânză de in, 

în culoare naturală, ornamentate cu decor naturalist, cuprinzând motive fitomorfe 

exuberante, zoomorfe și antropomorfe. 

Se evidențiază de asemenea obiectele de port popular românesc, maghiar și 

săsesc, tradiționale. Remarcăm nu numai preluarea elementelor decorative dar și 

structurale din portul tradițional și aplicarea lor la noile obiecte de port. Spre exemplu 

catrințele cu „trupul” ‒ fondul vânăt, cămășile femeiești cu șire peste cot ș.a.  

Din arta lemnului se disting furcile de tors, bâtele ciobănești și de joc, maiurile 

de bătut rufele la spălat, ramele pentru fotografii, cuierele și raclele sculptate.  
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Sunt prezente și instrumentele muzicale, elegantele țitere, dar lipsesc cu 

desăvârșire fluierele de Hodac cunoscute în toată țara. Un loc aparte îl ocupă 

sculpturile în lemn, figurine, statui ori grupuri statuare ca elemente moderne 

contemporane în arta de amatori. Mai apar câteva obiecte miniaturale ori în mărime 

naturală, care au doar rol decorativ.  

Credem, că ar trebui să se renunțe la această categorie de „bibelouri” din lemn 

nefiind specifice artei populare. Nu putem omite nici împletiturile din papură și din 

paie materializate în coșuri, genți, pălării și altele. 

O altă categorie este a obiectelor din ceramică. Pe lângă ceramica pictată se 

disting plăcile colorate din teracotă. O realizare deosebită o considerăm ceramica roșie, 

nesmălțuită, imitație după vasele romane de tip „terra sigilata”. 

Considerăm expoziția ca o realizare reușită, înscrisă în evantaiul manifestărilor 

cultural-educative din actuala ediție a Festivalului național „Cântarea României”. 

* 

Ocupanții locurilor I pentru: 

Artă plastică: Remus-Horea Epure ‒ , Târgu-Mureș, Majtényi 

Zoltán ‒ Târnăveni, Domahidi Gyula ‒ Târgu-Mureș, Mathé András ‒ Sântana, 

Gheorghina Crăciun ‒ Lueriu, Horațiu Giurgiu ‒ Reghin, Gamenczi Zoltán - Târgu-

Mureș, Szilágyi Gyula - Târgu-Mureș, Iulius Moldovan - Târnăveni, Rozsnayai 

Béla ‒ Târgu-Mureș, Natalia Tripșa ‒ Târgu-Mureș, Timoftei Nădășan - Reghin, Forizs 

Zoltán ‒ Târgu-Mureș, Kilyén Árpád ‒ Târgu-Mureș. 

Artă decorativă: Szmuk Sinica ‒ Târgu-Mureș, Emil Onaca - Sărmașu, Nicolae 

Palaghia ‒ Târgu-Mureș, Tompa Francisc ‒ Târgu-Mureș, Gheorghe Vultur ‒ Târgu-

Mureș, Karda Ilona ‒ Târgu-Mureș, Kádár Katalin ‒ Târgu-Mureș, Jakabffy 

József ‒ Târgu-Mureș, Ilarie Opriș ‒ Sângeorgiu de Mureș. 

Arfă plastică naivă: Sever Suciu ‒ Târnăveni, Kiss Márton ‒ Târgu-Mureș, Biró 

Sándor ‒ Târgu-Mureș, Kádár Ferenc ‒ Târgu-Mureș, Fall Alexandru ‒ Târgu-Mureș, 

Nagy László - Eremitu, Gheorghe Opriș ‒ Sângeorgiu de Mureș, Bordi Gizella - Bezid, 

Durugy Pál ‒ Târnăveni. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 4 iunie 1983 

Festivalul național „Cântarea României”. 

Recunoașterea valorilor muncii și creației înfrățite 

Interviu cu Ilarie OPRIȘ, președintele Asociației Artiștilor Plastici amatori din 

județul Mureș  

Consemnat Olga IVANCESCU 

— Artiștii plastici amatori din județul Mureș au fost răsplătiți la ediția 

1982‒1983 a Festivalului național al muncii și creației „Cântarea României” cu 
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importante și numeroase premii, confirmându-se astfel saltul calitativ al activității în 

acest domeniu. Care au fost elementele care au condus la aceste rezultate? 
— În perioada desfășurării ediției recent încheiate a Festivalului național 

„Cântarea României”, A.A.P.A.-Mureș și-a axat activitatea pe organizarea expozițiilor 
de artă plastică, atât la sediu cât și în sălile puse la dispoziție în municipiile Târgu-
Mureș și Sighișoara, în orașele Reghin, Luduș, Sovata și în unele comune ale județului, 
cum sunt: Fântânele, Sângeorgiu de Pădure, Valea Largă, Sângeorgiu de Mureș, 
Miercurea Nirajului, în unități industriale și instituții ‒ I.P.L. „23 August”, Combinatul 
chimic „Azomureș”, U.J.C.M., Metalotehnica, Prodcomplex, Institutul de medicină și 
farmacie. Subliniez în acest sens colaborarea strânsă pe care am realizat-o cu Casa de 
cultură a sindicatelor din Târgu-Mureș și cu toate casele de cultură din județ. 

— Ce au relevat aceste expoziții? 
— În fiecare an am organizat peste 50 de expoziții ‒ colective, de grup, 

personale. Am considerat că este datoria noastră de a contribui mai eficient și concret 
la actul de cultură, organizând expoziții cât mai aproape de om, la locul său de muncă, 
chiar în unitățile unde își desfășoară activitatea profesională artiștii amatori. Am 
realizat prin aceasta cunoașterea creatorilor și a lucrărilor lor de către tovarășii de 
muncă. Este această metodă un prilej minunat de instruire în domeniul artei, de 
apreciere a creației artiștilor, care sunt chiar semenii noștri. În asemenea împrejurări s-
au organizat interesante discuții între creatori și public, având în permanență sprijinul 
comitetelor de sindicat. Cred că acesta este și drumul pe care trebuie să-l urmăm și în 
continuare. O altă latură a activității asociației a constituit-o organizarea expozițiilor 
omagiale în cinstea tuturor evenimentelor politice și culturale care au avut loc în acest 
răstimp atât la sediu cât și la Casa de cultură a sindicatelor din Târgu-Mureș. Din cei 
peste 200 de membri ai asociației, în mod constant au participat la activitatea 
expozițională peste 100 de plasticieni, reprezentând toate genurile de artă: pictură, 
grafică, ceramică, artă decorativă, textile, artă naivă. 

În toată această perioadă am fost îndeaproape îndrumați, de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, de Centrul județean de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă, de Filiala U.A.P., de Școala populară de artă, de Muzeul 
județean, de Muzeul de artă, de Cașa de cultură a sindicatelor. 

În activitatea expozițională s-au evidențiat în mod deosebit: Gyenea Tibor, 
Eduard Costin, Berecz Francisc, Octavia Nuțiu, Fall Sándor, Tiberiu Șerban, Cheorghe 
Strete, Jakabffi Iosif, De Villa Ernest, Ștefan Someșan, Járai Ernö și alții. 

— Activitatea asociației s-a făcut cunoscută și în țară prin numeroase participări 
la manifestări cu caracter județean și republican... 

— Într-adevăr. Și aș vrea să amintesc aici că, atât prin activitatea expozițională 
cât și prin participările de gen în afara județului, artiștii amatori au înregistrat un câștig 
însemnat pe plan educativ și profesional. Trecând la întrebare, pot afirma că în această 
perioadă creatorii amatori au participat la Salonul național de artă naivă de la Pitești, 
unde Gheorghe Opriș a. obținut locul II; la Expoziția națională de artă naivă de la 
Botoșani, unde s-a evidențiat Páll András; la expoziția de la Sibiu, unde s-a remarcat 
Fall Sándor, la tabăra de sculptură în lemn, unde s-a evidențiat Eduard Costin. O 
participare valoroasă a fost și cea de la Târgul de ceramică de la Sibiu. 
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— Și acum vorbiți-ne despre împlinirea cea mai recentă, despre aprecierea cea 
mai valoroasă a muncii artiștilor amatori mureșeni. 

— Deși pe primul plan s-a acționat cu deosebită exigență, lucrările, trecând de 
două ori prin „furcile caudine”, participarea la faza finală a ultimei ediții a Festivalului 
național „Cântarea României” a adus premii mai numeroase decât la edițiile trecute. 
Am obținut 24 de locuri I, II și III, din care 10 premii I. Aș evidenția pe următorii 
artiști plastici amatori: Sever Suciu, Nagy László, Biró Sándor, Kiss Márton, Roznai 
Béla, Ion Itu, Páll András (sculptură), Kádár Katalin, Emilian Onaca, Karda Ilona, 
Jakabffi Iosif (artă decorativă), Gheorghe Opriș, Foris Zoltán, Máthé András, 
Domahidi Iuliu, Gamenczi Zoltán, Timoftei Nădășan, Iuliu Moldovan (pictură), Szmuk 
Simica (textile). 

Premiile acordate constituie o recunoaștere a valorii muncii noastre, dar și un 
stimulent și mai ales o răspundere pentru munca viitoare, pe care o vrem mereu 
încorporată cu pondere însemnată activității de educare și instruire a omului nou. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 10 septembrie 1983 

Festivalul național „Cântarea României”.  

Laureații ediției a IV-a 1981-1983 

Artă populară și artă plastică: 

Maria Vețean din localitatea Șerbeni; Ioan Itu din localitatea Sîngeorgiu de 

Mureș; Veleicei Rozalia din localitatea Vețca; Emil Onaca din localitatea Sărmașu; 

Biro Sandor din  Târgu-Mureș; Kádár Ferenc din Târgu-Mureș; Jozsef Jakapffy de la 

C.I.C. „Azomureș” din Târgu-Mureș; Katalin Kádár din municipiul Târgu-Mureș; 

Korda Ilona di municipiul Târgu-Mureș; Fall Sándor din municipiul Târgu-Mureș; 

Sever Suciu din orașul Tîrnăveni; Nicolae Palaghia, Franipsc Tompa, Gheorghe Vultur 

de la U.J.C.M. Târgu-Mureș; Nagy László din localitatea Eremitu; Opriș Gheorghe din 

localitatea Sângeorgiu de Mureș; Voiva Anica din localitatea Boziaș (Tîrnăveni); 

Maurer Catherina din Saschiz; Bărdaș Maria din localitatea Mihai Viteazul; Papp 

Juliana din Gruișor (Acățari); Deac Victoria din localitatea Deag (Iernut), Florea Maria 

din localitatea 
;
Stânceni; Nuț Maria din  localitatea Stînceni; Man Floarea, Clubul 

tineretului din Reghin; Bucur Anica din localitatea Sălcud (Iernut); Todea Ioana din 

localitatea Vătava; Morariu Ana din localitatea Vătava; Toma Anisia din localitatea 

Vătava; Toma Anișoara din localitatea Vătava; Vîga Mărioara din localitatea Stînceni; 

Munteanu Lucreția din localitatea Sălcud (Iernut); Dezsi Gizella din Tîrnăveni; Dezsi 

Alexandru din Tîrnăveni; Todea Ioana din localitatea Vătava; Hărșan Petru din 

localitatea Idicel Pădure (Brâncovenești); Hărșan Livia din localitatea Idicel Pădure 

(Brâncovenești); Bányai Daniel, din localitatea Band; Borbáth Emeric din localitatea 

Glăjărie (Gurghiu). 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 14 decembrie 1983 
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În activitatea artiștilor plastici amatori:  

Aprecieri deosebite, susținute cu fapte 

Doru MUREȘAN 

Într-o recentă analiză, realizată în plenul Asociației Artiștilor Plastici Amatori 

din județul Mureș, se sublinia faptul că, Festivalul național „Cântarea României” a 

însemnat și înseamnă în primul rând progres și creație în toate domeniile de activitate, 

niciodată mai mult ca acum stimulate și sprijinite pentru a asigura bunăstarea materială 

și spirituală a oamenilor muncii, punându-și amprenta și contribuind din plin la 

afirmarea și înflorirea științei și culturii. 

Faptul că dintre colectivele de artiști amatori premiate în festival, artiștii plastici 

se situează în frunte (37 de promovări în etapa republicană – foarte multe comparativ 

cu alte județe) nu este o situație întâmplătoare, conjuncturală, ci rodul binemeritat al 

unei activități bine organizate atât pe planul creației cât și al manifestărilor publice. Din 

cei 200 de membri ai asociației (număr ce situează Mureșul printre județele fruntașe în 

acest domeniu) peste 100 sunt plasticieni deosebit de activi în cele două laturi ale 

activității lor: de creație și expozițională. În fiecare an au fost organizate peste 50 de 

expoziții colective, de grup și personale, atât la sediu cât și în alte săli din Târgu-

Mureș, Sighișoare, Reghin, Târnăveni, Luduș și Sovata ca și în comunele Fântânele, 

Sângeorgiu de Pădure, Valea Largă, Sângeorgiu de Mureș, Miercurea Nirajului, Lunca 

Bradului etc., în unități și instituții cum sunt I.P.L., Combinatul „Azomureș”, U.J.C.M., 

I.M.F., Metalotehnica, Prodcomplex, I.J.G.C.L.M., deosebit de importantă fiind în 

acest domeniu colaborarea cu Casa de Cultură a sindicatelor din Târgu-Mureș. 

Membrii A.A.P.A. din județul Mureș au participat de asemenea, la expoziții colective 

și personale în București, Cluj-Napoca, Pitești, Satu Mare, Botoșani, Sibiu, Tușnad, 

Tîrgu Secuiesc, Odorheiul Secuiesc, Constanța, Bistrița, Ploiești și în alte localități. 

Toate aceste manifestări n-au fost făcute numai de „amorul artei” cum se zice. 

Artiștii plastici amatori, ajutați și îndrumați mereu de instituțiile județene de cultură și 

artă au considerat mereu că este și de datoria lor să contribuie prin arta lor la actul de 

cultură, în mod concret, organizând expoziții cât mai aproape de oamenii muncii, chiar 

în unitățile unde își desfășoară activitatea artiștii plastici amatori. 

În cadrul A.A.P.A. funcționează 15 cercuri de artă plastică (pe lângă Casa de 

cultură, cluburi sau comitete sindicale de întreprindere). Ei, tocmai această latură a 

activității asociației ar trebui să preocupe mai mult consiliul de conducere. În acea 

ședință de analiză de care aminteam s-a subliniat faptul că toți conducătorii de cercuri 

sunt membrii ai asociației, dar activitatea cercurilor nu a fost analizată niciodată. Și, cel 

mai bun prilej de analiză l-ar constitui expozițiile colective, organizate de membrii 

cercurilor la sediu sau chiar în altă sală din municipiul Târgu-Mureș. Cu același prilej 

s-ar putea organiza dezbateri pe diferite probleme ce-i preocupă pe artiștii plastici 

amatori vizavi de creația lor și manifestarea ei publică, de expozițiile tematice sau cele 
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realizate cu prilejul unui anume eveniment; eventual problema dezbătută lateral a 

șantierelor de creație. Întâlnirile cu artiștii plastici profesioniști n-ar putea fi decât 

folositoare. 

În acest an A.A.P.A. își propune obiective importante și nu mai puțin diverse. 

Având în vedere marile evenimente ale anului: aniversarea a 40 de ani de la revoluția 

de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, Congresul al XIII-lea al 

partidului, 200 de ani de la Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, artiștii plastici 

amatori sunt ferm hotărâți să dovedească că aprecierile deosebite din cadrul 

Festivalului național „Cântarea României” nu au fost și nu sunt decât binemeritate și 

oricând susținute de fapte. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 17 martie 1984 

Carnet plastic 

Doru MUREȘAN 

Se pare că evenimentul artistic care a marcat la Târgu-Mureș inaugurarea 

galeriei „Unirea” a artiștilor plastici amatori din județul Mureș a devenit ‒ cu sau fără 

voia organizatorilor - unul reprezentativ. Reprezentativ, atât pentru numărul mare al 

celor care expun (panotarea lucrărilor s-a făcut fără „risipă de spațiu”), cât și pentru 

valoarea artistică a lucrărilor expuse. Când spunem „valoarea lucrărilor” nu ne gândim 

la modul superlativ, ci la expresia valorii, semnificativă pentru fiecare semnatar al lor. 

Plasticienii amatori au încercat să prezinte în această expoziție, importantă pentru 

evenimentul marcat, creații care să depășească cota medie a exigențelor. Așa se face că 

rezultatul intențiilor lor s-a concretizat într-o expoziție-antet. 

Evident, am putea aminti lucrări reușite, gândindu-ne la realizarea artistică, atât 

în pictură cât și în grafică, sculptură, metaloplastie, ceramică, textile, iar numele unor 

plasticieni amatori îl putem aminti de-acum la acest capitol, ei fiind aceia care și-au 

cucerit un loc în sfera creației plastice amatoare din județul Mureș: Máthe András, 

Domahidi Gyula, Eduard Costin, Silviu Olariu, Majtenyi Zoltán, Jaray Ernő, Gyenes 

Tibor, Gheorghe Opris, Ion Zibilianu, Fall Sándor, Liviu Ștef, Foris Zoltan. Gh. Strete 

și alții, sunt oameni a căror pasiune pentru artă, a căror dăruire s-au concretizat deja în 

reușite exprimate cu consecvență. Au apărut ‒ așa cum pare firesc să se întâmple ‒ și 

nume noi, cu o gândire artistică mai proaspătă, cu idei mai îndrăznețe, cu un mod de 

exprimare artistică modernizat (nu numai sub aspectul formei): Lörincz Lajos jr., 

Rozsnyai Béla, Sinica Smuc, Ritz Tibor, Nagy Csaba și alții. 

Așteptăm expoziția pe care artiștii plastici amatori o vor dedica mărețului 

eveniment de la 23 August și Congresului al XIII-lea al partidului, convinși fiind, că 

lucrările lor vor fi expresia aceleiași atitudini sincere și devotate față de creația 

artistică. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 28 iulie 1984 
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În slujba frumosului, a elevatei trăiri spirituale 

Interviu cu Valeriu P. Vaida, președintele A.A.P.A. din județul Mureș 

Doru MUREȘAN 

— Stimate Valeriu Vaida, pensionarea dumneavoastră n-a însemnat de fapt 
decât deplasarea centrului de greutate spre un domeniu de care ați răspuns atâția ani, 
din partea „Centrului de creație”, și anume, acela al activității artiștilor plastici amatori 
din județul Mureș. Sunteți de trei luni președintele acestei asociații și preluarea noii 
funcții obștești a coincis cu perioada de bilanț a finalului acestei ediții| a Festivalului 
național „Cântarea României”. Pare semnificativ, nu? 

— Voi gazetarii găsiți niște relații...! Bilanțul unei vieți, al unei activități de o 
viață, nu încape pe același taler cu bilanțul unui festival. Să acceptăm însă sensul 
metaforic. Mă simt onorat și sincer fericit că răspund de activitatea unei puternice și 
valoroase asociații artistice, una dintre cele mai mari din țară -peste 200 de membri, din 
care mai mult de 200 sunt activi la modul cel mai concret. Pentru că ții neapărat să 
vorbim de bilanț, important este acum acela al participării artiștilor plastici amatori în 
finala acestei ediții a Festivalului național „Cântarea României”, finală concretizată 
într-o expoziție de  amploare la Cluj-Napoca. 

— Insinuarea era doar o ... „figură de stil”, știind, că succesul plasticienilor 
amatori a fost deosebit și roadele bogate. Deci: 

— Deci, precizez, în primul rând, faptul că pentru prima dată artiștii noștri 
plastici au reușit să obțină, din partea juriului național, plasarea pe locul I. Sunt 11  
plasticieni distinși cu acest loc onorific. Semnificativ, nu!?  

— Deci, pentru prima dată în cinci ediții locul I la artă plastică amatoare 
poposește și în județul Mureș!? Sincere felicitări celor 11. Și ceilalți? 

— În faza finală au fost admise 45 de lucrări. Juriul național a premiat 24. Noi 
consideriăm acest lucru un succes deosebit și o recunoaștere a unei valori dobândite în 
ani de muncă și dăruire. Alături de expozițiile din țară, la Sibiu, Pitești, Botoșani ș.a., 
ca și foarte multele manifestări din județ la care au participat membrii asociației 
noastre, manifestarea din finală și aprecierea ei nu sunt decât motive de mândrie și 
imbold totodată. De altfel, agenda noastră expozițională consemnează tot la două 
săptămâni o expoziție personală a unui membru al asociației. 

— Care este genul plastic „forte” al grupului mureșean? 
— Nu cred că există un gen forte. Plasticienii noștri au găsit teren de manifestare 

în pictură, grafică, ceramică, sculptură, artă decorativă, artă naivă, metaloplastie, 
genuri sau subgenuri plastice în care, talentul și preferințele fiecăruia și-au aflat teren 
de desfășurare La manifestările noastre colective sunt prezente toate genurile; și 
expoziția cu temă antirăzboinică din toamnă, sau aceea dedicată Zilei femeii, sau 
omagierea zilei de 1 Mai sunt rodul participării tuturor. 

— Ce mai cuprinde „agenda de lucru” a A.A.P.A.? 
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— Pregătim o expoziție dedicată marelui eveniment politic ‒ aniversarea a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., și o expoziție în cinstea zilei de 23 August. În 
această vară, intenționăm să organizăm câteva șantiere de creație în apropierea 
municipiului Târgu-Mureș și, bineînțeles, să lărgim lista membrilor asociației. De 
altfel, numărul lor este în continuă creștere și acest lucru ne bucură, gândindu-ne la 
faptul că preocupările pentru creația artistică ale oamenilor de diverse profesii și vârste 
sunt și ele în creștere. Vă dați seama că slujirea frumosului, a trăirii spirituale, a 
gândirii elevate este punctul nr. 1 al programului nostru. 

— Vă mulțumesc, și în final să facem cunoscute numele celor premiați pe marea 
scenă a creației și muncii înfrățite ‒ laureații ediției a V-a a Festivalului național 
„Cântarea României”: Premiul I: Cosma Elisabeta (artă decorativa ‒  Reghin), 
Czirják Luiza (pictură ‒ Sângeorgiu de Mureș), Hadnagy Gabriela (pictură - Târgu-
Mureș) Gheorghe Opriș (pictură ‒ Sângeorgiu de Mureș), Teodor Popa 
(sculptură ‒ Târnăveni) Nicolae Palaghie (ceramică ‒ Târgu-Mureș), Pakuts Dezsö 
(pictură - Târgu-Mureș), Pol Liviu (ceramică - Târgu-Mureș), Sever Suciu 
(sculptură ‒ Târnăveni); Tuzson Petru (pictură Târgu-Mureș) și Gheorghe Vultur 
(ceramică ‒ Târgu-Mureș. Premiul II: De Villa Ernest (pictură), Domahidi Gyula 
(pictură), Horeai Remus Epure (ceramică), Foris Zoltán (pictură), Gáspár Dénes 
(grafică), Gyenes Tibor (pictură), Kádár Katalin (artă decorativă), Karda Ilona (artă 
decorativă), Pál András (sculptură), Liviu Ștef (pictură) și Peterffi Iosif (pictură), toți 
din Târgu-Mureș. Premiul III: Szálasi Zoltán (grafică ‒ Târgu- Mureș). 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 6 iulie 1985 

Kitünt műkedvelő képzőművészek 

A fesztivál jelenlegi rendezvénysorozatán a műkedvelő képzőművészek nagyon 

sok kiállítással, szép alkotásokkal örvendeztették meg közönséget. A fesztivál országos 

döntőjén is jól megállták helyüket. Ime a nyertesek: Cosima || 

I. díj: Cosma Elisabeta (díszítőművészet - Régen), Czirják Lujza (naiv festészet 

„Marosszentgyörgy), Hadnagy Gabriella (acvarell - Marosvásárhely), Opriș Gheorghe 

(naiv festészet — Marosszentgyörgy), Popa Teodor (szobrászat — Târnăveni). 

Palaghie Nicolae (kerámia – Marosvásárhely), Pakuts Dezső (akvarell - 

Marosvásárhely), Pol Liviu (kerámia - Marosvásárhely), Suciu Sever (naiv szobrászat - 

Târnăveni), Tuzson Péter (festészet - Marosvásárhely), Vultur Gheorghe (kerámia - 

Marosvásárhely.  

II. díj: Domahidi Gyula (festészet). Fali Sándor (kerámia), Epure Horea Remus 

(grafika), Foris Zoltán (festészet), De Villa Erneszt (festészet), Gáspár Dénes (grafika), 

Gyenes Tibor (akvarell), Karda Ilona (díszítőművészet), Kádár Katalin 

(díszítőművészet), Páll András (naiv szobrászat), Ștef Liviu (festészet, valamennyien 

vásárhelyiek).  

III. díj: Szálasi Zoltán (grafika — Marosvásárhely). 

Vörös zászló, Târgu-Mureș, 20 iulie 1985 
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Festivalul național „Cântarea României”. Ediția a V-a  

Cercuri de creație și creatori laureați la etapa republicană 1985 

Artă pastică. Grafică. Premial II:  Horea Remus Epure, Gaspar Deneș. Premiul 

III: Szalosi Zoltán. 

Pictură: Premiul I: Tuzson Peter, Peterfi Iosif. Premiul II: Foris Zoltán, 

Hadnagy Gabriella, Pakuts Dezsö, Domahidi Gyula, Gyenes Tibor. 

Pictură naivă. Premiul I: Gheorghe Opriș, Czirjak Lujza. 

Sculptură naivă: Premiul I: Sever Suciu. Premiul II: Páll Șandor. 

Artă decorativă. Premiul I: Gheorghe Vultur, Nicolae Palaghie, Liviu Pol. 

Premiul II: Kádár Katalin. Premiul III: De Villa Ernest, Kosma Elisabeta. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 18 octombrie 1985 

Lecția de istorie 

Mariana FLOREA 

Iată un posibil titlu pentru însemnările pe marginea vizitei în expoziția pictorului 

amator Gheorghe Opriș. 15 tablouri, mai vechi ori mai noi, cu tematică declarată, 

realizate în tehnicile picturii naive țărănești, înfățișând momente și fizionomii care 

unele, fac deja parte din patrimoniul de suflet al contemporanilor. 

„Am pornit de la ideea de a scoate din uitare evenimente istorice din comună și 

din județ”, îmi mărturisea pictorul. „La unele am participat, pentru zugrăvirea altora 

am consultat cărți vechi și documente ale timpului”. 

Gheorghe Opriș nu pare deloc împovărat de cei 75 de ani pe care îi va împlini 

foarte curând. O privire limpede, albastră, scrutează cu maximă atenție tot ceea ce îl 

înconjoară. Un interlocutor plăcut, calm, cu memorie demnă de invidiat, bun 

„povestitor”. 

„Cea mai recentă lucrare a mea se află la expoziția republicană de la București. 

Reprezintă o scenă de școală veche. Clădirea a fost construită în 1773, iar învățământul 

- organizat de Gheorghe Șincai. E bine să ni-i amintim pe înaintași.” 

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Aurel Vlaicu, pictorul a 

realizat un tablou care îl înfățișează pe temerar, zburând deasupra cetății din Târgu-

Mureș. 

„Asaltul uteciștilor asupra căminului muncitoresc din strada Călărași”, moment 

la care Gheorghe Opriș a participat efectiv, este imortalizat pe pânză. 

Închis samavolnic de autorități în anul 1927, căminul muncitoresc avea să-și 

redeschidă porțile, trei ani mai târziu, datorită acțiunii energice a uteciștilor.  
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Pictură document, care la ediția din 1983 a Festivalului național „Cântarea 

României” a obținui Premiul I pe țară, alături de o altă pânză semnată de Gheorghe 

Opriș, reprezentând scena uciderii mișelești a tribunului lui Avram Iancu, Constantin 

Romanu-Vivu. 

Anul 1985 aduce din nou Premiul I și titlul de laureat al Festivalului național 

„Cântarea României” pentru autorul tabloului, având ca temă o adunare la școala în 

care s-a ales, la 18 decembrie 1938, consiliul de conducere al căminului cultural 

„Constantin Romanu-Vivu”. 

Sângeorzenii Nicolae Mureșan și Simion Farago (veri) erau prietenii Craiului 

munților. Cel de-al doilea i-a fost vice tribun și a sfârșit tragic „sfâșiat în bucăți”, la 

începutul anului 1849. 

Întâlnirea celor trei a constituit subiectul unuia dintre tablourile anului 1981, 

care a obținut Premiul II la republicană. 

O altă pânză îl reprezintă pe Constantin Romanu-Vivu, intrând, în 1848, în 

cetatea târgumureșeană. În expoziții s-a aflat, nu o dată, tabloul reprezentând momentul 

alungării tofălenilor de pe pământurile natale de către baronul Apor Károly, moment ce 

a generat celebrul proces de 30 de ani. 

Una dintre cele mai recente pânze înfățișează pictorul, în curtea căreia a avut loc 

adunarea la care a fost ales delegatul sângeorzenilor la marea Unire din 1918. 

Gheorghe Opriș are multe lucrări premiate, a avut expoziții la Botoșani, Pitești, Satu 

Mare, București, Cluj-Napoca, Alba Iulia și, firește, Târgu-Mureș. 

Un artist prolific și tânăr mereu, om pentru care istoria se poate scrie și... cu 

penelul. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 25 octombrie 1987 

Expoziție de pictură, Gheorghe Opriș 

N. NISTOR 

La sediul revistei Vatra, în prezența redactorilor ei și a unui numeros public a 

avut loc expoziția de pictură a lui Gheorghe Opriș din Sângeorgiu de Mureș. 

Inspirându-se din istoria plaiurilor mureșene Gheorghe Opriș are ambiția de a 

reconstitui prin picturile sale naive, lucrate cu multă curățenie sufletească și ascuțit 

simț naturist, momente percutante, trăite de consătenii săi sângeorzeni sau de locuitorii 

burgului de pe Mureș. 

Astfel, cu un acut simț al istoriei, el îl portretizează pe Constantin Romanu-Vivu, 

prefectul Legiunii a XII-a române de pe Mureșul de Sus, în timpul revoluției de la 

1848, intrarea acestuia în fruntea revoluționarilor biruitori în cetatea Târgu-Mureșului, 

asasinarea mișelească a prefectului și a vice-prefectului Ștefan Moldovan, în martie 

1849 de către „jândarii” vechiului imperiu habsburgic, continuând apoi cu redarea unui 

sfat al lui Avram Iancu, avut cu sătenii sângeorzeni în martie 1848, lângă un pom 

înflorit (cireș, prun, măr?) și continuându-și periplul sentimental prin secolul al XIX-
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lea, pictorul se oprește la 2 octombrie 1869, când baronul Apor Károly i-a izgonit pe 

țăranii tofăleni din casele lor, scenă redată cu un tragic realism. Ne lasă apoi în ochi 

lumina zidurilor cetății la 1 septembrie 1912, când Aurel Vlaicu a trecut în zbor cu 

aparatul peste târg, ne poartă printre exploziile și pânza de gloanțea sângeroasei 

încleștări de la Oarba de Mureș, zăbovește îndelung pe malul râului la o ședință de 

UTC din 1930, ne plimbă prin lumina limpede, văratică a lanului de grâu, ne face parcă 

să auzim un dangăt uitat din bătrâna clopotniță a satului și ne împrimăverează sufletele 

odată cu iarba ce bate spre verde de pe dealurile din jur... 

Pictura naivă a lui Gheorghe Opriș degajă, „așa cum remarca și criticul Cornel 

Moraru, la vernisaj, și nostalgie și înțelepciune”, întregul ansamblu pictural constituind 

în viziunea pictorului Radu Ceontea, care a făcut și oficiile de prezentare a expoziției, 

„cronica pictată de la Sângeorgiu de Mureș”. 

În finalul manifestării poetul Eugeniu Nistor a citit din ciclul de versuri intitulat 

„Glosele râului”. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 11 Martie 1988 

Credibilitatea necondiționată a naivității 

Radu CEONTEA 

Consemnăm prima expoziție de pictură naivă la Galeria „Vatra”, autorul 

lucrărilor fiind Gheorghe Opriș din Sângeorgiu de Mureș, unul dintre contemporanii 

noștri a cărui biografie ne poate părea acum spectaculoasă, fiindcă anii i-au prilejuit 

trecerea prin evenimente memorabile din istoria Transilvaniei, istorie la care a luat 

parte activ, cu grad mic - sergent major t.r. - dar cu entuziasm mare, sângeorzean în 

toate fibrele ființei sale, fost primar al comunei, fost președinte al C.A.P.-ului, fost, mai 

de mult, viceprimar la Târgu-Mureș; acum pensionar, apropiindu-se de optzeci de ani, 

parcă prin pictură „reproșează” istoriei faptul de a nu fi putut trăi pe vremea lui Avram 

Iancu. Prins cu grijile, abia la bătrânețe a răspuns chemării picturii, tablourile i s-au 

adunat, au primit botezul expozițiilor naționale, alcătuind acum expoziția a cărei 

dominantă este credibilitatea necondiționată a naivității. 

Gheorghe Opriș confirmă încă o dată ceea ce a dat drept de cetate picturii naive, 

dar îi și contrazice unele canoane ‒ fără să i le cunoască, poate fiindcă și artei naivii 

încet, încet i s-au găsit canoane, sinceritatea trebuind să accepte și ea chingi. Se 

confirmă și prin Gheorghe Opriș că, naivii sunt fericiți, că există artă în afara 

transfigurării, pictorul inventând „ce se vede”, cu mijloacele specifice artei naive, dar 

depășind realitatea imediată, abordând subiectele mari ale istoriei, realizând un fel de 

„cronică pictată” la Sângeorgiu, a modului în care evenimentele istoriei s-au răsfrânt 

peste această comună, din imediata vecinătate a Târgu-Muresului. Avem senzația, 

privind aceste pânze; că scenele se petrec la timpul prezent, Avram Iancu abia a venit 

în Sângeorgiu de Mureș și stă la sfat cu sătenii; Constantin Romanu-Vivu în fruntea 

Legiunii a XII-a intra biruitor în Cetatea Târgu-Muresului, apoi, în vremea 
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represaliilor, care au urmat Revoluției de la 1848, legat într-un car, împreună cu Ștefan 

Moldovan, batjocoriți de cătanele împărătești, sunt duși la hotarul comunei Sângeorgiu, 

unde își vor avea supliciul și moartea. 

 

 

 

 

 

Într-o altă compoziție este evocată alungarea țăranilor din Tofalău de către 

baronul Apor Károly, plecarea lor în pribegie, casele și bunurile licitându-li-se apoi, ca 

pedeapsă. 

Zugrăvindu-l pe Aurel Vlaicu trecând cu avionul peste Cetatea Târgu-Mureșului, 

pictorul sugerează simbolic unirea Transilvaniei cu România, fapt pe care istoria nu va 

mai întârzia să-l împlinească, Marea Unire avându-l ca martor direct și pe Simion 

Alexandru ‒ delegat al sângeorzenilor ‒ pe care îl vedem evocat tocmai în momentul în 

care este ales de săteni să-i reprezinte la Alba-Iulia. Evocând în câteva tablouri și 

momente ale mișcării muncitorești de pe Valea Mureșului, Gheorghe Opriș ajunge la 

cutremurul istoriei contemporane ‒ al doilea război mondial, Oarba de Mureș fiind 

unul dintre locurile în care jertfele ostașilor români au devenit, încă de la săvârșirea lor, 

legendare. Măreția luptelor, dacă poate fi închipuită, lui Gheorghe Opriș nu-i reușește, 

nici nu pare a o fi râvnit, îi reușește redarea cruzimii și absurdității morții, aduse de 

război, pierderea vieților petrecându-se fără urmă de patetism și chiar fără urmă de 

triumf; viziunea asupra istoriei fiind laică, frust consemnată, puternică, penetrantă și 

naivă. 

Ciudat este că, pictorului îi reușește mai puțin acolo unde pictura naivă s-a 

impus: în naturile statice și, uneori, în peisaje, fiindcă el are vocația cronicarului de 
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evenimente, nu a inventarierii obiectelor, deși acestea, când apar în compoziții, sunt la 

locurile lor ca și figurile animalelor sau păsărilor.  

Este, de exemplu, remarcabil felul în care 

câteva oi îi pozează într-un peisaj sub privirea de-

a dreptul duios de umanizată a unui câine; sau, 

într-o altă pânză, un cocoș împodobit discret, la 

picioarele lui Avram Iancu, veghează pacea unei 

cloști cu câțiva pui. O naturalețe fundamentală se 

simte, ca o pernă de aer, deasupra lucrărilor, 

autorul exprimând realul într-un mod funciar. 

Poate de aceea, precum atunci când fredonezi 

gama și ești silit să te oprești la jumătatea ei, simți 

nevoia ca pictura naivă a lui Gheorghe Opriș să 

continue, pentru că el nu pretinde 

„primitivismului” drept de cetate, ci bunului simț, 

dovedind încă o dată că naivul nu-i pictor amator, 

nici artist popular, fiindcă el are stil și-i este 

irepresibilă comunicarea, neconfundând pictura cu 

„croșetarea” industrială de imagini. 

Vatra, Târgu-Mureș, 12 Aprilie 1988 

 

Vernisaj 

Ieri, la ora 17, în sala Bibliotecii comunale din Sângeorgiu de Mureș, a avut loc 

vernisajul expoziției cu tema „Istoria comunei, oglindită în arta pictorului Gheorghe 

Opriș”. 

Manifestarea este consacrată apropiatei aniversări a 70 de ani de la făurirea 

statului național unitar român. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 5 noiembrie 1988 

Festivalul național „Cântarea României” 

Lumină și culoare 

Mariana FLOREA 

De multă vreme Asociația Artiștilor Plastici Amatori din Târgu-Mureș este o 

prezență constantă pe simezele nu numai ale județului, ci și ale țării. Numărând 263 de 

membri aparținând tuturor categoriilor sociale, ea se exprimă prin lucrări de pictură, 
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grafică, sculptură, artă vestimentară și ceramică, ai căror semnatari au fost premiați, nu 

o dată, la etapa republicană a Festivalului național „Cântarea României”. Sala „Unirea” 

din Târgu-Mureș constituie, în permanență, un excelent spațiu expozițional pentru 

membrii asociației. 

— În anul acesta, artiștii noștri au participat la expoziții interjudețene organizate 

la Constanța, Alba-Iulia, Reșița și Pitești, ultimele două fiind de artă naivă - îmi spune 

președintele asociației Valeriu P. Vaida. De asemenea, au fost organizate expoziții, în 

cadrul unor schimburi de experiență, ale plasticienilor din Alba-Iulia și Sibiu. Anul 

acesta se desfășoară cea de-a III-a ediție a Taberei de creație de la Sovata, care aduce, 

ca element de noutate, participarea și a sculptorilor, ale căror lucrări vor rămâne în 

orașul gazdă, înfrumusețându-l. 

— Vorbiți-ne despre prezența plasticienilor amatori în Festivalul național 

„Cântarea României”. 

— În faza de masă au fost prezentați aproximativ 300 de lucrări, dintre care, 

pentru județeană, au fost selecționate 170. La republicana de la București au ajuns 33 de 

creatori, cu 36 de lucrări. Deci, practic, avem 33 de deținători ai Premiului I pe județ. 

— Să-i și numim pe „republicani”; Radu Ionașiu. Carmen Bălăneseu, Gheorghe 

Maier, Gheorghe Opriș, Viorel Maxim, Markos Ioan, Augustin Filimon, Ösz Zoltán, 

Cornel Alexa, Zagoni Attila, Gyenes Tibor, Tiberiu Șerban, Hadnagy Gabriela. Dorel 

Cozma, Domahidi Iuliu, Nicolae Palaghie, Nagy Iulia, Ioana Palaghie, Kelemen 

Zoltán, Banga Adalbert, Pakuts Dezideriu, Ecaterina Muică, Silvia Vultur, Máthe 

András, Jakabffi Iosif, Angel Vultur, Natalia Tripșa, Peterfi Iosif, Arghir Cadar, 

Gheorgne Crăciun, Silviu Olariu, Horia Remus Epure, Liviu Ștef. În așteptarea 

rezultatelor competiției finale, le urăm succes, nu înainte de a vă întreba dacă mai 

există vreun element de noutate în activitatea asociației. 

— Poate, faptul că, în fiecare lună, prin rotație, 16 pictori participă la o tabără de 

creație, de 3 zile, la Sălard ... ||j 

— ... și, evident, fiecare creație în sine, pentru artist, constituie o nouă 

„călătorie” către lumină și culoare. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 22 iulie 1989 

„Cântarea României”. Laureații ediției 1987-1989 

Arta plastică 

Pictură naivă ‒ premiul II: 

Ioan Marcoș ‒ Târgu-Mureș și Gheorghe Opriș ‒ Târgu-Mureș. 

Pictură inspirată din trecutul de luptă ‒ premiul II: Cadar Arghir ‒ UJCM 

Târgu-Mureș și Augustin Filimon ‒ Târgu-Mureș; premiul III: Anghel 

Vultur ‒ Tipografia Târgu-Mureș și Silviu Olariu ‒ Spitalul municipal Târgu-Mureș. 
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Pictură din construcția socialistă, realitatea contemporană ‒ premiul II: Natalia 

Tripșa ‒ Târgu-Mureș. 

Peisaj și natură statică ‒ premiul II: Tiberiu Șerban ‒ Târgu-Mureș și Péterffi 

Iosif ‒ PTTR, Târgu-Mureș; premiul III: Carmen Bălănescu ‒ Luduș, Dorel Cosnia 

IPJ, Târgu-Mureș și Ecaterina Muică ‒ Târgu-Mureș. 

Grafică ‒ premiul I: Cornel Alexa ‒ UJCM, Târgu-Mureș, Ösz Zoltán ‒ comuna 

Berghia, Zagoni Atilla ‒ Târgu-Mureș și Máthé András ‒ Târgu-Mureș; premiul 

II: Gyenes Tiberiu ‒ IPJ, Târgu-Mureș, Hadnagy Gabriela ‒ IPJ, Târgu-Mureș, 

Domahidi Gyula ‒ I.C. Târgu-Mureș și Pakuts Dezideriu ‒ Târgu-Mureș. 

Steaua roșie, Târgu-Mureș, 19 octombrie 1989 

Apariții în presa locală 1990-2004 

Expoziție 

Centenarului Asociației Arhitecților din România îi consacră doamna arhitectă 

Ileana Nitș o expoziție de pictură reunind peisaje din Sighișoara și Sibiu. Deschisă la 

Galeria UAPA de pe strada Revoluției, expoziția stă la dispoziția publicului până la 

15 martie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 7 martie 1991 

Expoziție de icoane 

Serafim DUICU 

În ziua de 25 martie, ziua Bunei-Vestiri, a fost vernisată expoziția de icoane pe 

lemn, pe sticlă și pe pânză a tinerei Sabina Purcariu, subingineră la Întreprinderea 

„Electromureș”. Un public distins a putut lua cunoștință de existența unui talent plastic 

autentic, venit la această confruntare cu frumuseți de o puritate și de o candoare 

remarcabile. Sabina Purcariu a preluat, evident, din tradiția meșterilor iconari țărani, 

acei neîntrecuți pictori pe sticlă, ca și din tradiția picturii bizantine, pe care le 

înfățișează într-o paletă proaspătă, într-un joc al culorilor foarte adecvat stărilor 

sufletești pe care le trăiesc personajele biblice. Scenele au mișcare interioară, chipurile 

au diafanitate și sacralitate.  

Pictorița știe să surprindă suferința pe chipuri prin disputarea tonurilor  de 

culoare, prin trasarea sigură a liniilor. Privind chipurile de sfinți ai crede că cel ce le-a 

pictat trebuie să fie un bătrân; fiindcă ele degajă o anume experiență a lecturii și trăirii 

în sacru a autorului.  
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Cu atât mai surprinzătoare și mai de laudă este apropierea Sabinei Purcariu de 

acest univers biblic, cu cât domnia sa este tânără și cu experiență de numai câțiva ani în 

domeniul acestui gen de pictură. Faptul că merge spre două tradiții glorioase ale 

picturii românești este iarăși un titlu de laudă pentru autoare. Dacă deocamdată 

mimează modelele înaintașilor, dar le mimează frumos și cu har, avem încredințarea că 

nu va trece prea mult timp și ne vom găsi în fața unor meditații plastice personale pe 

marginea textului biblic. 

Sabina Purcariu are această forță încă de pe acum. Nu-i mai rămâne decât 

curajul inițiativei. Expoziția aceasta merită să fie frecventată. Cadrul Muzical sacru, 

oferit de doamna Georgeta Buda, șefa secției de artă a Bibliotecii Județene Mureș, 

unde se și află expoziția, sporește întru frumos starea interioară a privirii. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 4 aprilie 1991 

Vernisaj 

Doru MUREȘAN 

La sediul Asociației Artiștilor Plastici din Târgu-Mureș, (Piața Republicii nr. 9) 

va avea loc, în ziua de 9 mai, ora 11, vernisajul expoziției de pictură a tinerei Monica 

Pop, care prezintă 54 de lucrări (portrete, peisaje, naturi statice). 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 7 mai 1991 

Expoziție 

În perioada 21 mai - 7 iunie a.c., la Galeriile „Unirea” ale Asociației Artiștilor 

Plastici Amatori din Târgu-Mureș, (str. „22 Decembrie 1989”, domnul Szász Lászlo va 

inaugura o expoziție personală cu lucrări de grafică și pictură. 

Expoziția va fi deschisă zilnic, între orele 14:30-18:30 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 18 mai 1991 

Expoziție 

Doru MUREȘAN 

În cadrul Zilelor culturale târnăvene, la Casa de cultură din oraș a fost deschisă o 

expoziție în care sunt prezente 56 de lucrări aparținând unor membri ai asociației 

artiștilor plastici neprofesioniști din județ. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 7 iunie 1991 
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Expoziție. „Frumosul este o veșnică bucurie...” 

Ileana SANDU 

În perioada 2-13 septembrie 1991, sala „Unirea” a artiștilor plastici mureșeni, 
găzduiește expoziția de tablouri pe sticlă a pictorului târgumureșean Axente Radu. 
Peisaje, naturi statice, reproduceri după Grigorescu, tablourile se remarcă prin finețe și 
rafinament artistic, culoarea, aleasă cu elaborată chibzuință fiind expresia concentrată a 
unor trăiri interioare de o acută sensibilitate. 

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din București, autor al mal multor expoziții 
personale, cunoscut în Finlanda, SUA, Elveția, Canada și în alte țări, Axente Radu 
explorează posibilitățile largi ale picturii pe sticlă, înscriindu-se în linia picturii 
tradiționale românești, remarcându-se în lumea artistică românească printr-un gen de 
pictura care-1 duce dincolo de limitele tiparelor cunoscute. 

— Domnule Axente Radu, având în vedere că sunteți de profesie economist, 
spuneți-ne cum se împacă lumea cifrelor cu cea a culorii? Mai precis, în ce punct se 
întâlnesc ele? 

— Răspunsul este cât se poate de simplu: există în fiecare individ, fie că o știe 
sau nu, fie că o recunoaște sau nu, o zona intimă, în care sălășluiește ideea de frumos, 
iar frumosul, spunea un poet și estetician, este o permanentă bucurie. Unii au puterea 
de a exprima această bucurie în cuvinte, în sunet sau culoare. Poate că mă număr 
printre acești privilegiați. Cât despre economist și pictor, conviețuirea este posibilă. 
Pictorul oferă economistului spațiul unui refugiu spiritual, al unei regăsiri de sine, în 
timp ce omul cifrelor și al științelor exacte, impune artistului rigorile, tiparele și 
regulile de urmat, definindu-i stilul. 

— Ați ales sticla drept suport al picturilor dumneavoastră. De ce această 
opțiune? 

— Am vrut să demonstrez că nu numai iconografia și arta naivă se pretează 
picturii pe sticlă, ci, dimpotrivă, sticla oferă largi posibilități de expresie și că, pictura 
clasică în toate detaliile ei poate fi supusă acestei tehnici, e drept, particulare. 

— În ce constă particularitatea? 
— Un tablou pe sticlă îți impune, de la bun început multă rigoare. 
—  Trebuie să-l ai conturat în minte, în toate detaliile lui. Sticla refuză orice 

improvizație, orice greșeală, nu permite corecturi, nu se lasă „manipulată”; așezarea 
culorilor chiar impune o anumită ordine, total deosebită de cea practicată în pictura 
clasică, în sensul că se începe cu „tușa” ‒ reflexe, lumini, umbre, pentru a se ajunge la 
fond. Este, într-un fel, o întrecere a artistului cu sine însuși… O întrecere din care 
artistul iese învingător, fiindcă în mâinile lui sticla își pierde transparența și răceala, 
devenind simbol al unei trăiri, expresie a unei pasiuni și a unei profesiuni de credință. 

Acestea vor fi, suntem convinși, concluziile celor care vor păși în această 
perioadă, pragul sălii „Unirea”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 5 septembrie 1991 
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Vernisaj 

Luni, 2 decembrie, în sala „Unirea”, din Târgu-Mureș, va avea loc cu începere 

de la ora 17,00, vernisajul expoziției de pictură Nicolae Tunaru. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 29 noiembrie 1991 

Expoziție la ... 15 ani 

Doru MUREȘAN 

Sala „Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici Amatori din județul Mureș, 

găzduiește expoziția de pictură, sculptură și ceramică, cu lucrări realizate de membrii 

fondatori ai asociației, înființate în urmă cu 15 ani. 

Este o expoziție de substanță, care vine să ilustreze nu numai respectabilitatea 

profesională a acestui colectiv de oameni dăruiți întru frumos, ci și faptul că, valoarea  

unei lucrări artistice nu este condiționată de un statut  social, ci de volumul de 

informație în domeniu, inteligență și simț artistic, talent, experiență, dobândite prin 

studiu și nu de puține ori, iluminare.  

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 2 mai, 1992 

Vernisaj 

Doru MUREȘAN 

Luni, 1 iunie, ora 17, în sala de  expoziții  ,,Unirea” a Asociației Artiștilor 

Plastici din Târgu-Mureș (Piața Republicii nr. 9), va avea loc vernisajul expoziției de 

artă, cu lucrări realizate de domnul Nicolae Tunaru. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 30 mai 1992 

La Sângeorgiu de Mureș, Tabăra de creație ,,Armonia” 

Doru MUREȘAN 

În această Românie, bramburit cuprinsă de febra economiei de piață, de fapt a 
unei economii ce se căznește să se așeze pe bazele celei capitaliste, provocând 
convulsii și situații false cu nemiluita, se produce se pare, o trezire a intelectualilor și, 
în mod deosebit - fapt ce produce nu numai bucurie, dar și încredere în forța de 



Asociația Artiștilor Plastici Mureș 1977-2004 

195 

supraviețuire a spiritului uman - a oamenilor de cultură și artă, a acelor oameni care 
înțeleg că dintotdeauna arta a fost, într-un anume fel, corabia de salvare a omenirii. 

Aici, în sfera acestui demers, înțeles în nobilele lui dimensiuni, se așează și gestul 
soților Elisabeta și Gheorghe David, din Târgu-Mureș, inițiatorii primei tabere private de 
creație din România de după 1989. Până vom reveni cu un interviu realizat cu domnul 
Gheorghe David, anunțăm că s-a deschis în ziua de 21 iunie, ziua tuturor sfinților, ziua 
Solstițiului de vară, tabăra privată de creație plastică, pe care domnul David a numit-o 
,,Armonia”. La Sângeorgiu de Mureș, localitatea de baștină a acestui minunat om; au fost 
prezenți, duminică, invitații domniei sale, artiștii plastici: Constantin Blendea, Balázs 
Imre cu soția, (care au venit din Ungaria special pentru această tabără), Ioanid Costin, 
Anton Lazăr, Simion Lucaciu, Viorel și Alexandra Mărginean, Teodor Varahil Moraru, 
Teodor Morariu, Romul Nuțiu, Dan Cristian Popescu, Ion Sălișteanu cu soția, Vreme și 
Xenia Leon, personalități ale artei plastice românești. 

Deschiderea taberei a fost onorată de mulți invitați, în frunte cu prefectul 
județului, domnul Vasile Urdea, prefectul județului Bistrița, domnul Gheorghe 
Groșanu ( care a propus ca viitoarea ediție a taberei să fie găzduită, la ... Sângeorz-
Băi), șeful Inspectoratului pentru cultură al județului Mureș, domnul Serafim Duicu, 
criticul de artă Negoiță Lăptoiu. 

Au rostit cuvinte de apreciere, de profundă și sinceră considerație domnii: 
Serafim Duicu, Negoiță Lăptoiu și Ion Sălișteanu. 

Vom reveni cu gânduri de bine la tabăra de la Sângeorgiu, printre creatorii 
întruniți aici într-o privilegiată altitudine spirituală. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 23 iunie, 1992 

Expoziție 

Doru MUREȘAN 

Artiștii  plastici, membrii ai Asociației Artiștilor Plastici Amatori din județul 

Mureș, continuă să ruleze, pe simezele galeriei de artă ,,Unirea”, creațiile lor. Eliberați, 

mai mult eliberați acum de perceptele educației estetice comuniste, acești oameni se 

întorc cu mult mai mult aplomb și cu intensă participare emoțională, spre actul de 

creație. Așteptăm în această vară inițiativa organizării unei tabere de creație, convinși 

fiind că, AAPA va găsi oameni de bine care să sponsorizeze o astfel de întreprindere.  

În sala de expoziții ,,Unirea” (str. Republicii nr. 9, Târgu-Mureș) se va deschide 

joi, 2 iulie, ora 17, expoziția de artă plastică, cu lucrări realizate de Merdar Elisabeta. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 27 iunie 1992 
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Vernisaj 

Doru MUREȘAN 

Joi, 17 septembrie  1992, ora 17, Galeriile ,,Unirea” din Târgu-Mureș, Piața 

Republicii nr.9, invită publicul tîrgumureșean la vernisajul expoziției de pictură, 

semnată de Angel Vultur, membru al Asociației Artiștilor Plastici Mureș. Cunoscut 

prin activitatea sa plastică-expoziții individuale, de grup, premii județene și naționale, 

lucrări aflate în colecții particulare - autorul expune, de astă-dată, lucrări în ulei, 

acuarelă și icoane pictate pe lemn. O motivație sentimentală ca , stresați de asfaltul (cu 

gropi al urbei), să mai evadăm într-un peisaj rustic, chiar și transfigurat, ar fi și cuvinte 

de întâmpinare ale plasticianului Vasile Mureșan: ,,Lucrările lui Angel Vultur, 

modelate într-o gamă sobră, cu simplitate caracteristică temperamentului său, oferă, în 

dominantă nostalgică, atmosfera și ipostaze ale satului transilvan”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 15 septembrie 1992 

Galeriile ,,Unirea”, Expoziție Angel Vultur 

Doru MUREȘAN 

Cunoscut tîrgumureșenilor, atât ca membru al Asociației artiștilor  plastici, cât și 

ca truditor în tipografia „Tipomur” - unde clișeele viitoarelor cărți, reviste, afișe, îi trec 

prin mână – Angel Vultur  ne oferă, în cadrul Galeriilor ,,Unirea” (AAP), încă o 

experiență a demersului său în pictură: acuarelă, ulei, icoane pe lemn. Unitare prin 

finețea execuției și prin atmosfera de sorginte rustică, mereu evocată, chiar și atunci 

când peisajul tinde spre o maximă abstractizare. Picturile  în ulei ,,amiros a tămâie”, 

existând în miezul lor ceva tainic. O a doua sursă de lumină, interioară, care iradiază 

discret, melancolic, precum într-o biserică o lumânare, evocând existența unei protecții 

divine. Un temperament reținut, dar patetic în fond, îndrăgostit de culoare, plăsmuiește 

un mediu în care aerul, plus lumina, domină, transfigurate în spațiu amorf, în culoare. 

Rețeta amestecurilor cu griuri din care se detașează, modelat parcă, subiectul. 

Parcurgem astfel câteva florale (dominate de verde, galben, mov), peisaje sighișorene, 

sau rurale, un remarcabil portret de țigancă. O  hibernală ca în jurul unei linii de forță 

magnetică, nuanțe de alb, în tușe sugestive. Satul natal pare a se naște acum, din 

formele molatice ale iernii - iarna ca material de construcție. Alături, icoanele pictate 

pe lemn, pornesc în general,  de la reproducerea unor modele cunoscute, dar îngăduie 

și aportul original al pictorului la expresivitatea portretistică sau coloristică. Altele - 

remarcabile și prin formă, ori prin felul în care e prelucrată suprafața. Icoanele pictate 

de Angel Vultur, cu o notă particulară de sensibilitate, s-au adăugat multor colecții de 

artă din țară și străinătate.  
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O sensibilitate cu iz bizantin și o afecțiune aparte, poate chiar un cult al blândei 

și roditoarei protecții materne, par a caracteriza întreaga creație plastică a pictorului. 

Culoarea, câmpia, biserica, satul, iarna, maica ,,iubitoare” și ,,îndurerată” sunt foarte 

bine redate. Iar lucrările în acuarelă, care îmbogățesc prezenta expoziție, ce totalizează 

peste 90 de tablouri, întregesc portretul unui tânăr pentru care viața își deplasează 

spectrul, pe zi ce trece, tot mai activ și interesant în limbajul culorii. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 23 septembrie 1992 

Expoziție 

Doru MUREȘAN 

Iubitorii de artă plastică pot viziona și în acest an, expoziția personală a pictoriței 

Felicia Cseh,  în sala ,,Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici (A.A.P., Piața Republicii 

nr. 9). 

Cunoscuta plasticiană prezintă pasteluri, acuarele, precum și lucrări pictate în 

ulei. 

Expoziția este deschisă în perioada 16-31 octombrie, între orele 14-18, 

exceptând zilele de miercuri (10-14), sâmbătă (11-13) și duminică. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 28 octombrie 1992 

La Sovata, a V-a ediție a taberei de pictură 

Doru MUREȘAN 

Rămîn oare tot mai puțini îndrăgostiți de artă sau abia acum, cu mirajul ăsta fals 

al așa - zisei economii de piață, se decantează spiritele, se limpezesc cugetele care 

înțeleg că, în mariajul cu arta, esențial rămâne iubirea, că ,,trădarea” este incompatibilă 

cu actul de creație. Cu atît mai valoros apare gestul celor 12 plasticieni mureșeni care 

au participat la ediția din acest an (a V-a) a taberei de pictură, organizată la Sovata de 

Asociația Artiștilor Plastici din Târgu-Mureș. Asociația a reușit să asigure în acest an 

doar banii  necesari cazării, la un preț rezonabil, pe care domnul Toma, proprietarul 

vilei nr.10 din Sovata, l-a acceptat înțelegând să ajute în acest fel pe cei 12, în demersul 

lor artistic. De fapt, dânsul a fost singurul care i-a ajutat în acest fel, asociația 

neprimind nici un alt sprijin din partea vreunui sponsor. Oamenii și-au plătit mâncarea 

, dar acest lucru nu mai apare atunci când cele 10 zile petrecute la Sovata au fost întru 

totul dedicate artei plastice. 

Deci, între 5 și 15 octombrie, în Sovata, s-a desfășurat  o intensă activitate de 

creație. Cu lucrările realizate acolo va fi deschisă la Târgu-Mureș o expoziție. O 

așteptăm cu curiozitate. 
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La prima ediție a taberei au participat 45 de plasticieni amatori. La ediția a V-a, 

doar 12. S-au mai schimbat condițiile, s-au mai schimbat oamenii. Pentru cei 12, 

aprecierea și felicitările noastre! Ei sunt: Radu Florea, Hadnagy Gabriela, Radu 

Ionașiu, Margareta Ionașiu, Kiss Ibolya, Elisabeta Merdar, Iulia Olteanu, Tiberiu 

Șerban, Nicolae Tunaru, Vălenaș Degi Eva, Vargancsik István, și Angel Vultur. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 28 octombrie 1992 

Luminile creației 

Doru MUREȘAN 

Pictură în ulei, peisaje, natură statică, flori, portrete, adună într-o personală 

doamna Erica Alecu, profesoară, în viața de zi cu zi, la Liceul Forestier tîrgumureșean. 

Să mai spunem că cele 40 de lucrări care vor orna și onora galeriile ,,Unirea” ale 

Asociației Artiștilor Plastici Mureș sânt lucrări în șpalt, traversând o gamă coloristică 

vie, cu accent pe jocul de lumini. 

Vernisajul - miercuri, 2 decembrie, ora 17, în sala numită, Piața Republicii, nr. 9, 

Târgu-Mureș. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 1 decembrie 1992 

Expoziție de pictură - Erica Alecu 

Ana-Maria CRIȘAN 

Finețe, căldură, o undă de melancolie și calitatea de a pătrunde prin culoare, în 

,,starea sufletească” a unui cadru ales drept subiect al picturii - deocamdată ,,de 

duminică”- se remarcă în demersul excepțional al doamnei profesoare Erica Alecu. 

Depășind astfel, momentul debutului într-o expoziție personală, în simeza 

târgumureșeană ,,Unirea”, a Asociației Artiștilor Plastici. Peisaje, flori, portrete, 

compoziții, și un ciclu de lucrări inspirate de călătoria pe meleagurile Mediteranei 

(Caesarea-Israel) schimbă, pentru câteva momente, realitatea rece a unei ierni încă 

nehotărâte, cu lumina plăcută a galbenului solar dispersat în trăsăturile ferme ale 

șpaltului - tușe florale, sau valuri marine. Se remarcă îndrăzneala modului de a trata 

suprafața plastică și de a sugera subiectul, invers proporțională cu dimensiunea 

tablourilor. În general, cele mai curajoase, mai, libere, mai transfigurate lucrări sunt 

miniaturile. De un rafinament aparte - legat de profesiunea și afinitățile autoarei cu 

analiza psihologică - sunt portretele , ,,Moșul”, Fata moșului”, Melancolie 

(autoportret). Li se alătură naturile statice cu flori galbene, un peisaj - fragment de 

pădure trecută, deodată prin toate cele patru anotimpuri.  
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Pornind de aici, credem că următorul pas (excepțional) se va releva în 

continuare, mai pregnant, faptul că a practica arta, indiferent de bagajul călătoriilor 

prin lume, înseamnă avantajul unor călătorii în plus, prin propriul tău suflet și din 

propriul suflet, spre lume. Iar bogăția și calitatea superioară a intelectului, un ... 

,,avantaj serviciu”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 15 decembrie 1992 

Vernisaj 

Vineri, 26 februarie, la galeriile „Unirea” din Târgu-Mureș va avea loc, cu 

începere de la ora 17, vernisajul expoziției de pictură semnată Angelica Moldovan. 

Plasticiana propune publicului 50 de lucrări, realizate în tehnici de șpaclu, 

pensulă și tușuri. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 24 februarie 1993 

Expoziție retrospectivă 

Sâmbătă, 3 aprilie, la ora 11, la Galeriile „Unirea” din Târgu-Mureș (Piața 
Republicii nr. 9), va avea loc vernisajul expoziției retrospective Octavia Nuțiu. 
Manifestarea va fi prezentată de criticul Viorica Herdean și de dr. Liviu Ștef, și include 
lucrări aparținând tuturor perioadelor de creație ale reputatei plasticiene, realizate în 
toate tehnicile pe care le-a abordat în decursul vremii (miniaturi, acuarelă, uleiuri, 
tușuri colorate etc.). 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 1 aprilie 1993 

Expoziția de artă naivă-ediția a III-a 

Doru MUREȘAN 

Organizată de Centrul județean al creației populare și Asociația Artiștilor 
Plastici, Expoziția județeană de artă naivă, ajunsă la cea de-a treia ediție, a reunit 25 de 
plasticieni, selecționați, evident, după criterii valorice. Ea a scos în evidență existența 
unor talente deosebite, implicate în fenomenul creației „spontane”, precum și 
necesitatea organizării periodice a unor asemenea manifestări, începând de la nivel de 
cămin cultural, până la cel național. 

În acest cadru s-au evidențiat câteva centre ale creatorilor de artă 
naivă: Sângeorgiu de Mureș, (Teodor Moraru, Gheorghe Opriș, Czirjak Luiza-pictură, 
Ioan Zibilian și Ioan Itu-sculptură din metal), satul Câmpenița (Barabas Irma, Koteles 
Iren, Kurta Maria și Iszlai Rozalia-pictură), Valea Largă (Augustin Piper, Ecaterina 
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Roștaș, Ovidiu Roștaș-pictură pe sticlă), Chendu (Koncz Janos, Magyari Kalman-
sculptură în lemn), Târgu-Mureș (Biró Sandor, Teodor Crăciun, Kelemen Zoltan, 
Milică Robu, Ioan Șamșudean, Keseru Alexandru, Páll András), Frunzeni (Gheorghe 
Moldovan-pictură) și Sighișoara (Ștefan Mihalache-pictură). 

Ideea unei expoziții de artă naivă, anuale în luna octombrie, a prins contur (să 
sperăm) că, nu va exista prea multe impedimente în materializarea și instaurarea unei 
asemenea tradiții, constituind un bun prilej de întâlnire a publicului târgumureșan cu 
creatorii acestui fascinant univers naiv. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 30 octombrie 1993 

Expoziție de artă plastică 

Azi, la ora 12, în tandem cu Salonul mureșean de caricatură, în holul Casei de 

cultură pentru tineret „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș, se vernisează și o expoziție 

de artă plastică. Expun: grafică-Horea Remus Epure, pictură - Liviu Ștef, Angel Vultur, 

Vasile Mureșan, ceramică - Nicolae Palaghie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 11 noiembrie 1993 

Expoziția județeană de artă naivă 

În organizarea Centrului județean al creației populare și a Asociației Artiștilor 
Plastici, în sala de expoziții „Unirea” s-a deschis Expoziția județeană de artă naivă. 
Expun plasticieni din Târgu-Mureș, Câmpenița, Sângeorgiu de Mureș, Sighișoara, 
Târnâveni, Sovata, Sărmașu de Câmpie ș.a. 

Expoziția poate fi vizitată până la 29 octombrie 1994. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș , 28 octombrie 1994 

Expoziție 

În organizarea Centrului județean al creației populare Mureș, și a Asociației 
Artiștilor Plastici-Mureș s-a deschis Expoziția de grup, care cuprinde lucrări realizate 
în cadrul Taberei județene de pictură, ediția a VI-a, Sovata. 

Expun lucrări artiștii plastici Tiberiu Șerban, Nicolae Tunaru, Liviu Ștef, Angel 
Vultur, Czirjék Ludovic, Lucia Dan, Hadnagy Gabriela, Elisabeta Merdar, Toth 
Ferencz și profesorul Vasile Mureșan. 

Expoziția va fi vernisată marți, 10 ianuarie a.c., ora 17, în sala de expoziții 
UNIREA și va fi deschisă până la sfârșitul lunii ianuarie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 5 ianuarie 1995 
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Tabăra de pictură de la Sovata și-a validat creația 

Gh. BĂRBULESCU 

În ambianța sălii „Unirii”, unde sunt expuse 60 de lucrări, rod al creației, 
talentului și dragostei pentru frumos, a avut loc marți, 10 ianuarie, înaugurarea 
expoziției de grup a pictorilor amatori prezenți în tabăra de la Sovata. Cu bucuria 
rodului creației, am admirat lucrări, în marea lor majoritate reușite, realizate cu 
rafinament artistic și delicatețe, cu gândul autorilor de a surprinde un colț de natură, de 
a trece prin propria gândire o secvență din universul atât de bogat al Sovatei, ca și a 
altor zone, poate unic în Europa, prin frumusețe și paleta coloristică. 

Pe bună dreptate, dl. Ilarie Opriș remarca la începutul alocuțiunii, că sub 
îndrumarea Centrului creației populare Mureș, și a prof. Vasile Moldovan, mulți tineri 
au reușit să se ridice la nivelul mai experimentaților lor colegi. Și dl. Tiberiu Șerban 
mai releva comuniunea sufletească a celor care au format grupul de la Sovata, 
evidențiind, la sala „Unirii” momentul de sărbătoare și satisfacție, dând parcă aripi unui 
nou demers artistic în anul în care am intrat. 

Aici a fost remarcată modalitatea de creație colectivă în tabără, cu implicații 
profunde în real. Lăsând la o parte stângăciile, fiecare lucrare reprezintă o pată de 
culoare unică în felul ei. Și prof. Vasile Moldovan, Tiberiu Șerban, Nicolae Tunaru, 
Lucia Dan, Hadnagy Gabriela, Elisabeta Merdar, Liviu Ștef, Czirjék Ludovic, Toth 
Ferencz, ca și Angel Vultur au demonstrat și și-au însușit noi modalități de exprimare, 
luând contact cu nuanțe și tonurile, cu contraste și ritmurile din natură. 

„Primul merit al unui tablou este de a fi o sărbătoare pentru ochi” spunea 
Delacroix. La fel a fost și expoziția de grup de la sala „Unirii” din Târgu-Mureș. Și 
prof. Moldovan remarca: „Tabăra de creație a reprezentat o formă superioară a 
acțiunilor curente de «documentare», stimulate și organizate constant de obștea 
artistică un loc de întâlnire, într-un timp determinat, pe baza unui program cu obiective 
precise, asemănător unui șantier de creație, în care se confruntă colegial, în spirit 
emulativ al lucrului în echipă, o generație mai tânără cu una mai vârstnică, cu forță a 
experienței și tehnicii meșteșugului. Noi spunem că, expoziția a înmănuncheat o 
experiență, un travaliu artistic al unor oameni pasionați de artă, care au trecut peste 
multe greutăți ,legate de prețurile insuportabile ale materialelor”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 12 ianuarie 1995 

Expoziție de artă plastică 

În cinstea marii zilei a Unirii, 24 Ianuarie, ieri a fost inaugurată expoziția 

pictorilor mureșeni Teodor Moraru și Ana Moiceanu. Vernisajul expoziției a avut loc 

la sediul Școlii sanitare postliceale „Carol Davila” (Șc. nr. 13) din Târgu-Mureș. 
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Publicul poate admira peste 40 de lucrări de ținută ale pictorilor târgumureșeni. Ele 

cuprind secvențe de viață și peisaje din cele mai frumose zone ale județului nostru. 

Expoziția este deschisă între orele 8-18, până la 10 februarie 1995. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 25 ianuarie 1995 

Metaloplastie 

În perioada 1-15 februarie, în sala „Unirea” a plasticienilor târgumureșeni, va fi 

deschisă expoziția personală a artistului Karoly Ferency. Vernisajul 

metaloplasticianului va avea loc, oficial, joi, 2 februarie, la ora 16. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 1 februarie 1995 

Expoziție de pictură 

În sala de expoziții „Unirea” din Piața Republicii nr. 9, Târgu-Mureș, are loc în 
ziua de 16 februarie, deschiderea expoziției de pictură a talentatului Nicolae Tunaru. 
Expoziția se va inaugura la ora 17. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 14 februarie 1995 

Vernisaj Nicolae Tunaru 

În sala de expoziție „Unirea” în prezența unui public numeros, a avut loc vernisajul 
celei de-a șaptea expoziții personale a pictorului Nicolae Tunaru. Expoziția cuprinde 33 de 
lucrări: peisaje, portrete, autoportret. În cuvântul întroductiv, dl. Valeriu Vaida, 
președintele Asociației Artiștilor Plastici Mureș, remarca sensibilitatea deosebită cu care 
pictorul îmbină culorile, obținând tonuri calde, optimiste. Analiza picturii lui Nicolae 
Tunaru a dat ocazia profesorului Vasile Mureșan de a aborda relația om-natură-creație și de 
a propune publicului să privească pictura prin prisma acestei relații. 

„Am deschis ferestre pentru dumneavoastră către lumea care ne înconjoară”, 
mărturisea pictorul cu emoție, menirea artistului fiind aceea de a adăuga frumuseții 
propria sensibilitate. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 21 februarie 1995 
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Expoziție 

În perioada 17-30 aprilie a.c. Asociația Artiștilor Plastici recomandă iubitorilor 
genului cea de-a 7-a expoziție personală de acuarelă și ulei a pictoriței Bastyne Kakucs 
Iulianna, în sala de expoziții „Unirea” din Târgu-Mureș, Piața Republicii nr. 9. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 13 aprilie 1995 

Salon de pictură. Ediția a X-a 

Mâine, 19 mai a.c. ora 17, la Sala de expoziții UNIREA din Târgu-Mureș, va 

avea loc vernisajul expoziției județene de artă plastică „Salonul de pictură”, ediția a 

X-a, 60 de plasticieni mureșeni, membrii ai AAP- Mureș, expun 100 de lucrări de 
pictură. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 18 mai 1995 

Salonul Național de artă naivă 

În organizarea Ministerului Culturii și a Centrului național al creației populare, 

miercuri, 12 iulie, s-a deschis în sala de expoziții a Teatrului Național din București, a 

III-a ediție a Salonului național de artă naivă. Pentru această prestigioasă manifestare 

au fost selecționate lucrări realizate de 54 artiști plastici din întreaga țară, între care 

8 creatori din județul Mureș. 

Teodor Moraru și Gheorghe Opriș din Sângeorgiu de Mureș, expun 11 picturi în 

ulei pe pânză, Ioan Itu, din aceeași localitate, participă la expoziție cu 4 sculpturi în 

metal. Deosebit de apreciate sunt lucrările lui Koncz János și ale lui Magyarosi Kálmán 

din Chendu-6 sculpturi din lemn, Sever Suciu din Târnăveni-o sculptură în lemn, Pall 

András și Keserű Alexandru din Târgu-Mureș-4 sculpturi în lemn. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 21 iulie 1995 
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„Patru zile de vis” 

Interviu cu dl. Nicolae Tunaru, președintele Asociației Artiștilor Plastici din 

județul Mureș 

Genoveva POPA 

— Expoziția de pictură, grafică, și icoane pe lemn din Piața Muzeului 

sighișorean completează în mod fericit celelalte genuri artistice prezente în Festivalul 

de artă medievală. Cu ce gânduri ați deschis expoziția? 

— Am venit împreună cu colegii mei Elisabeta Merdar, Marton Agota-Marta, 

Liviu Ștef, Czirjék Ludovic, și Angel Vultur cu speranța că cele 50 de lucrări ale 

noastre, prin forme și culori, reprezintă un câștig pentru festival. Până la urmă, cei 

câștigați am fost noi, ca de altfel, toți participanții la această manifestare. 

— Concret ce ați câștigat? 

— În primul rând, în aceste patru zile am organizat o mini tabără de creație. 

Cetatea și atmosfera de aici fiind o minunată sursă de inspirație. Numeroșii vizitatori 

străini s-au interesat de lucrările noastre și am reușit, în același timp, să luăm legătura 

cu artiști plastici din alte județe. În fine, trei artiști plastici sighișoreni s-au înscris în 

AAP Mureș, acesta este cel mai mare câștig pentru asociația noastră. Pe scurt, îmi pare 

foarte bine că am venit la festival. Au fost patru zile de vis. 

— Cum apreciați activitatea AAP Mureș? 

— De la adunarea generală din 8 aprilie, activitatea asociației s-a înbunătățit. În 

ultima zi de marți din fiecare lună, ținem ședințe de consiliu, urmate de discuții, 

dezbateri cu membrii asociației. Dorim să avem și o activitate de club, cenaclu. 

— Cine sunt membrii asociației? 

— Primim ca membrii toți absolvenții Școlii de arte. Punem la dispoziția lor 

Sala de expoziții, în fiecare an, pentru a-i încuraja, ei sunt pepiniera noastră. Suntem 

ajutați de dl. Vasile Mureșan, singurul profesionist care participă împreună cu noi la 

expoziții, tabere de creație. Este permanent în legătură cu noi și îi ajută din suflet pe cei 

care au vocație și doresc să devină artiști plastici. 

— Un public numerous urmărește activitatea de creație pe care o desfășurați aici. 

Ce reprezintă acest fapt, privit prin prisma creatorului? 

Calitatea lucrărilor și a manifestărilor expoziționale s-a îmbunătățit în ultimul 

timp. Asta, în primul rând, pentru că majoritatea membrilor asociației au studii de 

specialitate. În același timp, au revenit vechii membrii care fac asociația mai puternică 

și mai valoroasă. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 29 iulie 1995 
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Expoziția județeană de artă naivă-sculptură - Genoveva Popa - 

Sala de expoziții „Unirea”, a Asociației Artiștilor Plastici, găzduiește a V-a 

ediție a Expoziției județene de artă naivă-sculptură. Sunt expuse lucrările participante 

la Salonul Național de Artă Naivă, ediția a III-a, iulie 1995, de la București, Galeriile 

Teatrului Național. 

Expoziția, cuprinzând sculpturile realizate de Ioan Itu și Gheorghe Opriș din 

Sângeorgiu de Mureș, Koncz János și Magyarosi Kálman din Chendu, Sever Suciu și 

Teodor Popa din Târnăveni, Keserű Alexandru și Kelemen Zoltán din Târgu-Mureș, 

Páll András din Acățari, este deschisă până la 15 noiembrie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 28 octombrie 1995 

Expoziția județeană de artă naivă-sculptură, ediția a V-a 

Deschisă din 15 octombrie, expoziția, ce reunește lucrări realizate din lemn și 

metal, Ioan Itu, Gheorghe Opriș (Sângeorgiu de Mureș), Koncz János, Magyarosi 

Kálmán (Chendu), Sever Suciu, Teodor Popa (Târnăveni), Keserű Alexandru, Kelemen 

Zoltán (Târgu-Mureș) și Páll András (Acățari), poate fi admirată, la sala „Unirea” din 

Târgu-Mureș, până la data de 15 noiembrie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 11 noiembrie 1995 

Expoziție de artă plastică 

Iubitorii de artă plastică pot viziona din nou, expoziția personală a pictoriței 

Felicia Cseh la Târgu-Mureș în sala „Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici-Mureș, 

Piața Republicii nr. 9. 

Cunoscuta plasticiană, prezintă și de această dată pasteluri și lucrări pictate în 

ulei, care exprimă într-o mare parte, dragostea ei față de natură și de oameni, o lume 

bogată în sentimente și culori. 

Expoziția este deschisă în perioada 16-30 noiembrie: luni, marți, joi și vineri, 

între orele 13-17, miercuri, între orele 10-14 și sâmbătă între orele 11-13. 

Lucrările expuse pot fi cumpărate. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 16 noiembrie 1995 
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Expoziție de adio 

Pictorul octogenar Járay Ernö se retrage din activitate, din motive de sănătate. Se 

va despărți de public printr-o ultimă expoziție, a 25-a personală, al cărei vernisaj va 

avea loc duminică, 3 decembrie, ora 12, în sala de expoziții a Bisericii unitariene din 

strada Bolyai. 

Expoziția cuprinde 28 de peisaje, realizate în acest an și 8 portrete, realizate în anii 

1984-1985. Pictorul Járay Ernö, fost elev al maestrului Aurel Ciupe, a pictat, în 65 de ani 

de activitate, peste 1.000 de tablouri în ulei, din care, aproximativ 40 de portrete. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 1-2 decembrie 1995 

Salonul anual de artă plastică 

Centrul județean al creației populare Mureș și Asociația Artiștilor Plastici, 

organizează Salonul anual județean de artă plastică a membrilor AAP Mureș și 

întâlnirea anuală a membrilor asociației. Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 

9 decembrie, la ora 11, în Sala de expoziții „Unirea”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 7 decembrie 1995 

Vernisaj - Genoveva POPA - 

Sâmbătă, în sala de expoziții „Unirea”, a avut loc vernisajul celei de-a XIV-a 

ediții a Salonului anual județean de artă plastică. 

Ultima expoziție de anvergură din acest an, reunește pe simeze 115 lucrări de 

grafică, pastel, pictură, sculptură, basorelief, realizate în acest an de 81 de membrii ai 

Asociației Artiștilor Plastici. 

Prezenți la vernisaj, domnii Nicolae Tunaru, președinte AAP, Vasile Mureșan, șeful 

Oficiului pentru patrimoniu și Ilarie Opriș, reprezentantul Inspectoratului județean pentru 

cultură, au apreciat actuala expoziție drept cea mai valoroasă din ultimii ani. „Lucrările 

abordează teme diverse, la diferite niveluri de realizare. Întâlnești ritmuri și culori 

debordante până la exprimări sensibile, intime”, (Vasile Mureșan). 

Salonul anual de artă plastică oferă publicului ocazia întâlnirii cu cei mai activi 

artiști plastici prezenți în expoziții de grup și personale, dar și cu cei care sunt la 

început de drum, cei care, sperăm, vor fi nume importante în viața culturală a județului 

nostru. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 13 decembrie 1995 
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Expoziție 

Centrul județean al creației și Asociația Artiștilor Plastici, organizează în 

perioada 1-15 ianuarie 1996, la sala „Unirea” expoziția de grup „Tabăra de la Sovata”, 

ediția a VII-a. Vor fi expuse peste 60 de lucrări în ulei a celor 13 artiști plastici 

participanți la tabără în luna octombrie 1995. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 30 decembrie 1995 

Vernisaj 

Genoveva POPA 

Sâmbătă, 6 ianuarie, în sala de expoziții „Unirea”, a avut loc vernisajul 

expoziției de grup „Tabăra Sovata-octombrie 1995”. Sunt expuse cele mai 

reprezentative lucrări, realizate în tabără, de pictorii: Erica Alecu, Czirjék Ludovic, 

Hadnagy Gabriela, Cornelia Jinga, Marton Agota, Elisabeta Merdar, Lucia Suciu, 

Tiberiu Șerban, Nicolae Tunaru, Angel Vultur și coordonatorul artistic, prof. Vasile 

Mureșan. 

Domnul Nicolae Tunaru, președintele AAP Mureș, aprecia:  

— Este una dintre cele mai reușite expoziții din ultimii ani, un reper valoric la 

care să ne raportăm. Dorim ca nivelul artistic al expoziției să fie o bază pentru ce vom 

face de acum înainte. Și pentru că orice manifestare artistică poartă un mesaj, este 

momentul să spunem că, mesajul acestei expoziții este bucuria în fața splendorilor 

cromatice și formale ale naturii; artiștii au rezonat în fața unui colț de natură pe care l-

au imortalizat pe pânză. (prof. Vasile Mureșan) 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 10 ianuarie 1996  

Expoziție persană 

Genoveva POPA 

Cu ocazia Zilelor Eminesciene și a Zilei Internaționale a Religiilor, în sala 

„Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici din Târgu-Mureș, în organizarea distinsului dr. 

Ardeshir Vahidi, din Iran, membru al asociației, va fi deschisă, începând de astăzi, 

16 ianuarie, până în data de 30 ianuarie, o expoziție de pictură, grafică și caligrafie 

persană, al cărei vernisaj va avea loc sâmbătă, 20 ianuarie, ora 11. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 16 ianuarie 1996  
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Expoziție de grafică 

Astăzi, 24 februarie, la ora 11, în sala de expoziții „Unirea” a Asociației 

Artiștilor Plastici, va avea loc vernisajul expoziției de grafică a plasticienei Marton 

Marta-Agota. Expoziția va fi deschisă până joi, 29 februarie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 24 februarie 1996 

Salonul artelor 

Genoveva POPA 

Vernisajul expoziției de grafică și caligrafie persană, cuprinzând peste 40 de 

lucrări ale dr. ArdeshirVahidi, a atras sâmbătă, în sala de expoziții „Unirea” cele mai 

importante personalități ale culturii târgumureșene. Lucrările de grafică, inspirate de 

simbolurile culturii persane, poeziile și textele filosofice care însoțesc aceste lucrări, 

precum și din creațiile lui J.S. Bach interpretate de flautistul Vincze Ferenc, au 

trasformat sala de expoziții într-un salon al artelor. 

În alocuțiunea sa, dl. Nicolae Tunaru, președintele AAP Mureș, aprecia 

că: „Expoziția pe care o vernisăm acum este o premieră absolută, debutul primei 

manifestări internaționale la Galeriile „Unirea”. Lucrările domnului Ardeshir Vahidi 

stabilesc o punte de legătură sensibilă între universalitatea poeziei și filosofiei 

eminesciene și tradițiile culturii persane”. 

Reamintind celor prezenți că, medicii, în timpul liber se apropie de artă, fiind 

cunoscuți mulți medici pictori, sculptori, muzicieni, poeți, dr. Silviu Olariu 

afirma: „munca acestui tânăr medic este dificilă, anatomia patologică fiind un fel de 

grafică foarte fină; având o muncă foarte dificilă, visează. Grafica expusă în acestă sală 

este pe o linie înaltă de expresie artistică, pe care îi doresc să o păstreze”. 

Prof. dr. Berdj Asgian: „Este o manifestare în plus în rândul activităților 

culturale târgumureșene. Are loc o efervescență artistică neobișnuită, care crește 

prestigiul municipiului nostru”. 

Manifestarea culturală de sâmbătă ne fiind o simplă prezentare a unor lucrări de 

grafică și a unui grafician, autorul lucrărilor și-a motivat demersul artistic: „Îmi doresc 

să crească vibrațiile interioare ale fiecărui om, lumina interioară a fiecăruia să lumineze 

întreg universul. Oamenii care au atins cele mai înalte vibrații s-au înțeles între ei 

pentru că arta, cultura, vin din interiorul nostru”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 23 ianuarie 1996 
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Expoziție 

În perioada 4-15 martie, sala de expoziții „Unirea”, a Asociației Artiștilor 

Plastici, găzduiește a 37-a expoziție personală a pictorului Szász László din Târgu-

Mureș. 

Vor fi expuse 30 de lucrări de grafică, ulei și guașă, reprezentând peisaje de pe 

văile Mureșului și Gurghiului. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 1 martie 1996 

Expoziție de grafică-pastel 

Încă un prilej de desfătare artistică în Sala de oglinzi a Palatului Culturii din 

Târgu-Mureș, ne rămâne spre vizionare, până la sfârșitul lunii viitoare, expoziția de 

grafică-pastel a decoratorului mureșean, Horea Remus Epure. 

Sunt reunite 70 de lucrări, executate cu deosebit rafinament artistic în tehnica 

tușului colorat și a pastelului (20 x30, 30 x40, și 40 x50). Ele redimensionează cu 

fascinație principalele monumente a spațiului nostru transilvan, biserici de lemn, 

castele, cetăți medievale, turnuri, precum, și peisaje de pe Valea superioară a 

Mureșului, a Târnavelor și a Nirajului. 

Atractiva expoziție cu vânzare „Transilvania” are ferestre larg deschise spre 

iubitorii artelor plastice și îi așteaptă în fiecare zi. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 28 Martie 1996 

Un an de la reorganizarea AAP 

Asociația Artiștilor Plastici din județul Mureș organizează sâmbătă, 30 martie, 

ora 10, în sala festivă a Grupului Școlar Forestier, adunarea generală anuală a 

membrilor AAP, între scopurile întâlnirii figurând: discutarea unui plan de acțiune 

privind sărbătorirea în martie 1977, a 20 de ani de la înființarea AAP, întocmirea unui 

catalog în care vor fi prezenți toți membrii asociației, organizarea taberei de vară în 

timpul Festivalului de artă medievală de la Sighișoara, organizarea celei de-a IX-a 

ediții a taberei de pictură de la Sovata. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 28 Martie 1996 
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Pastel și grafică 

Sala de expoziții „Unirea” găzduiește, până luni, 15 aprilie, expoziția personală 

a domnului Petz József, membru AAP, cu 26 de lucrări pastel color și grafică. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 9 aprilie 1996 

Expoziție 

În perioada 16-30 aprilie a.c., în sala UNIREA a Asociației Artiștilor Plastici 

din Târgu-Mureș (Piața Republicii nr. 9) este deschisă expoziția de pictură a dnei Pop 

Monica Moldovan. Plasticiana prezintă 36 de lucrări în ulei și acuarelă, cu o tematică 

diversă (portret, natură statică, peisaj) 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 20 aprilie 1996 

Expoziție 

Sâmbătă, 4 mai, ora 11, va avea loc, la sala de expoziții „Unirea”, vernisajul 

salonului județean de primăvară, ediția a XI-a, organizat de Asociația Artiștilor 

Plastici Mureș și Centrul județean al creației. Expoziția, deschisă până la 30 mai, oferă 

publicului amator de artă, ocazia întâlnirii cu 85 de artiști plastici, membri ai AAP 

Mureș. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 2 Mai 1996 

Vernisaj 

Genoveva POPA 

Salonul Județean de Primăvară, organizat de Centrul județean al creației 

populare și Asociația Artiștilor Plastici, prima expoziție de anvergură din acest an, a 

fost vernisată sâmbătă, în sala de expoziții „Unirea”. A XI-a ediție a Salonului a cărui 

amprentă calitativă este vizibilă în toate manifestările expoziționale din cursul anului, 

s-a bucurat de cea mai numeroasă participare din ultimii ani. (5 de autori, cu 

115 lucrări expuse pe simezele galeriei. 
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Președintele AAP, dl. Nicolae Tunaru, a remarcat interesul crescând al 

artiștilor plastici față de manifestările expoziționale, recordul de participare din acest 

an fiind datorat și celor 26 de pictori care nu au mai expus în ultimii ani și care au 

revenit în expoziție cu acest prilej. „O îmbunătățire în plan cromatic și al desenului” a 

remarcat prof. Vasile Mureșan, subliniind, în același timp, necesitatea conștientizării 

actului creator. Prezent la vernisaj, dl. Ilarie Opriș, referent la Centrul județean al 

creației, a făcut publică ideea organizării în colaborare cu Inspectoratul școlar, la 

Galeriile „Unirea” a unei expoziții cu lucrări ale elevilor școlilor generale din Târgu-

Mureș. Scopul acestei expoziții, care ar putea deveni anuală, cu tradiție este acela de a 

pregăti noi membrii AAP din rândurile elevilor foarte talentați (admiterea în rândul 

membrilor asociației nefiind condiționată de vârstă). 

Expoziția, în care ponderea o au florile, executate cu diferite tehnici, în diferite 

stiluri, moduri de gândire și exprimare, va fi deschisă pe tot parcursul lunii mai, oferind 

publicului ocazia reîntâlnirii cu majoritatea artiștilor plastici din județ, pictori și 

sculptori. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 8 mai, 1996 

Vernisaj 

Sâmbătă, 1 iunie, la ora 11, în sala de expoziții „Unirea”, a Asociației Artiștilor 

Plstici, va avea loc vernisarea celei de a IV-a expoziții personale a profesoarei Erica 

Alecu și a artistului plastic Mircea Chivărsuță. 

Expoziția va fi deschisă până la data de 15 iunie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 29 mai 1996 

Salonul de artă plastică pentru oaspeții stațiunii 

În organizarea Asociației Artiștilor Plastici din județul nostru, la hotelul 

„Sovata” din renumita stațiune cu același nume, s-a deschis Salonul de artă plastică. 

Așadar, în perioada iulie-septembrie, la dispoziția tuturor oaspeților din 

frumoasa stațiune rămân, spre vizionare, peste 70 de lucrări executate în ulei și 

acuarelă. Totodată, sunt expuse și lucrări de grafică. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 13 iulie 1996 
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Festivalul folcloric „Botna”-1996 

Genoveva POPA 

Raionul Ialoveni, cunoscut în toată lumea datorită vinului produs la Asociația 

experimentală de vinuri „Heres”, și-a înscris numele și în cartea de aur a culturii 

basarabene prin Festivalul folcloric „Botna”. 

Ediția a IX-a a Festivalului „Botna”, a avut loc în Duminica Rusaliilor (stil 

vechi), în localitatea Dănceni, și a avut un caracter internațional, prin participarea, 

alături de 26 colective artistice din raionul Ialoveni și 4 colective din raioanele 

învecinate, a doua ansambluri folclorice din România și Republica Belarus. 

La invitația Direcției raionale de cultură Ialoveni, țara noastră a fost 

reprezentată în festival de cea mai tânără formație de jocuri populare din județul Mureș 

„Fântânița” din Sântana de Mureș, alături de îndrăgita interpretă a cântecului popular, 

Leotina Pop și de pictorul naiv Teodor Moraru. 

Mesagerii folclorului transilvan au fost așteptați și întâmpinați cu căldură de 

domnul Andrei Ungureanu, șeful Direcției raionale de cultură, Gheorghe Ungureanu, 

directorul Școlii de muzică din Ialoveni și Eugen Negacevschi, adjunctul șefului 

Direcției raionale de cultură. Toți au urat ca această participare la festival, să nu fie o 

simplă participare, ci o întâlnire de suflet între ardeleni și basarabeni, păstrători ai 

acelorași tradiții, gândind și simțind la fel, românește... 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 13 Iulie 1996 

Expoziție 

Sala de expoziții „Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici Târgu-Mureș, 

găzduiește în perioada 16-31 iulie, expoziția de grup a artiștilor plastici mureșeni Toth 

Ferencz și Károly Ferencz. Sunt expuse 12 tablouri, pictură în ulei, și 30 de lucrări de 

metaloplastie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 17 iulie 1996 

Artiști plastici mureșeni în festival 

Genoveva POPA 

Festivalul de artă medievală pentru tineret s-a desfășurat într-o atmosferă 
medievală recreată pe fondul scenografic autentic, oferit de zidurile și turnurile Cetății. 
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Alături de detaliile de epocă-muzică, farse medievale, costume-arcadele porților, 
străzile și piețele Cetății au fost populate de creatori-artiști plastici și meșteri populari. 

Expoziției „Lumea văzută prin ochii copilului”, deschisă din prima zi a 
festivalului de cercul de ceramică și pictură a Clubului copiilor și elevilor din 
Sighișoara, i s-au alăturat expoziții personale și de grup ale artiștilor plastici din Cluj-
Napoca, Turda, Sibiu, Dumbrăveni, Sighișoara și Târgu-Mureș. Cei mai numeroși, 
artiști plastici sighișoreni, Călin Butnariu, Remus Mărginean, Gheorghe Maior, 
Cristian Maior Zicu, Nicolae Ioan, Dorin Feier, și târgumureșenii Liviu Ștef, Angel 
Vultur, Elisabeta Merdar, Czirjék Ludovic, Marton Agota Marta au creat noi puncte de 
atracție prin formă și culoare, prin mesajul artistic. 

Recent, reveniți de la Expoziția creatorilor de artă populară de la Muzeul 
satului din București, Nagy Mihály și Balázs Jenő din Chendu au adus între zidurile 
Cetății o expoziție de împletituri din pănuși de porumb, demonstrațiile practice de 
împletire, atrăgând numeroși spectatori. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 30 iulie 1996 

Vernisaj 

Centrul județean al creației populare Mureș și Asociația Artiștilor Plastici 

organizează, la Galeriile „Unirea”, din strada Republicii nr. 9, expoziția de pictură în 

ulei, a plasticianului dr. Liviu Ștef, și de ceramică, a ceramistului Nicolae Palaghia, în 

perioada 16-3 o august. 

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 17 august, la ora 11. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 16 august 1996 

Vernisaj 

Genoveva POPA 

Sâmbătă, sala de expoziții „Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici a găzduit 

vernisajul primei expoziții personale a pictorului dr. Liviu Ștef și a expoziției de 

ceramică realizată de Nicolae Palaghia. 

Prima expoziție personală a dr. Ștef Liviu a atras public numeros, avizat, care-i 

cunoștea activitatea artistică, datorită participării domniei sale la toate expozițiile de 

grup din ultimii 10 ani. Lucrările expuse, în majoritate peisaje, predominând imaginile 

citadine sighișorene, patinate de istorie, au fost prezentate cu căldură de domnii Tiberiu 

Șerban și Vasile Mureșan, care aprecia că „din punct de vedere artistic, ursul a ieșit din 

bârlog”. 
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Lucrările ceramistului Nicolae Palaghia - ceramică lustruită și ceramică 

decorativă inspirată din vasele dacice de la Cristești, au fost prezentate de dl. Ilarie 

Opriș. Domnia sa a atras atenția asupra valorificării creației ceramiștilor, care sunt pe 

cale de dispariție. Dacă în urmă cu câțiva ani erau în județ 10 ceramiști, tradiția a rămas 

în mâinile unui singur meșter. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 21 august 1996 

Omul și pictura 

Ioan ȚIGHILIU 

Într-adevăr, omul este un infinit. Este centrul unui vârtej de puteri risipite care 

se ignoră și ale căror mărturii trebuie căutate în fenomenele sociale. Când artistul vrea 

să compună, dorința sa răspunde, desigur, acestor cerințe generale, numite altădată 

religioase sau metafizice, pe care cel mai adesea le ignoră el însuși. Compoziția, 

subordonarea tuturor părților unei opere de artă unei idei de ritm și de ordine, nu e un 

lucru exterior care poate fi refuzat sau adoptat în funcție de un capriciu individual sau 

de o modă trecătoare. Pictura, cea mai individuală dintre arte, poate deveni șovăielnică 

la toate frontierele sale, sau se poate concentra într-o formă anonimă și sumară în care 

apare schița arhaică a unei arhitecturi necunoscute. Orgia disciplinară, din expoziția 

recent vernisată, în care naturile moarte somptuoase saturează cu sumbre acorduri 

peisajul cel mai sumar, decorația cea mai puternic înscrisă în câteva linii directoare și 

în câteva tonuri dominante, ar dovedi la Liviu Ștef o voință didactică ce lipsește cu 

totul altora, dacă n-am descoperi la el, în cele din urmă, o a doua ingenuitate, care nu 

este decât o cucerire progresivă a elementelor sale de echilibru. Fără îndoială, unele 

stângăcii par voite. Dar aceasta pentru că ele exprimă o dorință lucidă și totodată 

pasionată de a uni laolaltă materialele armonice dispersate în trebuințele noastre. Toate 

lucrurile sunt reduse la indicația esențială a structurii lor colorate, cea ce face ca ele să 

capete, în tăcerea unanimă, o strălucire neașteptată. Fiecare devine un simbol direct, 

direct și voluntar al unei idei centrale care călăuzește alegerea și asocierea tonurilor, 

dispoziția și direcția liniilor. 

Privind picturile doctorului Liviu Ștef, intuiești cum culoarea, pârguindu-se 

saturează dinlăuntru forma care, la rândul ei, modelează, spre a spune astfel, culoarea. 

Lumina, reflexele, umbrele, se manifestă în însăși grosimea materiei, pentru a o 

încorpora mișcării maselor ce își caută propria lor profunzime. 

Obiectivitatea prin pictură a subiectivității pictorului Liviu Ștef la contactul cu 

Sighișoara constituie extragerea din patina timpului, și revigorarea prin tonuri calde a 

unei romanțe cântate la flaut, dar în ritm de tango. 

Mulțumesc pictorului pentru aceste armonii tăcute, care mi-au mângâiat 

sufletul. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 28 august 1996 
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Vernisaj 

Luni, 2 septembrie, la ora 17 în sala de expoziții „Unirea” a Asociației 

Artiștilor Plastici va avea loc vernisajul celei de a IV-a expoziții personale a pictorului 

Teodor Moraru. 

Expoziția cuprinzând 50 de lucrări (ulei pe pânză), va fi deschisă în perioada 1-

15 septembrie. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 30 august 1996 

Expoziție 

Genoveva POPA 

Luni, în sala de expoziții „Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, a avut 

loc vernisajul celei de a IV-a expoziții personale a pictorului Teodor Moraru. Lucrările 

domniei sale, inspirate din viața țăranului, viața satului, au fost prezentate unui public 

numeros, de domnul Liviu Ștef, reprezentant al Asociației Artiștilor Plastici, și Ilarie 

Opriș, reprezentând Centrul de îndrumare a creației populare Mureș. 

Participant la două ediții consecutive ale Salonului Național de Artă Naivă din 

București (1993 și 1995), pictorul Teodor Moraru aduce, în actuala expoziție, odată cu 

peisajele, preponderent transilvănene (în special zona Gurghiului), țăranul-surprins în 

timpul ocupațiilor sale tradiționale: adunatul fânului, cina ciobanilor, femeia care dă de 

mâncare păsărilor din curte, pescuitul etc. „Este o explozie sufletească materializată pe 

pânză-afirma dl. Liviu Ștef care îl apropie de unele mari personalități ale picturii, 

universale. Pieter Bruegel cel Bătrân a fost țăran, iarna lui, Teodor Moraru este 

bruiegeliană. Apar, de asemenea, țâșniri de vegetație luxuriantă din lucrările lui Henri 

Rousseau-Vameșul. Apropierile acestea sunt instinctive, poate că nu a văzut niciodată 

o asemenea lucrare” 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 5 septembrie 1996 

Sovata-un nou centru cultural al județului 

Genoveva POPA 

Stațiunea balneară Sovata atrage numeroși turiști din țară și din străinătate, 

datorită factorilor de climă și mediu de care a fost binecuvântată, datorită bazei de 

tratament în care sunt ameliorate numeroase suferințe. Începând cu acestă toamnă, 

direcțiunea stațiunii, dl. director Fülöp Nagy János, împreună cu Asociația Artiștilor 
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Plastici Mureș, oferă turiștilor un nou motiv pentru care vor îndrăgi stațiunea, primul 

Salon permanent de artă plastică (singurul din județ), deschis vineri, 11 octombrie, în 

sala polivalentă a hotelului „Sovata”. 

La vernisajul Salonului de artă plastică, inițiatorii domnii Nicolae Tunaru, 

președinte AAP Mureș, Ilarie Opriș de la Centrul județean al creației și Horea Remus 

Epure, care s-a ocupat de organizare-au arătat că intenția lor a fost aceea de a oferi 

ocazia artiștilor plastici să se afirme, lucrările lor să poată fi privite de un număr mare 

de turiști care să cunoască activitatea AAP și a fiecărui artist plastic. Pereții sălii 

polivalente a hotelului „Sovata” au devenit simeze pentru 100 de lucrări (grafică, 

acuarelă, pictură în ulei, metaloplastie) expuse de artiști plastici, cunoscuți publicului 

mureșean din manifestările expoziționale de la Galeriile „Unirea” și de pictorițele 

Megyes Anna și Simonffi Jolan din Sovata. 

Vernisarea Salonului Județean a coicis cu deschiderea celei de a VIII-a ediții a 

Taberei județene de pictură „Sovata-1996”, găzduită, pentru a treia oară consecutiv, 

de hotelul „Hefaistos” CASCOM, organizată de Centrul județean al creației Mureș. 

Timp de o săptămână, pictorii: Erica Alecu, Carmen Brudan, Czirjék Ludovic, Horea 

Remus Epure, Marton Agota, Monica Moldovan, Elisabeta Merdar, Vasile Mureșan, 

Ilarie Opriș, Lucia Suciu, Liviu Ștef, Nicolae Tunaru și Vultur Angel au realizat peste 

80 de lucrări, peisaje, și natură moartă, pictură în ulei. Datorită bunăvoinței 

managerilor hotelului a fost pregătit un panou pe care au fost expuse cele mai 

valoroase lucrări. Deși tabăra de pictură nu este o școală, ci o tabără de creație a 

pictorilor consacrați în cadrul manifestărilor expoziționale județene, expoziția a permis 

o privire de ansamblu asupra activității din tabără, discuții pe marginea lucrărilor, 

concluzii. Expoziția din holul hotelului „Hefaistos” este avanpremira primei 

manifestări expoziționale din anul 1997, de la Galeriile „Unirea”, ce va purta titlul 

Tabăra de pictură „Sovata-1996” 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 16 octombrie 1996 

Expoziție 

Sâmbătă, 2 noiembrie, la ora 11, în sala de expoziții „Unirea” a Asociației 

Artiștilor Plastici, va avea loc vernisajul expoziției personale de pictură Gheorghe 

Opriș, închinată aniversării a 175 de ani de la nașterea revoluționarului Constatin 

Romanu-Vivu. 

Cuvântul de deschidere va aparține dlui Nicolae Tunaru-președintele AAP 

Mureș, după care vor urma alocuțiunile domnilor Dimitrie Poptămaș - directorul 

Bibliotecii județene, Ioan Florea-directorul Centrului județean al creației, Vasile 

Mureșan-șeful Oficiului județean pentru patrimoniu cultural, Tiberiu Șerban - consilier 

județean, vicepreședinte al AAP Mureș. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 31 Octombrie 1996 
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Formă și culoare 

Genoveva POPA 

Sâmbătă, 16 noiembrie, la Galeriile „Unirea” ale Asociației Artiștilor Plastici 
Mureș, a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică, realizată de sculptorul Duha 
László și pictorul Czirjék Lajos. Lucrările celor doi artiști plastici, aflați la a II-a, 
respectiv a III-a expoziție personală au fost prezentate publicului, din ce în ce mai 
receptiv față de astfel de manifestări artistice, de către domnii Nicolae Tunaru-
președintele AAP Mureș, prof. Vasile Mureșan - șeful Oficiului pentru patrimoniu 
cultural, Sándor László, și Ilarie Opriș - de la Centrul de îndrumare a creației populare. 

Sculpturile dlui Duha László, de factură decorativ-utilitară-maiuri decorative, 
lampadare-modelate din lemn de tei și paltin, sunt decorate cu motive populare, 
fitomorfe, temele abordate cu predilecție fiind toamna, lumea basmelor, Baccus, 
familia. 

Tablourile expuse de dl Czirjék Lajos vorbesc despre un artist „cu resurse 
nebănuite, depășind faza de artist care copiază natura, el schimbă realitatea în favoarea 
demersului pictural, folosind un limbaj propriu, care, demonstrează cunoaștere, 
sensibilitate, rafinament și un adânc sentiment liric”, (Vasile Mureșan). Pictorul aduce 
în expoziție peisaje montane pline de dramatism și culoare, satul dintre dealuri-tipic 
ardelean-cu o adâncă perspectivă cromatică și liniară. 

Pentru orice vernisaj prilejuiește întâlnirea membrilor AAP cu publicul, a fost 
anunțat programul următoarelor manifestări de acest gen: în perioada 1-10 decembrie - 
Salonul anual de artă plastică; 11-20 decembrie - Expoziția personală Nicolae Tunaru; 
21-31 decembrie - Expoziția județeană de icoane; 1-31 decembrie –Expoziția județeană 
de sculptură și ceramică. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 31 octombrie 1996 

Vernisaj 

Sâmbătă, 14 decembrie, la ora 11, în sala „Unirea” din str. Republicii nr. 9 din 
Târgu-Mureș, în organizarea Asociației Artiștilor Plastici va avea loc vernisajul 
expoziției pictorului Nicolae Tunaru. Lucrările care au fost expuse aprecierii publicului 
încă din data de 11 decembrie, rămân la „vedere” până în 20 decembrie. 

Motto-ul demersului artistic al lui Nicolae Tunaru înscris în invitațiile oferite, 
este sugestiv: „Ceea ce vede artistul plastic este determinat de intențiile sale, de 
capacitatea de a-și concretiza viziunea, precum și mijloacele ce le posedă pentru a o 
realiza. Este deosebirea imensă între ceea vezi fără pensula în mână”- Paul Valery 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 12 decembrie 1996 
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Expoziție personală: Teodor Moraru 

Dorin BORDA 

Săptămâna trecută am avut parte de o mare surpriză. Neașteptată bucurie și 

revelație în același timp, mi-a produs-o un prieten vechi, care m-a vizitat, împreună cu 

soția sa, la redacție. 

Mi-a înmânat o invitație-program. „Mulțumescu-ți, Toadere. Tu pictezi? „N-ai 

știut?” mi-a zis. Nu. Nu am avut cunoștință de acest lucru. Și uite așa mi s-a ivit 

prilejul să-i fiu alături și la vernisajul expoziției sale personale de pictură care a avut 

loc vineri, 18 aprilie a.c., în sala Bibliotecii comunale Sângeorgiu de Mureș. 

Teodor Moraru, căci despre el este vorba, pictează din anul 1956, folosind ca 

tehnică de lucru uleiul pe pânză.  

În anul 1993 a devenit membru al Asociației Artiștilor Plastici Mureș 

(A.A.P.M.), iar peste doi ani este ales în consiliul ei de conducere. Prima participare la 

o expoziție datează din anul 1993, când expune lucrări la ediția a II-a a Salonului 

Național de Artă din București. Întâia sa expoziție personală o găzduiește sala „Unirea” 

din Târgu-Mureș, în 1994.  

Cea de acum este a cincea, în cadrul ei prezentând publicului 30 de lucrări, care 

în principal redau viața la țară. La vernisajul expoziției sale au rostit alocuțiuni Vizi 

József, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Tiberiu Șerban, consilier județean, 

bibliotecara Aurica Bucur și Ilarie Gh. Opriș, directorul Căminului Cultural.  

Învățătoarea Irina Moldovan a reținut atenția celor prezenți la vernisaj cu un 

grupaj de poezii - creație proprie. 

Pictorului Teodor Moraru și bibliotecii comunale le-au fost înmânate diplome de 

participare la „Săptămâna culturală sângeorzană”. 

Cuvântul liber, Târgu-Mureș, 22 aprilie 1997 

Culoare, lumină și slovă tipărită! 

Dorin BORDA 

A devenit o tradiție ca în luna decembrie, în comuna Sângeorgiu de Mureș să 

aibă loc manifestări de exprimare socială, și, mai cu seamă, culturală. De fiecare dată 

ele sunt dedicate unor evenimente. „De această dată, în luna decembrie sărbătorim 

împlinirea a 60 de ani de activitate a Căminului Cultural. Activitate continuă, care nu 

a încetat, indiferent de timpurile trecute ori prezente. Astăzi, în sala bibliotecii, suntem 
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martorii a două activități diferite: vernisajul unei expoziții de artă plastică și lansarea 

unui volum de poeme”. Cuvintele îi aparțin dlui Ilarie Opriș, animatorul vieții culturale 

a comunei din nordul municipiului Târgu-Mureș, rostite după cuvântul de deschidere 

al bibliotecarei, doamna Aurelia Bucur. 

Acel „astăzi” a fost vineri, 4 decembrie 1998. În după-amiaza zilei au avut loc 

întâmplările culturale la care facem referire. Expoziția de icoane și peisaje de iarnă 

realizate de artistul plastic amator Teodor Moraru a fost prezentată de dl dr. Liviu Ștef, 

vicepreședintele Asociației Artiștilor Plastici Amatori Mureș.  

Din mesajul său ideatic către auditoriu am reținut: „Teodor Moraru a apărut 

spontan în pictură, în urmă cu 8-9 ani, și s-a impus prin stilul său, așa-zis naiv, într-un 

mod fulminant.  

A fost prezent până acum, cu lucrări, la manifestări expoziționale, organizate în 

diverse localități din țară. Expune astăzi 15 lucrări, un mic univers cu episoade din 

viața de toate zilele, peisaje din două anotimpuri: toamna și iarna. Fiecare tablou este o 

narațiune, o melodie. Coloristica surprinde în aceste lucrări. Biserici și icoane, 

intimitatea fenomenelor surprinse pe pânză.” Culoare și lumină... 

... Slovă tipărită între pereții șlefuiți de liniște și înțelepciune ai bibliotecii 

comunale. Acolo și-a 1ansat vo1umu1 de poeme învățătoarea Irina Bara-Moldovan, 

prima poetă sângeorzeană, care a venit în așezarea limitrofă Târgu-Mureșului din satul 

lui Ion Vlasiu - Lechința de Mureș - nu departe de Vaideii lui Ion Horea. „Magia 

cercului”, cartea Irinei Bara Moldovan deschide seria colecției „Atrium Literarum” a 

Editurii ACADEMGS din Târgu-Mureș.  

Volumul de poeme a fost prezentat de prof. dr. Cristian Stamatoiu. „Lectura 

acestei cărți dă o șansă frumoasă de trăire a clipei. Poezia Irinei Moldovan este 

modernă, clasică, îndrăzneață și conservatoare. Scrie o poezie feminină, fără a 

compune o poezie feministă. Temele predilecte: condiția femeii, a artistului, a 

cuvântului... Cuvântul Irinei Bara-Moldovan materializat în slova tipărită.” 

Vineri, 4 decembrie '98, am asistat, așadar, la două momente care prefațează 

manifestările ce vor fi organizate cu prilejul împlinirii a 60 de ani de activitate a 

Căminului Cultural din Sângeorgiu de Mureș: 18 decembrie a.c.  

Fie ca ele să se împlinească! 

Cuvântul liber, 8 decembrie 1998 
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La „Unirea”, ferestre deschise spre sufletul oamenilor!  

Dorin BORDA 

Tradițional, în fiecare an, prima expoziție care deschide șirul manifestărilor 

colective organizate de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, este cea cu lucrări realizate 

de participanții la Tabăra de pictură de la Sovata. Așa s-au petrecut lucrurile și 

sâmbătă, 15 ianuarie 2000, când am asistat la vernisarea unei reușite expoziții cu 53 de 

lucrări, realizate în tehnica ulei, pastel și expuse pe simezele sălii „Unirea” din 

municipiul Târgu-Mureș. Doisprezece expozanți: Nicolae Tunaru, Vasile Mureșan, 

Radu Florea, Liviu Ștef, Ramona Narcisa Matei, Czirjék Lajos, Lucia Suciu, Marton 

Agota-Marta, Hadnagy Gabriela, Tiberiu Șerban, Angel Vultur și Elisabeta Merdar. 

Tematica predilectă a lucrărilor: peisaje, naturi statice, nuduri, caracterizate prin 

bogăția lor cromatică, prin echilibru. Natura, cu ceea ce îi aparține, se vede prin cele 53 

de ferestre deschise spre sufletul oamenilor. Pentru a nu știu câta oară, o mare familie 

s-a reunit din nou în sala de expoziții „Unirea”. 

De la vernisaj, câteva idei exprimate de dl Nicolae Tunaru, președintele 

Asociației Artiștilor Plastici Mureș. 

„An Nou fericit, sănătate, bună dispoziție fiecăruia și să ne întâlnim cât mai des 

aici, în această sală de expoziții.  

Astăzi, 15 ianuarie 2000, suntem marcați de două evenimente și jumătate, ca să 

mă exprim la modul acesta. 150 de ani de la nașterea marelui nostru poet național, 

Mihai Eminescu, căruia îi dedicăm această expoziție.  

Al doilea, vernisarea expoziției cu lucrări ale participanților la Tabăra de 

pictură de la Sovata, din prima decadă a lumi octombrie 1999, aflată în al 13-lea an 

de activitate sub patronajul AAP Mureș, cu sprijinul nemijlocit al Centrului Județean 

al Creației Populare.  

Jumătatea, un alt eveniment. Colega noastră Ramona Narcisa Matei se 

căsătorește astăzi, 15 ianuarie, cu alesul inimii ei.  

Fericire, sănătate și «casă de piatră»...  

Mulțumiri tuturor, un an bun, să menținem, să dezvoltăm această activitate 

tradițională împlinită ca într-o mare familie.” 

Cuvântul liber, 15 ianuarie 2000 

Culoare și muzică la „UNIREA”! 

Dorin BORDA 

În același spațiu și în același timp, două eleve ale Liceului de artă din 

Târgu-Mureș expun lucrări în sala de expoziții „Unirea” a Asociației Artiștilor Plastici 
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Mureș, Cristina Greculescu, clasa de pictură, și Anca Cuibus, design vestimentar. Sunt 

pentru întâia oară primite cu căldură, respect și colegialitate în „casa” mai marilor 

artiști plastici. 

Despre această găzduire, ca și despre altele, și-a exprimat punctul de vedere 

Ilarie Gh. Opriș, vicepreședinte al AAP, care le-a urat elevelor de-a X-a „Bun venit!” și 

le-a dorit drum deschis spre afirmare artistică. 

Vernisajul expoziției a avut loc sâmbătă, 4 martie 2000.  

Pe simezele sălii ele expun un total de 38 de lucrări: grafică, pictură, icoane pe 

sticlă. „Portrete, flori, naturi statice, în culori pastelate sunt bine armonizate. Tentă 

modernistă, figuri geometrice redate privirii în contraste violente. Încercările de portret 

sunt reușite și în culori rafinate. Caracteristic la Cristina și Anca sunt icoanele care se 

aseamănă între ele. Figuri tratate în pată întinsă, hașurată. Talentul lor este vizibil. Mult 

succes!”.  

Cuvintele acestea au fost rostite de dl dr. Liviu Ștef, vicepreședinte al AAP 

Mureș. 

Un dar de Mărțișor întregit cu recitalul muzical susținut de colegi ai celor două 

artiste în devenire. La vioară: Valentin Popa, cu o piesă de Kiriac; Ana Bogățilă și 

Lokody Károly au interpretat muzică de Bach. 

Cuvântul liber, 6 martie 2000  

În sala de expoziții „Unirea”, „Flori cu suflet... de femeie” 

Dorin BORDA 

În organizarea Centrului Județean al Creației Populare și a Asociației Artiștilor 

Plastici Mureș, la sala „Unirea” din Târgu-Mureș a fost deschisă marți, 18 aprilie a.c., 

expoziția de pictură a doamnei Cornelia Jinga Hetrea, intitulată „Flori cu suflet... de 

femeie”.  

Expoziția este deschisă până în ziua de 2 mai, când, la ora 18, are loc 

vernisajul. 

Plasticiana Cornelia Jinga Hetrea ne-a declarat: „Dedic această expoziție 

colegilor mei învățători, în semn de recunoștință și prețuire pentru sensibilitatea de care 

dau dovadă în modelarea tinerelor vlăstare.” 

Să mai amintim că, expoziția poate fi vizionată în zilele de luni, marți, joi, 

vineri, între orele 13-17, miercuri 10-14 și sâmbătă, între orele 11-13. 

Cuvântul liber, 19 aprilie 2000 
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„Gheorghe Opriș a dat drept de cetate picturii naive” 

Dorin BORDA 

 „Călătorind din Târgu-Mureș în direcția Reghin, aproximativ după 5 km treci 

prin localitatea Sângeorgiu de Mureș, o stațiune balneară de perspectivă. Acolo 

locuiește pictorul naiv Gheorghe Opriș. Prin intermediul fiului său, Ilarie Opriș, am 

avut posibilitatea de a-l vizita la domiciliu... Întreaga sa operă cuprinde doar 30 de 

tablouri... Cum este posibil așa ceva, cu un număr atât de mic de tablouri?  

Da, Gheorghe Opriș nu-și vinde tablourile. El le păstrează doar, și astfel în multe 

orașe ale țării sunt cunoscute și apreciate. El nu poate să se despartă de ele. Sunt primul 

căruia după multă gândire îmi acordă în final două lucrări. Unul este o vedere 

interioară a unei cârciumi și celalalt reprezintă primul zbor al românului Aurel Vlaicu 

deasupra Târgu-Mureșului în anul 1912...”  

Am redat un fragment din ce scrie Herbert Wiesner despre Gheorghe Opriș în 

albumul „Die naive Kunst Rumäniens und einige Reiseerlebnisse” (Arta naivă din 

România și întâmplări de călătorie). Austria, 2002, Editura ANSID, Târgu-Mureș. 

Într-adevăr, lucrările lui Gheorghe Opriș au fost prezentate publicului din mai 

multe localități urbane și rurale din țara noastră, între 1977 și 1998 a avut 12 expoziții 

personale, inclusiv la Galeria „Cuvântul liber”; a participat la 16 manifestări 

expoziționale colective, organizate la București, Botoșani, Pitești, Satu Mare, 

Cluj-Napoca, Târgu-Mureș. A fost încununat cu șase premii I, un premiu II și unul III 

la expoziții naționale de artă naivă. Nonagenarul, în timp, a contribuit la afirmarea artei 

naive contemporane din România. În revista „Vatra” (nr. 4, aprilie 1988) artistul plastic 

Radu Ceontea scria: „Gheorghe Opriș confirmă încă odată ceea ce a dat drept de cetate 

picturii naive, dar îi și contrazice unele canoane fără să i le cunoască... 

Gheorghe Opriș nu pretinde „primitivismului” drept de cetate, ci bunului simț, 

dovedind încă o dată că naivul nu-i pictor amator, nici artist popular, fiindcă el are stil 

și-i este irepresibilă comunicarea, neconfundând pictura cu «croșetarea» industrială de 

imagini”. În completarea celor scrise de Radu Ceontea, adăugăm doar o frază din 

Scrisori din Transilvania, autor Eugeniu Nistor: „Pictura naivă a lui Gheorghe Opriș 

degajă nostalgie și înțelepciune, întregul ansamblu pictural constituind, în fapt, cronica 

pictată de la Sângeorgiu de Mureș”. 

Câteva repere biografice despre Gheorghe Opriș.  

S-a născut la Sângeorgiu de Mureș pe data de 17 februarie 1912; este absolvent 

al Școlii de Arte și Meserii din Târgu-Mureș (1929), oraș la a cărui Primărie a fost 

funcționar (1930-1940; 1945-1948), viceprimar între anii 1949-1950; director al 

Căminului Cultural din Sângeorgiu de Mureș (1949-1951), primar al comunei 

(1964-1968); director al Activului județean cultural Mureș (1948-1949); șeful Secției 

culturale a raionului Târgu-Mureș (1950-1955); membru al Asociației Artiștilor 

Plastici din județul Mureș, anul „botezului” fiind 1977.  
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Asociația, împreună cu Centrul Județean de Conservare și Valorificare a 

Tradiției Creației Populare, Asociația Culturală „Sfântu Gheorghe” Sângeorgiu de 

Mureș, îi organizează o expoziție personală de pictură, a 13-a din 1977 încoace. 

O nouă personală, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de viață și 25 de ani de 

activitate expozițională ca membru al AAP Mureș, va fi sâmbătă, 16 februarie 2002.  

Pe simezele sălii de expoziții „Unirea”, Gheorghe Opriș expune 22 de lucrări de 

pictură în ulei pe pânză.  

Vernisajul expoziției: sâmbătă, 16 februarie 2002, ora 11. Gheorghe Opriș, tot 

un „naiv” și la 90 de ani. „La mulți ani”, cu sănătate! 

Cuvântul liber, 15 februarie 2002 

Pornind de la o expoziție. Meșteșugul nu a murit!  

Dorin BORDA 

GALERIA „Unirea” din municipiul Târgu-Mureș, a Asociației Artiștilor Plastici 

Mureș. Din nou prezent în acea încăpere cu pereții șlefuiți de liniște și de înțelepciune, 

în cea de-a 2-a zi a lui „Cuptor”.  

Aici am stat de vorbă cu domnii Constantin Cotârlan, directorul Centrului 

Județean al Creației Populare Mureș, și Ilarie Opriș, referent la amintita instituție, 

abordând ca tematică lucrările expuse în Expoziția de artă populară și meșteșuguri 

tradiționale, ediția a II-a, deschisă pe data de 29 iunie 2002.  

De la bun început s-a desprins ideea potrivit căreia meșteșugul nu a murit pe 

plaiurile dintre Mureș și Târnave, deși au dispărut centre cu tradiție, deși unitățile 

cooperatiste au renunțat la unele meșteșuguri, cum ar fi de pildă olăritul. Numai la 

Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Târgu-Mureș au existat circa 40 de olari. 

Dar... 

Constantin Cotârlan: „În organizarea expoziției s-a ținut cont de două principii: 

reprezentarea subzonelor folclorice ale județului: văile Târnavelor, Mureșului, 

Gurghiului, Câmpia, acum fără Valea Nirajului, ea fiind reprezentată la prima ediție a 

manifestării expoziționale; de meșterii populari cu tradiție și promovarea lor, mai cu 

seamă a celor care păstrează și continuă să practice un meșteșug sau altul.  

Semnificativă este creșterea numerică a participanților, în comparație cu prima 

ediție, care a avut ca tematică doar arta populară.” 

Ilarie Opriș a completat tabloul expozițional cu alte date: „În expoziție avem o 

mare varietate de exponate clasificate pe domeniile: țesături costume populare 

românești și maghiare; cojocărit; ceramică; confecționat instrumente muzicale 

populare; împletituri din pănuși, papură, paie, nuiele; cusături; sticlărie; sculptură în 

lemn și os; prelucrat aramă; podoabe (mărgele); porțelan pictat; încondeiat ouă; 

ornamente florale, turnătorie tradițională din neferoase.  

Numărul de creatori prezenți în expoziție, este de 42 din 12 localități. La ediția 

întâi au fost doar nouă creatori și meșteșugari. Marea majoritate a expozanților 
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lucrează în atelierele lor. Unii își asigură existența numai din meșteșug. Deși în 

expoziție este reprezentată și ceramica prin Nicolae Palaghie și Domokos István, 

ambii din Târgu-Mureș, ei expunând obiecte foarte frumoase, menționez că arta 

olăritului este slab reprezentată față de alți ani.”  

În expoziție sunt costume din Idicel-Sat: Dumitru Pop, Ioana Covrig, Ravica 

Lica, Valeria Precup, Eugenia Sava; Floarea Dan, Margareta Șuta din satul Țopa, 

Cornelia Sârbu din Albești; Horváth Zsuzsánna din Voivodeni, care numai în ultima 

perioadă de timp a confecționat peste 100 de costume populare maghiare.  

Apoi, familia Olteanu din Hodac: Florea, realizează fluiere și naiuri, Maria țese 

covoare, păretare, fețe de mese; Fülöp Ernő și Erzsébet din Târgu-Mureș au atelier de 

confecționat pălării și alte obiecte din paie; Nagy Margit din Chendu, în anul 2000, a 

fost selecționată pentru a reprezenta România la Expoziția internațională de artă 

populară, meșteșuguri, folclor de la New York, din 5 iulie va fi prezentă în Germania, 

la Târgul european al meșterilor populari.  

De remarcat, autenticitatea creațiilor și activitatea ce o desfășoară în prezent cei 

care expun în expoziția de la Galeria „Unirea”. 

Într-adevăr, șocantă această manifestare, unică în felul ei, organizată ca o 

deschidere spre tot ceea ce este frumos și folositor.  

Felicitări organizatorilor și celor care expun: Aurelia Dorina Epuraș și Aurelia 

Horea (Vidrasău), Ioana Covrig, Dumitru Pop, Eugenia Sava, Ravica Lica, Valeria 

Precup, Maria Precup, toți din Idicel-Sat, Maria și Florea Oltean (Hodac), Nagy 

Margit, Nagy Magdolna, Nagy Mihai, Nagy Moni, meșteri populari din Chendu, 

Cornelia Sârbu (Albești), Margareta Șuta și Floarea Dan (Țopa), Tordai Olga, Tordai 

Olga Matild și Horváth Zsuzsánna (Voivodeni), Ioan și Gheorghe Boțog (Cristești), 

Petru și Valerica Suciu, Iosif Gábor (Sângeorgiu de Mureș), Nicolae Palaghie, 

Domokos István, Fülöp Ernő și Erzsébet, Sándor László, Jakabffi József, Berecz 

Ferenc, Erzsébet și Zseyke, Derzsi Ágnes, Török Zsuzsa, Laczkó Aranka, toți din 

Târgu-Mureș.  

Ne cerem scuze dacă am omis pe cineva din această înșiruire de nume. 

Cuvântul liber, 4 iulie 2002. 

Tabăra de pictură „Cund 2002” 

Dorin BORDA 

Situat la hotar de județ, satul Cund, comuna Bahnea, a intrat în circuitul de valori 

artistice județene prin contribuția esențială a Rodicăi și Romulus Boilă din Târgu-

Mureș. Pentru a doua oară acolo a fost organizată Tabăra de pictură, sugestiv numită 

„Cund 2002”, ea bucurându-se de prezența artiștilor plastici Vasile Mureșan, Mîhai 

Frunză, Elisabeta Merdar, Felvinczi Ana, Călin Bogătean, Czirjék Ludovic, Radu 

Florea și Nicolae Tunaru.  
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În sat și împrejurimi, aceștia au realizat picturi în ulei pe pânză, cu redarea unor 

portrete/peisaje, naturi statice. 

Toate lucrările artiștilor plastici vor constitui obiectul expozițiilor de grup și 

personale. Prima de acest gen va fi organizată cu prilejul întâlnirii „Fiii satului”, în sala 

căminului cultural renovat, întâlnire programată pentru data de 8 august a.c., și zilele 

sfârșitului săptămânii viitoare. 

De reținut și faptul că Asociația Artiștilor Plastici din județul Mureș, împreună 

cu Centrul Județean al Creației Populare, pregătește cea de-a XVII-a ediție a Taberei de 

pictură de la Sovata, planificată pentru prima decadă a lunii octombrie 2002. 

Cuvântul liber, 31 iulie 2002 

Meșterii populari se prezintă. Astăzi: Nagy Margit 

Dorin BORDA 

Din drumul național virăm la stânga și pe o uliță pietruită ajungem la nr. 281.  

O casă obișnuită unde suntem primiți de soții Mihály și Monika Nagy, fiu și noră 

a doamnei Margit, meșter popular din satul Ghendu, comuna Bălăușeri.  

În lipsa „capului” familiei am stat de vorbă cu tânărul Mihály, de la care am aflat 

multe lucruri interesante despre meșteșugul care-l practică toți cei trei, și din care 

trăiesc cu adevăratelea.  

Nagy Margit este recunoscută în țară și în străinătate prin lucrările unicat ce le 

realizează cu multă, multă creativitate, fantezie, simț artistic: împletituri din pănuși de 

porumb în diferite culori, decorațiuni florale (300 de modele), aranjamente florale, 

decorațiuni pentru lămpi și candelabre, coșuri, coșulețe, pălării pentru femei, poșete, 

îmbrăcăminte pentru mobilier, păpuși, forme zoomorfe etc, etc. Este o adevărată 

încântare să le privești în magazinul din Chendu Mic.  

Cu așa ceva rar te întâlnești. Lucrări realizate doar la Chendu. 

Doamna Nagy Margit, cu lucrările sale, a fost mesagerul țării noastre, alături de 

alți meșteri populari dintre Dunăre și Carpați, la Expoziția Internațională de artă 

populară, meșteșuguri, folclor de la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele 

României, Ion Iliescu, și cu ministrul de externe, Mircea Geoană, iar recent la 

„Internaționales Donau Fest 2002” de la Ulm, Germania.  

Un creator popular în adevăratul sens al cuvântului, care lucrează alături de fiu și 

noră. 

Cuvântul liber, 31 iulie 2002 
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Tabăra de pictură de la Sovata-Băi 2002. 

Paleta de culori a toamnei! 

Dorin BORDA 

Sovata-Băi, parc natural de o neasemuită frumusețe, care, din păcate, în perioada 

trecută de la o privatizare, făcută fără noimă și cu interese de grup, nu mai are „șarmul” 

de altă dată, a găzduit o altă ediție a Taberei de pictură, devenită, iată, tradițională. 

Acolo, înaintea amiezii zilei de sâmbătă, 26 octombrie, ne-am aflat în compania 

unor gazde generoase, frumoase din toate punctele de vedere, primitoare și dispuse la 

un dialog despre actul creației, pasiune de o viață ori iscată dintr-un foc lăuntric aprins 

în oarece vreme. Atmosferă colegială, mai presus de orice resentiment. Toți, unul și 

unul, chiar dacă a fost și o fărâmă de excepție sesizabilă ori nebăgată totalmente în 

seamă. 

Suind spre partea de nord a stațiunii, ne-am trezit într-o curte, în parte asfaltată, 

și apoi într-o clădire cu multă, cu foarte multă lumină. O lumină nu atât degajată de cea 

naturală, ci de cea degajată din sufletele unor împătimiți ai artei plastice. Ne-am 

salutat, am făcut noi cunoștințe printre tablourile proaspete aliniate pe culoar ori prin 

odăile care le-au fost sălaș preț de opt zile. Fără prea multe formalități protocolare, am 

trecut la o „radiografiere” a atmosferei acestei tabere de creație, pe care o propunem 

cititorului să o perceapă cu ochii minții. Așadar, într-un tipar al frumosului, cuprins 

între cadre de lumină, să ne simțim ca într-o familie.  

Pictură, muzică, cultură. 

‒ Fără o alegere dinainte stabilită, iată-vă, doamnă profesoară Erica Alecu, 

întâia persoană intervievată. Pentru a câta oară în această tabără? 

‒ Cred că pentru a cincea. 

‒ Ceva deosebit față de perioadele de dinainte? 

‒ Orice participare la o tabără de creație este o bucurie pentru mine. Deci n-aș 

spune că e ceva aparte. Rămâne însă bucuria de a fi în compania colegilor, bucuria 

creației în natură. În tabără realizăm și un schimb de experiență, învățăm unii de la 

alții, ne cunoaștem mai bine. Stabilim niște criterii valorice, comparăm. 

‒ De la bun început am văzut că vă bucurați de condiții dintre cele mai bune 

pentru a vă „dezlănțui” energiile creatoare. Așa este? 

‒ Avem aici condiții extraordinare de lucru. Efectiv, este o atmosferă de tabără, 

cum de altfel a fost și la hotelul „Hefaistos”. Am lucrat împreună într-un spațiu 

deschis, ne-am consultat, am beneficiat de sprijinul domnului prof. Vasile Mureșan, 

care de fapt este mentorul nostru artistic. 

‒ Spuneați că sunteți pentru a cincea oară în această tabără. Momentul acesta 

marchează ceva esențial pentru dumneavoastră în planul creației? 

‒ Of, da, reprezintă ceva deosebit. În 2002 fac zece ani de la prima mea 

expoziție personală. Un an jubiliar. 
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‒ Îl veți marca într-un anume fel? 

‒ Peste două săptămâni voi avea o expoziție personală la Galeria „Unirea” din 

Târgu-Mureș. 

‒ Pe ce lucrări v-ați pus semnătura acum, în acest an jubiliar, dar mai cu seamă 

la Sovata? 

‒ Pe tablouri cu peisaje frumoase. Am trecut la o abordare deosebită față de ceea 

ce am de gând să prezint în expoziția aniversară. Este vorba de a surprinde frumosul în 

toată splendoarea lui, de a realiza acea corelare între pictură, muzică și cultură. 

Mărturie stă acest tablou cu flori, cu o carte deschisă și cu o vioară. 

‒ Lucrați doar în ulei? 

‒ Numai în ulei. Am venit cu gândul să învăț acuarela. Când ați venit 

dumneavoastră eram lângă dl. Gyenes, un maestru al acuarelei, să învăț de la 

dumnealui. 

Un maestru al acuarelei? 

‒ Chiar sunteți un maestru al acuarelei, domnule Gyenes Tibor? 

‒ Eu nu mă consider maestru. 

‒ Abordați doar tehnica acuarelei? 

‒ În acuarelă sunt mai multe tehnici. Eu folosesc tehnica umedă. 

‒ Umedă într-un spațiu închis, nu? 

‒ Exact. Dacă lucrez în exterior, unde atmosfera poate fi mai caldă, hârtia se 

usucă repede, și atunci ajung la tehnica uscată. 

‒ Tematica predilectă? 

‒ Natura. Din ea facem parte, ea ne îndeamnă la toate. Și atunci este normal să 

ne placă foarte mult formele, culorile, schimbările de tonuri, de accente și așa mai 

departe. E ceva splendid. Natura mă încântă. 

Mentorul artistic. 

‒ Domnule Vasile Mureșan, sunteți considerat mentorul artistic al acestor artiști 

plastici fie ei amatori, fie profesioniști. Mă gândesc că dumneavoastră, fiind plastician 

profesionist, le inspirați amatorilor o anumită încredere în forțele lor creatoare. O 

liniște sufletească. 

‒ Cred că așa este, și ca dovadă lângă mine s-au alăturat încă doi artiști plastici 

profesioniști. La urma urmei, nu contează dacă ai sau nu o diplomă în domeniu. Din 

acest punct de vedere, fără discriminări. Ne dorim frumosul, pe care de altfel îl 

abordăm prin toți porii. 

‒ Vă rog să definiți coordonatele taberei de pictură. 

‒ Sunt vreo 14 ani de când particip cu prietenii mei la întruniri de acest gen. 

‒ Vă considerați prietenul lor mai mare? 

‒ Da, asta este relația dintre noi. E bine așa, întrucât aici fiecare vine cu sufletul 

curat, fiecare încearcă să dea cât mai mult. Nu neapărat cantitativ. Contează că lucrează 

în colectiv, și încă într-unul sudat. Natura este o lecție pentru noi, indiferent la ce nivel 

ne situăm, la ce nivel ne exprimăm. Sunt experiențe noi. 

‒ În iarna trecută ați avut o expoziție intitulată „Peisajul din sufletul meu”. 

Aici, la Sovata, ați reușit să vă umpleți sufletul cu alte lucrări? 
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‒ Visam niște toamne târzii. Păcat că la Sovata le-am prins înainte de plecare. 

Am prins acel galben și portocaliu... 

Doi într-unul! 

‒ Sunteți atât președintele Asociației Artiștilor Plastici Mureș, cât și un creator 

de pictură. Deci, doi într-unul, domnule Nicolae Tunaru. Despre a 16-a ediție a 

taberei? 

‒ Iată, au trecut 16 ani. Suntem bătrâni. Pardon, am ajuns la maturitate. 

‒ Tabăra are durată, are trăinicie. 

‒ Pentru acest lucru ne-am îngrijit în mod deosebit. În tabără se leagă prietenii 

extraordinare prin actul creației, în cazul nostru al picturii. Există o comuniune de idei, 

de legături omenești firești și foarte strânse. 

‒ E ceva definitoriu la această ediție? Din punctul dumneavoastră de vedere. 

‒ Ar fi perioada aleasă pentru organizarea ei, și anume: partea a doua a lunii 

octombrie, tocmai pentru a prinde cromatica toamnei târzii. Ăsta ar fi un aspect. 

Celălalt îl reprezintă locul în care își desfășoară activitatea, în clădirea Agenției 

Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar Mureș, prin amabilitatea domnului director 

Claudiu Evi. Construcția oferă condițiile unui atelier ideal de pictură, ceea ce înseamnă 

lumină naturală din belșug, spațiu generos, condiții de cazare mai mult decât foarte 

bune. 

‒ Lucrările realizate la Sovata vor face obiectul vreunei expoziții colective? 

‒ Multe dintre ele, da. O expoziție organizată în prima parte a lunii ianuarie 

2003.Un model experimental și un plus artistic 

‒ Sunteți un veteran al taberelor de pictură de la Sovata. Așa este sau greșesc, 

domnule dr. Liviu Ștef? 

‒ Ca să fiu direct în ceea ce privește întrebarea pusă, vă spun că după anul 1989 

am fost prezent la toate edițiile taberei. 

‒ Din câte am aflat v-ați redus timpul afectat vizitei efectuate în Franța, tocmai 

pentru a nu pierde cifra cu nr. 16 a taberei. Ei, bine, dincolo de acest fapt semnificativ 

în primul rând pentru dumneavoastră, vă adresez o altă întrebare: tabăra este un 

model experimental și un plus artistic? 

‒ Categoric că da, întrucât fiecare își dezvăluie în colectiv modul de lucru, își 

arată materialele folosite. Învățăm unii de la alții, se discută mult despre arta plastică, 

despre marile celebrități naționale și internaționale. Tabăra de acum înseamnă un plus 

artistic, superior celorlalte. 

‒ În ceea ce privește actul creației? 

‒ Bineînțeles, sub îndrumarea lui Vasile Mureșan ne-am pus la punct teoria 

culorii, a amestecului, a contrastelor, a armoniei și construcția unui tablou realizat fie 

în ulei, fie în acuarelă. Noii veniți în tabără s-au adaptat repede și merg pe linia 

științifică a picturii. 

‒ Succesele taberei? 
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‒ Mai multe sunt. Trebuie amintite și ambientul, și buna înțelegere între cei care 

participă efectiv la activitatea de tabără, de creație, și cei care o organizează. 

În loc de epilog 

Dialog cu domnul Ilarie Opriș, referent la Centrul Județean al Creației Populare 

Mureș 

‒ Iată-ne la finalul unui excurs reportericesc pe care dorim a-1 completa cu alte 

informații despre a 16-a ediție a Taberei de pictură de la Sovata. Să fim punctuali și la 

fel de expliciți. Deci, părerea unui reprezentant al organizatorilor. 

‒ Așa cum s-a spus, în clădirea Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului 

Școlar Mureș, în perioada 19-28 octombrie, a fost organizată ediția cu nr. 16 a Taberei 

de pictură Sovata 2002. Nivelul calitativ a crescut față de anii precedenți, tematica e în 

continuă diversificare, modul de prezentare a lucrărilor este altul. Se observă că 

improvizația în tematica artistică a lucrărilor, ca și în cea materială, se află într-un plan 

foarte îndepărtat. Aici s-a realizat o operă colectivă, ca să spun așa, și tot aici au fost 

evidente semnele înnoirii cu alți participanți, cinci la număr, din care doi profesioniști. 

‒ Vă rog să-i nominalizați pe „taberiști”. 

‒ Vasile Mureșan, Nicolae Tunaru, Liviu Ștef, Gyenes Tibor, Erica Alecu, 

Gabriela Alecu, Sabina Purcariu, Angel Vultur, Ősz Zoltán, Fábián Margit, Dorel 

Cozma, Călin Bogătan, Hadnagy Gabriella, Mihai Frunză, Cristina Petria, Ana Maria 

Crișan. 

‒ Ce vă propuneți în continuare? 

‒ Să organizăm acea expoziție colectivă la începutul anului 2003, să organizăm 

expoziții itinerante la casele de cultură din Reghin și Târnăveni și, repet, reînnoirea 

acestei tabere cu alți membri ai AAP Mureș. Aceasta este preocuparea Centrului 

Județean al Creației Populare Mureș, al cărui director este domnul prof. Constantin 

Cotârlan. 

‒ Mult succes. 

‒ Vă mulțumim și pentru faptul că ați fost alături de noi, și de această dată! 

Cuvântul liber, 30 octombrie 2002 

La expoziția națională „Lemnul, tradiție și modernitate”. 

Diplomă de excelență pentru meșterul popular Bányai Daniel 

Dorin BORDA 

O sută cincizeci și cinci de meșteri populari din douăzeci și patru de județe ale 

țării noastre, plus cei din municipiul București, și-au reunit lucrările – creații proprii și 

originale – în cadrul Expoziției Naționale „Lemnul, tradiție și modernitate”, organizată 
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de Ministerul Culturii și Cultelor, al cărei vernisaj a avut loc la Teatrul Național din 

Căpitală, în prezența ministrului secretar de stat, Ioan Opriș. 

Județul Mureș este reprezentat la acest eveniment de meșterii populari 

Alexandru Truță, din satul Căcuciu, comună Beica de Jos, Kiss Francisc, din Reghin, și 

Bányai Daniel, din comuna Band, ale cărui obiecte – țitere de diferite dimensiuni – au 

fost așezate pe panoul central al expoziției, dimpreună cu portretul său.  

În premieră pentru bucureșteni, la vernisaj, Bányai Dániel a dat un concert la 

țiteră. De asemenea, el a fost distins cu Diploma de excelență și cu premiul Fundației 

Culturale Ethnos.  

Felicitări meșterului popular, singurul realizator de țitere din România. 

De semnalat, preocuparea Centrului Creației Populare, privind promovarea 

meșteșugurilor și meșterilor populari din județul Mureș. 

Cuvântul liber, 4 decembrie 2002 

Artiștii plastici, văzuți de colegii lor. Mihai Frunză 

Dorin BORDA 

Cu genericul de mai sus, continuăm prezentarea artiștilor plastici profesioniști 

care-și expun lucrările în sala „Unirea” din Târgu-Mureș, a Asociației Artiștilor Plastici 

Mureș. După Cristina Petria, iată i-a venit rândul tânărului Mihai Frunză. 

Compozițiile sale, prezente în expoziția de pictură, ediția I, sunt prezentate de 

domnul Nicolae Tunaru, președintele AAP Mureș: 

„Lucrările lui Mihai sunt, cu predilecție, portretul și peisajul. Ceea ce îl preocupă 

în ultima perioadă este exploatarea și abordarea, evident, într-o manieră personală, a 

unor modalități de exprimare plastică cu tente posibil impresioniste sau expresioniste. 

Portretele și peisajele expuse fac vădite trimiteri spre sculpturalitate, prin modul 

compact de tratare a compoziției în care predomină liniile de forță verticale și 

orizontale. Această sculpturalitate este accentuată și prin tușele de culoare, energice, 

lucrate cu ajutorul pensulei sau alteori cu șpaclul. 

Din punct de vedere coloristic, exploatează imensa bogăție cromatică pe care le 

oferă complementarele: galben-violet, albastru-orange. Pornind de la aceste două grupe 

de culori complementare, zăbovind uneori în zona griurilor colorate, alteori în zona 

plină de lumină și căldură, Mihai Frunză a încercat să-și dezvolte o paletă cromatică ce 

stă la baza tuturor lucrărilor prezente în expoziție. Două rețin atenția în mod deosebit. 

«Iarna bacoviană» are ca punct de pornire versurile poetului: «Copacii albi, copacii 

negrii /Stau goi în parcul solitar /Decor de doliu funerar / Copacii albi, copacii negrii» 

Atmosfera aceasta încărcată este redată prin silueta unui copac, care se detașează 

precum o umbră dintr-un fundal rece, gri-albăstrui. Silueta copacului apare ca o 

fantomă a ceea ce a fost cândva unul falnic, plin de viață, de verdeață. Tabloul 

reprezentând «Toamna» se vrea a fi un panou decorativ.  
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Redând un lăstar, în care silueta lui, clară, bine conturată spre baza tabloului, se 

contopește treptat cu fundalul arămiu, specific toamnei. Silueta lăstarului este brună, pe 

alocuri grizată, ușor unduită, în forma literei S. 

Prin Mihai Frunză avem la ea acasă sensibilitatea umană, dragostea de culoare 

ce înnobilează sufletul privitorului. Fie ca, poezia culorii, pasiunea ardentă pentru 

frumos, să nu-i ofere liniște și să-l împingă spre înlăturarea timidității firii sale. Să 

descătușeze voința, siguranța de sine, căci se găsește aici într-o familie care-l primește 

cu căldură, respect, onestitate și inima deschisă. Felicitări, Mihai!”  

Cuvântul liber, 1 februarie 2003 

Arte plastice. Expoziții, tabere de creație 

 Dorin BORDA 

Casa de cultură „Dr. Eugen Nicoară” din municipiul Reghin găzduiește până la 

data de 15 mai expoziția de pictură cu lucrări (27 la număr), realizate de membrii 

Asociației Artiștilor Plastici Mureș (AAPM) în Tabăra de creație de la Sovata-Băi. 

Expun lucrări: Vasile Mureșan, Nicolae Tunaru, Gyenes Tibor, Liviu Ștef, Erica și 

Gabriela Alecu, Sabina Purcariu, Angel Vultur, Ősz Zoltán, Fábián Margareta, Dorel 

Cozma, Călin Bogătean, Hadnagy Gabriella, Czirjék Ludovic. 

Manifestarea expozițională din orașul lutierilor români este organizată de 

Centrul Județean al Creației Populare Mureș, AAPM și așezământul cultural reghinean. 

Vernisaj. Astăzi, ora 11, în sala „Unirea” din Târgu-Mureș, a AAP Mureș, are 

loc vernisajul unei expoziții de pictură. Pe simezele galeriei de artă plastică expun 

lucrări – peisaje, natură statică – Anamaria Bogătean și Abony Maria. Expoziția poate 

fi vizionată până pe data de 11 aprilie. În perioada 12-25 aprilie. În aceeași sală, vor 

expune lucrări artiștii plastici Jaray József și Laczkó Aranka. 

Tabără de creație. Prima activitate de acest gen va avea loc în satul Cund, 

comuna Bahnea. Acolo se vor afla, între 4-13 aprilie, câțiva membri ai AAP Mureș, 

care vor realiza lucrări de pictură a căror temă de inspirație va fi viața de la țară. 

Este ediția a III-a a Taberei de pictură de la Cund. Multă viață! Va mai fi o 

tabără de creație la Cund, dar de sculptură, ediția I, în perioada 11-20 iulie 2003.  

De precizat că, ediția a III-a a Taberei de pictură de la Cund este sponsorizată de 

familia Boilă din Târgu-Mureș, și este organizată de AAP Mureș. 

Cuvântul liber, 29 martie 2003 
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Artiștii plastici, la ora bilanțului! 

Dorin BORDA 

Recent, membrii Asociației Artiștilor Plastici Mureș s-au reunit în Adunarea lor 

de dare de seamă cu privire la activitatea desfășurată în perioada cuprinsă între 

21 decembrie 2000 și 26 martie 2003. Raportul Consiliului de conducere al AAPM a 

fost prezentat de președintele Nicolae Tunaru, care, acum, la 26 de ani de. existență a 

asociației, ajunsă iată, la vârsta deplinei maturități, a precizat rolul acesteia în peisajul 

vieții artistice și culturale a municipiului Târgu-Mureș și, implicit, al județului nostru. 

Ce „stropi” de rouă pură, limpede s-au prelins pe chipurile deschise ale 

plasticienilor la care facem referire? Altfel spus, ce și-au trecut în contul muncii lor de 

ore și zile petrecute în fața șevaletului? Ore de destindere, de creație, de regăsiri, de 

trăiri și arderi interioare. Actul creație devorează și rezultatul devine „pasăre măiastră”, 

întrupată în simboluri poetice, artistice etc, etc, etc. 

Cincizeci și nouă de manifestări expoziționale la sala „Unirea”, cu sute de lucrări 

așezate pe pereții ei șlefuiți de liniște și înțelepciune. Simeze ornate cu tablouri 

expresive, propuse vizitatorului, privitorului fie în expoziții personale, fie de grup. 

Saloane de artă devenite deja tradiționale, alte manifestări expoziționale în 

Cetatea Târgu-Mureșului, expoziții colective la Reghin, Târnăveni, Luduș, în care au 

fost prezentate publicului lucrări realizate în taberele de pictură de la Sovata și Cund. 

În premieră, sala „Unirea” a găzduit expoziția membrilor AAP din Satu Mare. 

În marea lor parte, vernisajele expozițiilor s-au transformat în adevărate acte de 

cultură prin îmbinarea momentului creației propriu-zise cu momente de muzică și 

poezie. Nu au lipsit activitățile colective de creație. Și le vom numi pe cele de la 

Sovata, edițiile XIV, XV, XVI, Mădăraș și Pănet, apoi, o premieră absolută, în 2002, 

când la inițiativa familiei Boilă din Târgu-Mureș au fost organizate două tabere de 

creație în satul Cund, comuna Bahnea.  

Tabere de creație posibile și, datorită fondurilor de care AAP Mureș a beneficiat 

datorită meritului deosebit, acordat de Centrul Județean al Creației Populare Mureș, 

precum și al forurilor superioare județene. Pentru implicare în toate acestea, i-au fost 

aduse mulțumiri domnului Ilarie Gh. Opriș, un artizan al colaborării între AAPM și 

CJCPM. 

Membri ai AAPM, între care îi amintim pe Gheorghe Opriș din Sângeorgiu de 

Mureș și Teodor Moraru din Târgu-Mureș, au avut participări meritorii (evidențiate de 

altfel în coloanele ziarului nostru la momentul respectiv) la concursuri, festivaluri 

organizate la nivel național. Ei au apărut și într-o lucrare referitoare la arta naivă 

românească, lucrare editată în Germania. 

De menționat că, și programul calendarului expozițional din 2003 este bogat, 

saloane, tabere de creație, nu numai de pictură.  
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Va fi și una de sculptură, ediția I, tot în satul Cund. Se preconizează editarea, în 

acest an, a albumului Asociației Artiștilor Plastici Mureș. Mult succes și toate să se 

împlinească! 

Cu prilejul adunării de dare de seamă a fost ales noul Consiliu de conducere, în 

componența: Nicolae Tunaru, președinte; Ilarie Gh. Opriș, Czirjék Lajos, Liviu Ștef, 

vicepreședinți; Erica Alecu, secretar; Hadnagy Gabriella, Molnár Vince, Teodor 

Moraru, Tiberiu Șerban, membri. 

Cuvântul liber, 9 aprilie 2003 

Argument 

Dorin BORDA 

Reporter fiind, ba ici, ba colo, am avut prilejul să consemnez fapte, întâmplări 

petrecute în spațiul geografic, cuprins între Mureș și Târnave. Nu o dată m-am aflat în 

mijlocul unor oameni minunați prin tot ceea ce fac, parte dintre ei adunați la sfat, nu 

tăinuit, ci aducător de liniște și pace sufletească.  

Multe răutăți sunt pe lumea aceasta, prea bine și voit evidențiate în pagini de 

gazete, în emisiuni radiofonice și televizate, doar așa, ca să ne arătăm mizeria cuibărită 

în preamilostiva noastră viață. Dar, să dăm la o parte vălul negru de pe chipuri și să 

privim înainte. 

O minune a minunilor o reprezintă și actul creației artistice, fie el individual ori 

organizat pe coordonate dinainte stabilite. Încercăm a desluși câte ceva dinlăuntrul 

taberelor de creație care, la nivelul județului Mureș, sunt o prezență mai mult decât 

relevantă. Ancheta ce ne-o propunem a fi adusă în prim planul cititorului avizat sau 

încorsetat de griji zilnice, dorește să evidențieze demersul unor oameni legați trup și 

suflet de un domeniu artistic devorator și atotstăpânitor pentru ei.  

Să fie doar un hobby? Nicidecum. 

Sâmbătă, 9 august 2003, la Galeria de Artă „Unirea” din Târgu-Mureș, a avut 

loc vernisajul expoziției retrospective a taberelor de creație organizate de Asociația 

Artiștilor Plastici Mureș. 

Simezele sunt tapetate cu lucrări semnate de: Erica Alecu, Gabriela Alecu, Călin 

Bogătean, Eduard Costin, Dorel Cozma, Ana Maria Crișan, Vasile Crișan, Czirjék 

Lajos, Fábián Margareta, Radu Florea, Mihai Victor Frunză, Gyenes Tibor, Hadnagy 

Gabriella, Incze István Botond, Kulcsár Erzsébet, Márton Agota Márta, Elisabeta 

Merdar, Simona Mureșan, Vasile Mureșan, Ősz Zoltán, Alexandru Orza, Cristina 

Petria, Sabina Purcariu, Felician Suciu, Lucia Suciu, Liviu Ștef, Nicolae Tunaru, 

Vălenaș Degi Éva. 

Dincolo de granița anchetatorilor de tot soiul, semnatarul rândurilor acestea va 

privi... în față și hai să începem. Primul „anchetat” ne va prezenta scurta poveste a 

taberelor. 
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„O experiență benefică!” 

Nicolae Tunaru, președintele Asociației Artiștilor Plastici Mureș: „Prima tabără 

de creație organizată de AAPM a avut loc în anul 1987, la Sovata, la vila „Nufărul”. 

La ediția întâi au fost 43 de participanți.  

În acest an, ne aflăm în pragul celei de a 17-a ediții. Numărul „taberiștilor” a 

scăzut simțitor, din varii motive. Dar din punct de vedere calitativ, incontestabil, e un 

salt extraordinar. Un salt care nici măcar n-a putut fi anticipat.  

Asta înseamnă că, activitatea de tabără a devenit una de bază, astfel încât, în 

afara experienței obișnuite, s-a constituit într-un fel de laborator de creație.  

Ne-am bucurat și ne bucurăm de sprijinul substanțial al Centrului Județean al 

Creației Populare Mureș, al lui Vasile Mureșan, al Cristinei Petria. Oricum, tabăra e o 

experiență benefică, plăcută! Mulțumim reprezentanților mass-media care au fost 

alături de noi în demersurile ce le-am făcut pe altarul creației artistice.  

Fără ei, taberele ar fi fost bifate ca niște activități rămase, pe nedrept doar într-o 

sferă restrânsă de cunoaștere.”  

„O tabără longevivă” 

Ilarie Gh. Opriș, referent la Centrul Județean al Creației Populare Mureș: „Iată, 

tabăra de la Sovata a ajuns la a 17-a ediție. E mult, e puțin?  

Perenitatea ei a depins de voința și de activitatea membrilor AAPM.  

O tabără longevivă.  

Cea mai longevivă din țara noastră, și mă refer la cele organizate de centrele 

județene ale creației populare. Faptul, că an de an tabăra și-a dovedit utilitatea este 

atestat de expozițiile organizate cu acel rod artistic al creatorilor.  

În județ au mai fost organizate tabere de creație, ca de pildă la Oarba de Mureș, 

tabără încheiată la a 11-a ediție; „Armonia”, cu sprijinul familiei David, ajunsă la a 10-

a ediție; tabăra de pictură și sculptură de la Cund, comuna Bahnea, patru ediții, 

susținută în mod privat de familia Boilă; tabăra de la Mădăraș, comuna Band, cu două 

ediții.  

Din această vară, avem tabăra de pictură de la Berghia, organizatorul ei fiind 

colegul nostru în ale creației, Ősz Zoltán.  

La aceste tabere, spiritul.de concurență a fost pregnant, asta și datorită 

mentorilor Vasile Mureșan, Cristina Petria, Mihai Frunză, pictori profesioniști. 

http://spiritul.de/
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„Fenomenul de tabără îi apropie pe artiști” 

Aceasta a fost prima idee exprimată de Vasile Mureșan, artist plastic 

profesionist. „Nu strică defel ca ei, creatorii plastici, să stea, din când în când, 

împreună, fiindcă meseria se învață, dar se și fură.  

Nimeni și nici o școală nu te face artist. Lucrând cu mult suflet, cu multă dăruire, 

cu uitare de sine, ajungi să mai faci un pas înainte. Calitatea lucrărilor este alta. A face 

pictură în mod liber e ceva neimpus de nimeni. Nu încorsetarea ideilor. Ideea noastră 

este să ne ajutăm.  

Taberele care se organizează sunt, să zicem, un gen de familie. Speranța mea 

este că și pe viitor, taberele, care au început să facă pui, să aducă cât mai mulți creatori 

profesioniști sau amatori. Contează marea familie, realizările finale.  

Asta contează foarte mult. Expoziția retrospectivă a taberelor de creație vorbește 

de la sine prin lucrările expuse, pline de rafinamente cromatice, în care culoarea cântă 

în mod deosebit, până la forță”. 

Iată doar câteva considerații referitoare la taberele de creație, inițiate și 

organizate în câteva localități de pe plaiurile dintre Mureș și Târnave, prin osârdia 

specialiștilor de la instituția numită Centrul Județean al Creației Populare.  

Fie, ca aceste tabere să dăinuie, să le ofere momente cât mai plăcute, satisfacția 

creației, a reușitei, depline, celor care sunt chemați să le însuflețească prin talentul lor. 

Cuvântul liber, 14 august 2003, pag. 6 

La Berghia. 

O strălucită și reușită tabără de creație! 

Dorin BORDA 

Străjuit de coline domoale, satul Berghia pare adormit în arșița verii.  

Este doar o părere. Viața își urmează cursul, oamenii sunt ocupați cu muncile 

zilnice, iar duminica se îndreaptă spre lăcașul sfânt al Domnului pentru o rugăciune și 

cântare înălțată cerului albastru. În acel spațiu geografic, aflat nu departe de municipiul 

Târgu-Mureș, pe care un om cu inițiativă s-a gândit să-l aducă în prim planul 

frumosului, al cunoașterii.  

Acesta este profesorul pensionar Ősz Zoltán, care dimpreună cu tânărul preot 

paroh reformat Domahidi Béla, și sprijiniți total de Primăria și Consiliul Local al 

comunei Pănet, au dat viață unei tabere de pictură și sculptură, prima de acest fel la 

Berghia.  

În prezența „nașului” ei, tabăra a primit botezul duminică, 17 august 2003, cu tot 

fastul cuvenit unui asemenea eveniment. „Taberiști” au fost timp de o săptămână: 

Vasile Mureșan, Nicolae Tunaru, Cristina Petria, Sabina Purcariu, Radu Florea, Mihai 
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Frunză, Hadnagy Gabriella, Czirjék Lajos, Ősz Zoltán, Fábián Margit, Kulcsár 

Erzsébet, Fekete Pál, Incze István Botond, Fekete Zsolt.  

Ei au realizat mai mult de 65 de lucrări, cărora li s-au adăugat desenele, picturile 

școlarilor din sat. Toți au lucrat cu o poftă nebună-nebună și au dat strălucire taberei de 

la Berghia, a cărei primă ediție a fost o reușită deplină. Felicitări organizatorilor și 

deopotrivă, creatorilor, mare parte dintre ei, fiind membri ai Asociației Artiștilor 

Plastici Mureș. 

La închiderea taberei de creație, întâmplată duminică, 24 august, în prezența 

unui numeros public, a fost organizată și vernisată expoziția care cuprinde un 

mănunchi cu tablourile realizate de „taberiști”, completată cu un dialog viu între toți 

cei prezenți la evenimentul cultural, considerat ca fiind unul istoric pentru comunitatea 

satului, de către Ilarie Gh. Opriș, referent de specialitate la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș.  

Și, în final, un moment liric cu grupul vocal mixt condus și instruit de soția 

preotului Domahidi Béla, instrumentistă la Filarmonica de Stat din Târgu-Mureș. 

Tuturor, cuvinte de laudă și felicitări! 

Cuvântul liber, 27 august 2003 

Oamenii de lângă noi. Meșteșugari ai... focului! 

Dorin BORDA 

Fapt inedit în municipiul Târgu-Mureș. Care să-i fie sorgintea? Arta focului, dar 
nu a celui distrugător, ci devorator de pasiuni, de zbateri, mulțumiri în plan profesional 
și spiritual. Pasiunea și lucrul bine făcut au îndemnat-o pe Sabina Goron să ajungă 
sticlar, gravor-sculptor în sticlă.  

Născută pe 13 martie 1956, într-un sat din Munții Apuseni, Sabina va urma 
cursurile la o școală din zonă, în meseria de sticlar. Primele încercări în ale artei 
focului datează din 1975, din tabăra de la Gherla, unde s-a apropiat de gravura în 
sticlă-creație.  

După Turda, unde și-a stabilit domiciliul, în 1990 vine la Târgu-Mureș, la 
Prodcomplex. După anumite necazuri pricinuite de niște vecini, își amenajează un 
atelier propriu, cu patru muncitori. Din 1992 lucrează la confecționarea diferitelor cupe 
solicitate de federațiile sportului românesc. Doamna Sabina Goron are lucrări 
achiziționate în Italia, SUA, Franța, precum și în alte țări de pe bătrânul continent.  

A expus obiecte de sticlărie la Expoziția de artă populară meșteșugărească 
găzduită de Galeria „Unirea”, a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, al cărei membru 
este din anul 2003. 

Iată că, luni, 8 septembrie 2003, în propria casă situată pe strada Bartók Béla 
nr. 9, a avut loc inaugurarea Galeriei de obiecte de cult și gravuri pe sticlă a artistei 
târgumureșene, Sabina Goron.  

Despre eveniment, unul inedit în municipiul de reședință a județului nostru, au 
vorbit Ilarie Gh. Opriș, referent de specialitate la Centrul Județean pentru Conservarea 
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și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, și artistul plastic profesionist Vasile 
Mureșan.  

Un magazin-expoziție, cu de toate cele, în care clienții sunt invitați să meargă să 
vadă și, evident, să cumpere, la prețuri acceptabile. Meserie și afacere. O afacere 
pornită dintr-o cămară de alimente. Meseria de gravor în sticlă, muncă titanică, de 
concepție și... o pâine foarte grea! Obiectul cel mai valoros din magazinul-expoziție 
este Icoana Maicii Domnului, realizată în rubin, cu crini, trandafiri, catedrală și... 
„Doar Ție mă închin/Cu o floare de crin”. 

Cuvântul liber, 10 septembrie 2003 

La sala „Unirea”. Expoziție de grafică 

Dorin BORDA 

Tânărul plastician Ujfalvi Huba, din Sângeorgiu de Mureș, este prezent pe 
simezele sălii de expoziții „Unirea”, aparținând AAP Mureș, cu 35 de lucrări, din care 
14 de dimensiuni mari. La vernisajul expoziției au vorbit Ilarie Opriș, Czirjék Lajos, 
vicepreședinți ai AAP Mureș, prof. Vasile Mureșan, artist plastic, poetul Baricz Lajos, 
învățătorul Ujfalvi Sándor.  

Vorbitorii au subliniat originalitatea exponatelor de grafică, tematica lor, talentul 
tânărului plastician, urându-i succes în activitatea de creație. Vernisajul a fost 
completat cu un recital de cântece interpretate de o formație sângeorzeană, condusă și 
îndrumată de Simon Kinga.  

Cuvântul liber, 11 octombrie 2003 

La sala „Unirea”. 

Expoziție de pictura și ceramică 

Dorin BORDA 

O nouă manifestare expozițională la sala „Unirea” din Târgu-Mureș, a Asociației 
Artiștilor Plastici Mureș, care se înscrie în șirul celor programate în calendarul anului 
2003.  

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc vernisajul expoziției de pictură și 
ceramică, care include lucrări realizate de dr. Liviu Ștef, respectiv Nicolae Palaghie.  

Sunt expuse 36 de tablouri pe pânză în ulei – peisaje, natură statică – din lumea 
animalelor, creații din ultimii doi ani ale plasticianului Liviu Ștef, Nicolae Palaghie 
este prezent în expoziție cu vase de ceramică de inspirație română (ceramica de la 
Cristești). Expoziția este deschisă până pe data de 31 octombrie 2003.  

Cuvântul liber, 22 octombrie 2003 
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La Sovata-Băi, o nouă tabără de pictură 

Dorin BORDA 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș 

(CJCPCTM) este organizatorul ediției a XVII-a a Taberei de pictură din stațiunea 

balneoclimaterică Sovata-Băi, a cărei deschidere are loc astăzi, sâmbătă, 25 octombrie 

a.c., într-un spațiu pus la dispoziție cu generozitate de Agenția Teritorială a Taberelor 

și Turismului Școlar din județul nostru.  

15 artiști plastici, membri ai Asociației Artiștilor Plastici Mureș, își vor proba 

talentul și inspirația în creațiile lor, tema aleasă fiind portretul, sub îndrumarea 

profesioniștilor Vasile Mureșan și Cristina Petria și sub coordonarea lui 

Ilarie Gh. Opriș, referent de specialitate la CJCPCTM.  

Lucrările „taberiștilor” vor fi expuse în sala de expoziții „Unirea” din 

Târgu-Mureș, în luna ianuarie 2004, în sala de expoziții a CJCPCTM, precum și la 

casele de cultură din municipiile Reghin, Târnăveni (în lunile ce urmează). 

Artiștii plastici prezenți în tabăra de la Sovata-Băi sunt: Erica Alecu, Kulcsár 

Erzsébet, Márton Agatha, Monica Dohotariu, Petz József, Ana Călugăru, Dorel Cozma, 

Radu Florea, Liviu Ștef, Fábián Margit, Sabina Purcariu și Nicolae Tunaru.  

De precizat că, în zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2003, cu lucrările 

realizate în tabără, va fi organizată o expoziție în holurile hotelului Agenției Teritoriale 

a Taberelor și Turismului Școlar Mureș, hotel situat în Sovata-Băi.  

Expoziția va fi deschisă duminică, 2 noiembrie a.c.  

Cuvântul liber, 25 octombrie 2003 

Tabăra de pictură de la Sovata, ediția a XVII-a, 2003. 

Sub semnul căutării portretului 

Dorin BORDA 

Iată, Tabăra de pictură de la Sovata-Băi a ajuns la a XVII-a ediție. Este cea mai 

longevivă manifestare de acest gen din țara noastră. La ea au fost prezenți 14 artiști 

plastici, membri ai AAP Mureș. Tabăra a fost organizată și finanțată de Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș (CJCPCTM), 

în spațiul adecvat actului creației al Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului 

Școlar Mureș. Tabăra aceasta a fost prima cu tematică dinainte aleasă, și anume: 

portretul pictat în ulei pe pânză.  

Artiștii plastici s-au pus serios pe lucru și au realizat un număr impresionant de 

portrete, având ca modele colegii din tabără ori imaginile fotografice ale unor 

personalități.  
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Consider, că tabăra a fost o reușită deplină, cu lucrări de calitate pentru expoziția 

ce va fi organizată în luna ianuarie 2004 în sala „Unirea” din Târgu-Mureș, a 

Asociației Artiștilor Plastici Mureș. Pentru ajutorul acordat, trebuie să mulțumesc 

artiștilor plastici profesioniști Vasile Mureșan și Cristina Petria, adevărați mentori ai 

membrilor AAP Mureș. Dar iată numele participanților la Tabăra de pictură de la 

Sovata: Erica Alecu, Vasile Mureșan, Cristina Petria, Nicolae Tunaru, Liviu Ștef, Radu 

Florea, Dorel Cozma, Fábián Margit, Kulcsár Erzsébet, Gabriela Alecu, Sabina 

Purcariu, Petz József, Monica Dohotariu, Ana Călugăru. Tuturor, felicitări! 

Cu portretul în față,împreună cu prof. Vasile Mureșan, pe post de comentator și 

critic de artă, am făcut un tur de orizont prin expoziția din interiorul hotelului Agenției 

Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar Mureș, de la Sovata-Băi.  

Primul care ne-a ieșit în cale a fost Petz József. „Ceea ce am realizat în tabără 

este o trecere de la preocupările mele anterioare de caricaturist, la portret. Acesta îți 

impune o disciplinare artistică mai riguroasă”.  

„Da, prietenul nostru a încercat, și zic că în bună măsură a reușit, să prindă 

acel ceva caracteristic fiecărui personaj. Să redea în desen și în culoare compoziții 

simple. 

Undeva, Petz se situează între impresionism și expresionism, cu dulceața și 

luminozitatea impresionismului și cu forța expresionismului.” 

••• 

‒ Autoportret cu Nicolae Tunaru. Meditație, expresivitate, sugestie. Ați creat 

omul. 

‒ Da, în măsura în care fiecare dintre noi este un purtător de dramă, mai mare 

sau mai mică. Am încercat să surprind, nu suferința, ci mai degrabă meditația omului. 

Altfel spus, am transpus plastic ceea ce poate exprima chipul uman în diferitele lui 

ipostaze. 

‒ Este portretul un lucru facil sau mai greu de realizat în actul creației? 

‒ Este un lucru extrem de anevoios. Dacă pentru o natură statică, peisaj, 

oarecum, ai cam mare parte din subiecte deja pregătite într-un fel sau altul,în ceea ce 

privește imortalizarea pe pânză a omului este puțin mai dificil, fiindcă în afara câtorva 

linii strict anatomice, este vorba de culoare, de o privire care poate semnifica foarte 

multe. 

„Dacă stăm și privim cu atenție cele trei portrete realizate de Nicu Ioan Florea, 

bătrânul și autoportretul, constatăm că el caută trăirea. Lucrările sunt pornite pe o 

structură, să zicem, babistă. Deci, a la Corneliu Baba, îmbogățite cu pată de culoare, 

amintind de Harșia, de impresioniști. De ce spun asta? Culoarea este mult mai fluidă și 

mai transparentă, mai jucăușă. Griurile sunt puse doar ca pauză, ca să scoată în 

evidență rafinamentul celorlalte culori.” 

••• 

Sabina Pucariu în fața autoportretului. Repede, repede, ne zice: „Mă bucur că 

am avut ca temă portretul în care am reușit să descopăr o manieră de lucru cu o altfel 
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de exprimare artistică. În tonuri fine, subtile, redau doar atmosfera, nu neapărat liniile 

concrete, caracteristice persoanei respective. Pun și poezie, ba chiar visez. Mă exprim 

așa cum îmi dictează sufletul.”  

„Sabina a început prin a cerceta volumele. A văzut că nu-i sunt caracteristice, și 

atunci a trecut pe partea lirică a tratării portretului.” 

••• 

‒ În portretistică, dumneavoastră, doamnă Erica Alecu, ați început cu... un 

bărbat.  

‒ Încă la ultima noastră expoziție de la sala „Unirea” am promis că, primul la 

care o să-i fac portretul este Nicole Tunaru. Și promisiunea mi-am respectat-o. 

‒ Privindu-l, zici că-i viu, nu? 

‒ Așa este. Toți cei care au văzut tabloul au spus că este cel mai reușit portret pe 

care îl are Tunaru. E viu, viu! Este Nicu în toată expresivitatea lui.  

‒ V-ați dorit această tabără? 

‒ Mi-am dorit de foarte multă vreme o tabără în care tema să fie portretul. În 

portret exprimi mai bine ceea ce simți.  

Al doilea portret realizat de mine este a lui Vasile Mureșan, al treilea al lui Petre 

Țuțea, pe care l-a făcut și Nicu Tunaru. Au urmat alții.... 

••• 

Într-o altă parte a hotelului ne-am aflat față în față, cinci bărbați. Doi în carne și 

oase, semnatarul acestor rânduri și dl dr. Liviu Ștef. „Bine ați zis că suntem cinci 

bărbați. Doi stau și-i privesc, pe alții trei imortalizați pe pânză.” 

‒ Domnule Stef, pentru dumneavoastră este o încercare de abordare aparte a 

portretului aici, în tabără? 

‒ Categoric, da. El, portretul, este piatra de încercare a oricărui pictor. Nu te poți 

lansa în lumea artelor plastice fără să știi a face un portret sau autoportret. Tabăra m-a 

pus în situația de a lua lucrurile de la început. 

‒ Dar nu neapărat pentru a dezlega vreo enigmă legată de portret. 

‒ Aveți perfectă dreptate. Portretul îl privesc acum parcă altfel. De fapt, așa cum 

trebuie să facă orice pictor. 

••• 

Colegul meu de breaslă, Radu Florea, redactor la Studioul de Radio Târgu-

Mureș, a realizat mai multe lucrări, pe care ni le-a pus, nu în undă, ci în evidență. 

‒ Am încercat 3-4 feluri de abordare a portretului, mergând de la cea 

tradițională, a chipului unui cioban din Munții Gurghiului, anii '70, până la 

portretizarea caricaturală a unui țigan neaoș, pentru care am ales culorile dramatice ce 

semnifică foarte bine viața lui năvalnică.  

Am revenit, din nou, în lumea satului, să-i spunem normală, metaforizând acele 

caractere umane pe care atât de ușor le întâlnești la cârciumă.  
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Omul mândru, fudul și cel la locul lui... Mi-am făcut autoportretul de artist 

obosit după ciclul de 20 de lucrări, realizate într-o tabără de 9 zile. 

‒ Pregătești vreo expoziție de portrete? 

‒ Da. Una pentru luna februarie 2004. 

••• 

În căutare de portret, sunt și Fábián Margit, Dorel Cozma, Kulcsár Erzsébet, Ana 

Călugăru, Cristina Petria, Gabriela Alecu, Monica Dohotariu, nou-venită în Tabăra de 

pictură de la Sovata-Băi, unde a aprofundat cunoștințele în portretistică, care în culoare 

le-a abordat mai puțin la Școala de Arte, clasa prof. Lucia Călinescu.  

Monica Dohotariu a încercat portrete, autoportrete redate într-o cromatică caldă, 

dar și cu alternanțe de tonuri reci. 

••• 

‒ Domnule Vasile Mureșan, stăm pe canapea și ne uităm la cele zece portrete 

din fața noastră. M-ați pus să le identific. În parte am reușit, spre satisfacția 

dumneavoastră. Ce ați dorit să redați în lucrările realizate? 

‒ Pe scurt, că ar fi multe de spus. Sunt portretele unor oameni cunoscuți, redate 

în culori și maniere diferite. Cele zece sunt, să zicem, niște reprezentări caricaturale, 

dar nu sută la sută.  

Oricum, sunt spre caricatură, în fond, portretistica duce la reprezentarea exactă 

până la caricatură. Are o plajă largă de reprezentare. Am început cuminte, cu Ioan 

Florea. Am terminat mai puțin cuminte reprezentându-l tot pe Ioan Florea.  

În finalul acestor notații se poate aprecia că ediția a XVII-a, 2003, a Taberei de 

pictură de la Sovata-Băi a stat sub semnul căutării portretului! 

Coautor Ilarie Gh. OPRIȘ 

Cuvântul liber, 21 noiembrie 2003 

Salonul județean de iarnă. Icoane și obiecte de cult 

Dorin BORDA 

Interlocutor: Ilarie Gh. Opriș, referent de specialitate la Centrul Județean al 

Creației Populare Mureș. 

‒ Zilele trecute, la Sala „Unirea”, a Asociației Artiștilor Plastici Mureș, a avut 

loc vernisajul Salonului județean de iarnă. Pe simezele sălii de expoziții sunt expuse 

155 de icoane și obiecte de cult, realizate de 38 de creatori. Dată fiind multitudinea de 

lucrări, ca și participarea unui număr mare de artiști, cum considerați manifestarea 

din acest an? 

‒ Noi apreciem că, este cea mai reprezentativă manifestare de acest gen, care a 

fost inițiată și organizată până acum în județul Mureș. O adevărată sărbătoare pentru 

toți cei prezenți cu lucrări în cadrul salonului, și nu numai pentru ei. 
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‒ V-ați implicat direct în realizarea manifestării, și mă refer la întregul colectiv 

al Centrului Județean al Creației Populare Mureș, nu? 

‒ În urma investigațiilor, a studiilor efectuate pe teren în cursul acestui an, am 

constatat că există și activează mai mulți iconari și meșteri de obiecte de cult. Spre 

surprinderea noastră, am descoperit că Sărmașu este un centru de iconari foarte activ. 

Și nu numai pentru că aceștia realizează icoane, dar pictează și biserici. Îi amintesc pe 

Emil Dunăre, Liviu Istvan, Carmen Dunăre și Maria Ileana Belean. 

‒ Alte zone în care activează iconari? 

‒ Sunt mai multe. De pildă, zona Reghin, Brâncovenești, Lunca Bradului, unde 

sunt iconari activi, cu prezențe la diferite expoziții. Apoi, iconarii din Sighișoara, 

precum Gheorghe Maior și Petru Dorian Feier. O frumoasă surpriză ne-a produs 

Târgu-Mureșul, cu peste 20 de iconari prezenți la salon.  

Pomenesc numele lui Călin Bogătean, Erica și Gabriela Alecu, Annamaria 

Bogătean, Delczeg Viorica, Kulcsár Maria, Adriana Man, Teodor Moraru, Mihaela 

Negruți, Lucia Suciu, Tamás Éva, Elena Tănase, Angel Vultur, Sabina Purcariu. 

Mențiuni deosebite vizavi de icoanele purtând semnătura preotului Nicolae 

Călugăr din Saschiz, a pictorului de biserici Valerian Diaconu din Târgu-Mureș, care 

au realizat două panouri deosebit de originale. 

‒ Câteva cuvinte și despre făuritorii obiectelor de cult, domnule Ilarie Opriș. 

‒ Au întregit și îmbogățit zestrea de valori a Salonului județean de iarnă, Sabina 

Goron, cu obiecte de sticlă; Nicolae Palaghie, ceramică; Petru și Sebastian Valentin 

Suciu, bronz; Sándor László, lemn; Grigore Nicușan, sticlă.  

Salonul a fost vernisat în prezența unui numeros și avizat public, iar despre 

însemnătatea lui, a icoanei și a obiectelor de cult au vorbit preotul Nicolae Călugăr, 

muzeograful Vasile Mureșan, Constantin Cotârlan, directorul Centrului Județean al 

Creației Populare Mureș, precum și cel cu care realizați interviul. 

‒ Până la ce dată poate fi vizitat Salonul județean de iarnă? 

‒ Ultima zi de vizitare este miercuri, 31 decembrie 2003. În pragul Sfintelor 

Sărbători, Consiliul de conducere al Asociației Artiștilor Plastici Mureș urează tuturor 

membrilor ei, publicului vizitator, colectivului redacțional al ziarului „Cuvântul liber”, 

care a fost alături de noi și ne-a mediatizat manifestările expoziționale, un Crăciun 

fericit și „La mulți ani!” 

Cuvântul liber, 19 decembrie 2003, pag. 7 

În sala de expoziții „Unirea”: portrete, portrete, portrete! 

Dorin BORDA 

Prima manifestare expozițională a anului 2004, organizată în sala „Unirea”, a 

Asociației Artiștilor Plastici Mureș din municipiul Târgu-Mureș, a avut ca tematică 

portretul pictat în ulei pe pânză.  
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Pe simezele sălii de expoziții expun 14 artiști plastici, membri ai AAP, care au 

fost prezenți în Tabăra de pictură de la Sovata-Băi 2003, ediția a XVII-a, inițiată și 

finanțată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Mureș (CJCPCTM), în spațiul Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar 

Mureș. În stațiunea balneoclimaterică, artiștii au realizat un număr impresionant de 

portrete, având ca model colegi din tabără ori imagini fotografice ale unor cunoscuți, 

prieteni, personalități. 

O parte dintre aceste portrete și-au regăsit locul în amintita expoziție al cărei 

vernisaj a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie a.c. Ea poate fi vizionată până pe data de 

16 ianuarie. Expun portrete: Erica Alecu, Gabriela Alecu, Ana Călugăru, Dorel Cozma, 

Czirjék Lajos, Monica Dohotariu, Fábián Margit, Radu Florea, Kulcsár Erzsébet, 

Vasile Mureșan, Cristina Petria, Petz József, Sabina Purcariu, Liviu Ștef, Nicolae 

Tunaru. 

Cuvântul de deschidere a expoziției a fost rostit de Nicolae Tunaru, președintele 

AAP Mureș, după care au mai vorbit Constantin Cotârlan, director al CJCPCT Mureș, 

Ilarie Gh. Opriș, referent de specialitate la CJCPCT Mureș, Vasile Mureșan, muzeograf 

la Muzeul Județean Mureș, artist plastic profesionist, și Czirjék Lajos, vicepreședinte al 

AAP Mureș. Următoarea manifestare de profil: expoziția artiștilor profesioniști, 

membri ai AAPM, între 17-30 ianuarie 2004. 

Cuvântul liber, 14 ianuarie 2004 

La sala „Unirea” Târgu-Mureș, 

expoziția de pictură a profesioniștilor 

Dorin BORDA 

O nouă expoziție de pictură a fost vernisată la sala „Unirea”, a Asociației 

Artiștilor Plastici Mureș.  

De data aceasta sunt expuse peste 50 de lucrări realizate de artiștii plastici 

profesioniști: Cristina Petria, Mihai Frunză, Vasile Mureșan și Incze István Botond. La 

vernisajul acestei expoziții de grup au vorbit Nicolae Tunaru, președintele AAP Mureș, 

Ilarie Opriș, dr. Liviu Ștef, Czirjék Lajos, vicepreședinți ai amintitei uniuni de creație. 

Scurte notații despre lucrările celor patru artiști plastici profesioniști. 

Cristina Petria propune publicului vizitator flori, care pentru ea reprezintă 

sensibilitatea și exuberanța primăverii dorite.  

Tablourile sale se constituie în complexe armonii de formă și culoare cu trimiteri 

clare spre mirificul naturii, cu vegetația ei luxuriantă, motive suficiente pentru jocuri 

serioase, de arabescuri, de linie și culoare, reverberații muzicale. Dorita primăvară este 

trăită cu căldură în miez de iarnă.  

Raiul primăvăratic al tablourilor ei. 

Mihai Frunză caută esența în lucrările sale, încearcă armonii în game simple cu 

dominantă într-o culoare, de preferință galben solar, și creează melodii asemenea lui 
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Paganini, cântând pe o singură strună. Este o considerare la modul intelectual al 

peisajului, a tabloului în care nimic nu este întâmplător. Totul este căutat, cântărit, 

măsurat cu finețe și așezat la locul lui. Sunt propuneri optimiste ale actului artistic. 

Vasile Mureșan își concepe tablourile ca o restituire a valorilor naturalului, cu o 

aducere în prim-planul compoziției picturale a atmosferei naturale într-o formă mereu 

cenzurată a efectelor plastice. Sunt sate și păduri, paradisuri pierdute în noianul de 

beton. Artistul creează pe pânză o atmosferă lirică. Un lirism armonic ca o simfonie a 

culorilor. Rai pentru artist și privitor. 

Incze István Botond este contrastul absolut ai acestei expoziții. Dacă la cei trei 

optimismul și lumina erau dominante clare, la Incze lumina izvorăște dintr-un întuneric 

profund. Brunul, roșiaticul, albastrul ultramarin, toate de o mare adâncime. Orașul și 

pădurea sunt compoziții pe orizontală accentuată. Trăiri și lupte interioare de o mare 

amplitudine. Cu cât mai mare este întunericul, cu atât mai tare se vede lumina, ca o 

speranță necesară. 

O expoziție pe care o recomandăm cu căldură. Merită a fi vizionată.  

Ea mai este deschisă până pe data de 13 februarie a.c. 

Cuvântul liber, 4 februarie 2004 

Convorbiri cu Viorel Maxim… despre icoana frumuseții! 

Dorin BORDA 

 „Icoana teologiei, a frumuseții” este titlul cărții semnate de Paul Evdokimov, 

rus care trăiește la Paris, unde predă teologia și iconografia. Așadar, ideea enunțată în 

titlu nu este aleasă la întâmplare în cazul pictorului iconograf Viorel Maxim, cu o 

notabilă activitate în domeniu. La dumnealui acasă, într-o clădire situată în vecinătatea 

Bisericii Ortodoxe de Lemn din Târgu-Mureș, vegheați de Mântuitorul, Maica 

Domnului, Sf. Nicolae, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Gheorghe, Arhanghelii, icoane pe 

lemn, împreună cu dl Ilarie Gh. Opriș, referent de specialitate la Centrul Județean al 

Creației Populare Mureș, am realizat interviul pe care îl propunem spre lectură 

cititorilor ziarului nostru. 

„Din Botoșani am venit în orașul de pe Mureș” 

‒ Unde v-ați născut și de unde ați venit în orașul de pe Mureș, domnule Viorel 

Maxim? 

‒ La Botoșani m-am născut pe data de 15 august 1959. Eram mic când am ajuns 

la Constanța, unde am urmat cursurile Liceului de Arte Plastice, mi-am satisfăcut 

serviciul militar. De la Marea cea Neagră am venit la Târgu-Mureș. 

‒ Și iată-vă târgumureșean... 
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‒ În 1978, aici voi lua pentru întâia oară contact cu pictura în stilul mozaic, pe 

care am și realizat-o la Complexul Monahal de la Recea. 

‒ Înainte de asta, ce a fost? 

‒ Pictarea în frescă a Catedralei Ortodoxe din Târgu-Mureș, alături de un grup 

de artiști, precum George Rogozan, Corneliu Cristian, Mărășescu, Pleșeanu, toți fiind 

pictori de biserici. Am lucrat sub îndrumarea profesorului Nicolae Stoica. Timp de opt 

ani a durat lucrarea – 7.500 de metri pătrați de pictură. Cea mai mare biserică din 

România ca suprafață pictată. 

‒ La Târgu-Mureș v-ați perfecționat în tehnica fresco? 

‒ Aici mi-am însușit-o și apoi mi-am perfecționat-o la Școala de Pictură 

Bisericească din București, instituție de învățământ pe care am absolvit-o în anul 1984. 

Au urmat examene de stagiatură, de pictură bisericească, atestatele și lucrările angajate 

pe cont propriu. 

‒ Ultimele lucrări, unde anume? 

‒ Alecuș, județul Alba; Sânmartinul de Câmpie, comuna Râciu; Habic; Chiheru 

de Jos; Sovata-Băi; Primăria Budafok din Budapesta; Milaș, județul Bistrița-Năsăud; 

Complexul Monahal Recea.  

Pictura monumentală de la Recea 

‒ Am ajuns la momentul Recea, un punct de referință în activitatea 

dumneavoastră de pictor de biserici. Cu ajutorul și efortul coroborat al maicii starețe 

Cristina, cu contribuția directă a maicilor și surorilor, ați pictat în stil mozaic Biserica 

de la Recea. A fost o alegere întâmplătoare pentru realizarea acestui proiect îndrăzneț 

și o premieră în pictura bisericească din țara noastră? 

‒ Cred că da este răspunsul meu la prima parte a întrebării dumneavoastră, în 

ceea ce privește premiera, cu asta avem de a face la noi în țară. 

‒ Mai sunt în lume biserici pictate în mozaic? 

‒ Din câte știu eu, mai sunt două lucrări: la Ravenna, Italia, și una în Grecia. 

‒ Este o lucrare deosebită, care reprezintă o încununare a unei pasiuni dedicate 

picturii bisericești și iconografiei. 

‒ Trebuie să precizez, că la început nu știam ce vom face. Inițial doream să 

recurgem la o lucrare în tehnica fresco. Ne-a picat însă în mână un catalog cu niște 

mostre de mozaic de Murano. Maica stareță Cristina a reacționat pozitiv văzând acest 

catalog, deși resursele noastre materiale și financiare erau reduse. Nu știam dacă vom 

reuși în demersul nostru. 

‒ Cum a debutat lucrarea? 

‒ Prin pictarea în frescă a scenei „Adormirea Maicii Domnului”, a iconostasului, 

care include două icoane în mozaic. Apoi, cu maica stareță Cristina am trecut la etapa 

pictării întregii biserici în tehnica mozaic. 

‒ Stareța stavroforă Cristina spune că: „Maniera picturală a domnului Viorel 

Maxim oferă iubitorului de frumos, care zăbovește în fața imaginilor, o fascinantă 
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emoție și curiozitate date de arta mozaicului strălucitoare și impunătoare, într-o 

armonie aproape perfectă cu firescul existențial al personajelor, se remarcă mișcare, 

expresivitate, vigoare, duioșie, toate într-un ansamblu cromatic variat și rafinat. 

Elementul creator domină întreaga lucrare cu harul talentului ce umple sufletul de o 

bucurie sfântă”. Ce poate fi mai edificator decât atât? 

‒ Pictura monumentală, este prin excelență una de colectiv. 

‒ Ca iconografie, ce reprezintă de fapt întreaga lucrare? 

‒ Aceleași canoane ca în orice biserică. Prin execuția ei, lucrarea este deosebită. 

‒ Ați folosit milioane de pietricele pe care le-ați asamblat și fixat în chipuri, 

forme de o rară frumusețe. 

‒ Da. Am folosit între 10.000-15.000 de pietricele. Începutul a fost mai greu, dar 

cu măicuțele am reușit ceva extraordinar! Chiar și în plan financiar. 

‒ Cât timp v-a luat această sfântă lucrare? 

‒ Cinci ani. 

‒ Ce a urmat după Recea? 

‒ Am mai făcut câte o icoană. 

‒ În paralel cu pictura monumentală, v-ați inițiat și în tehnica picturii icoanelor, 

nu? 

‒ Așa este. Am studiat tehnica vechilor iconari pe lemn. Mi-am perfecționat 

stilul în cadrul strict al celui bizantin. 

‒ Văd, pe calc, aveți ceva în lucru. 

‒ Va fi o icoană în mozaic pentru Complexul Monahal de la Recea. Întâi fac 

desenul pe hârtie, apoi pe calc, întrucât se lucrează invers. 

‒ Cine vă mai stă de-a dreapta, cum se zice? 

‒ Soția mea, Enikő. Efectiv mă ajută, a lucrat la mozaic. Lucrează foarte bine. 

Are destul talent. 

‒ Pe când un catalog, Viorel Maxim? 

‒ Am deja materialul pregătit. Rămâne rezolvarea părții financiare. 

‒ Ați fi întâiul iconar tânăr care ar avea un asemenea catalog. În fapt, o trecere 

peste un alt prag. 

‒ Catalogul îți dă și o altfel de identitate. 

‒ Gânduri de viitor? 

‒ Să pictez Biserica Ortodoxă cu hramul „Sf. Ana” din Târgu-Mureș, să fac niște 

expoziții personale de icoane. Icoane pe lemn și în mozaic. 

‒ Icoana nu este doar un obiect pe care-l agăți de un perete pentru a-țî bucura 

ochii și sufletul. Ce ziceți? 

‒ Bine spus. Icoana este în primul rând un obiect de cult. 

‒ Pictura este ceva nativ la dumneavoastră? 

‒ Cred că da. Mi-a plăcut de foarte mic să desenez. Prin clasa a II-a făceam deja 

portrete. 

‒ Mult succes, viață tihnită lângă cei dragi și apropiați! 

‒ Vă mulțumesc! 

Cuvântul liber, 6 februarie 2004 
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Roadele toamnei... și la AAP Mureș! 

Dorin BORDA 

Interlocutor: Ilarie Gh. Opriș, președintele Asociației Artiștilor Plastici Mureș. 

‒ Din august 2004 îndepliniți, din nou, funcția de președinte al Asociației 

Artiștilor Plastici Mureș. Aș dori ca în scurta noastră convorbire să ne referim 

la...toamna cu roadele ei și în activitatea acestei instituții culturale cu prezență activă 

atât în municipiul Târgu-Mureș, cât și la nivel județean, prin taberele de creație 

organizate în diferite localități. Mai întâi, despre primenirea sediului care adăpostește 

Galeria „Unirea”. 

‒ Spre satisfacția artiștilor plastici membri ai AAP, prin grija SC Locativ SA și a 

Primăriei Târgu-Mureș, au fost executate lucrări de reparații ale interioarelor. 

Renovată, sala va avea ca prim-oaspete să zic așa, pe artista plastică Hadnagy 

Gabriella, cu personala ei de pictură și pastel, expoziție ce va fi vernisată sâmbătă, 

16 octombrie. 

‒ Și acum, despre câteva prezențe ale membrilor AAP Mureș la manifestări de 

profil, despre activități care figurează în programul din acest an. 

‒ Creatori populari sunt prezenți cu diferite lucrări în Cetatea Medievală a 

Târgu-Mureșului, la „Festivalul vinului, mustului și meșteșugurilor”, inaugurat vineri, 

8 octombrie a.c. Apoi, din 20 octombrie, 15 artiști plastici se vor reuni în tabăra de 

pictură de la Sovata-Băi, ediția a XVIII-a, organizată împreună cu Centrul pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Agenția Teritorială a 

Taberelor și Turismului Școlar.  

Alte prezențe la expozițiile interjudețeană de la Cluj-Napoca, ediția întâi, și 

națională de artă naivă de la Pitești, ambele având loc în luna noiembrie. Expozanți vor 

fi Teodor Moraru și Gheorghe Opriș. Spre sfârșitul toamnei acestui an, avem 

planificate Salonul județean de iarnă și Expoziția județeană de icoane, ediția a II-a. 

‒ Știu că se dorește apariția unei lucrări despre AAP Mureș. Care este, în 

momentul de față, stadiul de redactare a ei? 

‒ Da. Împreună cu artistul plastic profesionist, Vasile Mureșan am redactat 

volumul „Asociația Artiștilor Plastici Mureș 1977-2004”. Ea cuprinde biografiile a 120 

de artiști plastici, cu fotografiile lor; 120 de reproduceri color după lucrările de pictură 

și sculptură; 20 de fotografii din expoziții și tabere de creație.  

Mai cuprinde istoricul asociației, evidența membrilor: 608 la număr, de la 

înființare și până astăzi. 

‒ Când va avea loc prezentarea, lansarea volumului? 

‒ În decembrie 2004. El apare datorită sprijinului acordat de Consiliul Județean 

Mureș. 

Cuvântul liber, 9 octombrie 2004 
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Tabăra de pictură de la Sovata – 2004. 

Portretul un peisaj al sufletului! 

Dorin BORDA 

O nouă ediție, cea cu numărul 18, a Taberei de pictură de la Sovata și-a închis 

porțile duminică, 31 octombrie, într-o atmosferă de plinătate artistică și de muncă 

creatoare. Tabăra Sovata, cu aroma frunzelor îngălbenite, ruginii, uscate. Poate de mult 

nu a mai fost Sovata atât de frumoasă și de darnică în peisaj.  

Și, totuși, nu peisajul toamnei ruginii a fost tema aleasă pentru cei 16 creatori, 

membri ai Asociației Artiștilor Plastici Mureș, și îi numim pe Vasile Mureșan, 

mentorul, îndrumătorul, sfătuitorul grupului, Erica Alecu, Monica Dohotariu, Călin 

Bogătean, Călin Pop, Alin Bogătean, Mihai Frunză, Czirjék Lajos, Angel Vultur, Liviu 

Ștef, Vălenaș Degi Éva, Hadnagy Gabriella, Giorgiana Tarbă, Radu Florea, Sabina 

Purcariu, Kulcsár Erzsébet.  

Unii dintre ei sunt veterani ai acestei tabere, alții au devenit pentru întâia oară 

„taberiști”. De altfel, așa cum spunea Călin Bogătean, referent de specialitate la 

Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Mureș, s-a pus 

accent, în primul rând, pe prezenta tinerilor care nu au mai fost vreodată la Sovata. 

Apoi, al doilea criteriu a fost vechimea și activitatea depusă ca membru al AAP 

Mureș. Timp de o săptămână s-a muncit pe rupte acolo, în marele atelier colectiv din 

holul mare al clădirii Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar Mureș, pusă 

cu mare generozitate la dispoziția creatorilor.  

Prezenți, fie și numai pentru câteva ceasuri, la ediția a XVIII-a a taberei, alături 

de cei 16 truditori în ale artei, au fost Constantin Cotârlan, directorul CJCPCT Mureș, 

și Ilarie Gh. Opriș, președintele AAP Mureș. De ce, din nou, portretul și la ediția 2004? 

„Pentru că portretul este un lucru serios!” 

‒ Iată, așadar, domnule Vasile Mureșan, al doilea an de portret, ca tematică, în 

Tabăra de pictură de la Sovata. A fost o alegere voită? 

‒ Da. Așa cum călugării își impun reguli foarte precise, cred că, nouă, portretul 

ne este necesar. 

‒ Este un fel de ascultare necesară, nu? 

‒ Fără îndoială. Portretul mai este un lucru serios, care impune cunoașterea 

personajului, aprofundarea stărilor și trăirilor lui. Pe urmă, intervine cunoașterea 

poziției tale în raport cu personajul respectiv. Omul pe care vrei să-l aduci pe pânză 

trebuie văzut în integralitatea lui, în cele mai ascunse cotloane. De abia atunci ești 

capabil să faci un portret. Până atunci, vei face un cap care să semene cât de cât cu 

personajul tău.  
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Când îl simt în profunzime, pot să mă exprim cu mijloacele mele. 

‒ Portretul este o ieșire într-o altă... lume? 

‒ Vedeți, facem o frunzuliță, un copăcel, o natură statică și lumea te tratează ca 

pe un făcător de lucruri ușoare. Așadar, e nevoie de o evadare din condiția veșnică 

pentru care suntem etichetați. 

‒ S-a câștigat ceva în plus față de ediția trecută? 

‒ Cei care au făcut portret în 2003, acum lucrează mult mai ușor, se uită cu alți 

ochi la cel supus actului artistic. 

‒ Fără a forța nota lucrurilor, credeți că se întrevede apariția unei școli în 

tratarea portretului aici, în Tabăra de pictură de la Sovata? 

‒ Nu, nu. Nu cred că este cazul să vorbim acum despre o școală. Am mai spus-o 

și o repet. Suntem prieteni, ne ajutăm reciproc, însă școala impune ceva mai multă 

exigență. Fiecare vine aici cu personalitatea lui, cu ideile lui. În funcție de pregătirea 

noastră, încercăm să luăm unii de la alții ceva bun și util. 

‒ Se poate conchide că este o tabără de încercare, de regăsire pe sine? 

‒ Exact. O tabără de trudă. S-a muncit, poate cantitativ nu așa de mult ca într-o 

tabără cu tematică peisaj. S-a transpirat din greu, atât fizic, cât și lăuntric. 

‒ Anul viitor? 

‒ Dacă e să fim consecvenți cu noi înșine, poate că încă vreo cinci ani am putea 

aborda tot portretul. 

„Orice portret este un peisaj al sufletului!” 

‒ Sunteți un veteran al taberei, domnule dr. Liviu Ștef. Din nou în fața 

portretului. E greu, e ușor? 

‒ Portretul nu e o lucrare ușoară, nu este un simplu exercițiu al autorului. Orice 

portret este un peisaj al sufletului.  

Fără expresivitate, portretul este o simplă figură umană. În portret trebuie pus 

mult suflet, altfel e o lucrare ca oricare, fără personalitate și valoare. 

„Portretul este o provocare, un gest uman” 

– Între colegele de creație, Erica Alecu este o doamnă a artelor plastice 

mureșene. E mult spus?  

„Considerația vă aparține, așa că... Vin cu bucurie în Tabăra de pictură de la 

Sovata. Acum, iarăși la întâlnirea cu portretul, care nu este o simplă reproducere a 

cuiva. Portretul este o provocare pentru artist, este un gest uman. Involuntar, persoana 

pictată își comunică trăirile, iar pictorul își exprimă propria lui concepție.  

E un câștig extraordinar de mare, mai ales pentru începători. Sunt colege care 

pictează pentru prima dată portret. Au avut rețineri, însă au prins curaj îndemnate, 

îndrumate de ceilalți.” 



Ilarie Gh. Opriș 

250 

Începători în ale jocului cu portretul 

Opiniile a doi dintre ei. Vălenaș Degi Éva: „E prima oară că lucrez portret. Nu 
sunt familiarizată. E ceva nou. Sper să învăț, să câștig experiență. E foarte educativ”. 
Cătălin Pop: „Abordez această temă pentru întâia dată. Am avut încercări în școală, dar 
au fost numai niște schițe. Aici, la Sovata, între colegi, am prins curaj. Am mai furat de 
la unul de la altul. Știți cum e, ca la muzica de jazz: te mai ajută și publicul.” 

Lumina soarelui cald de toamnă lungă s-a revărsat din plin peste suftetele, peste 
neodihna de o săptămână a celor șaisprezece portretiști, întorși acasă mai bogați 
sufletește, de acolo, de la Sovata de Aur! 

Cuvântul liber, 3 noiembrie 2004 

La Salonul National de Artă Naivă Cluj-Napoca:– 

mureșeanul Gheorghe Opriș, premiul I 

Dorin BORDA 

Întâia ediție a Salonului de Artă Naivă din Cluj-Napoca și-a deschis porțile 
marți, 7 decembrie 2004. O primă etapă a expoziției-concurs, găzduită până pe data de 
19 luna curentă de Muzeul de Artă din orașul de pe Someș, expoziție care se înscrie ca 
parte componentă a unui program mai amplu, și anume: Festivalul Vieții și Culturii 
Tradiționale „Transilvania”.  

Este un proiect inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Cluj, în colaborare cu Muzeul de Artă și cu Direcția Județeană 
pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Cluj. În sălile amintitului muzeu 
expun mai mult de 30 de artiști plastici din județele Mureș, Maramureș, Caraș-Severin, 
Vaslui, Bacău, Iași. Cluj, din municipiul București, cu o colecție de peste 100 de 
lucrări. Între expozanți, și doi cunoscuți artiști mureșeni: nonagenarul Gheorghe Opriș, 
din Sângeorgiu de Mureș, și Teodor Moraru, din Târgu-Mureș, care în decursul anilor 
au câștigat numeroase premii naționale, lucrările lor fiind cunoscute și dincolo de 
fruntariile țării noastre. 

Juriul Salonului Național de Artă Naivă a acordat câte două premii I, II și III. 
Premiul I i-a fost atribuit mureșeanului Gheorghe Opriș, pentru lucrarea „Aurel Vlaicu 
la Târgu-Mureș”, (lucrare achiziționată de Muzeul de Artă Cluj-Napoca), premiu 
înmânat și lui Ioan Măric din Bacău.  

Felicitări lui nenea Opriș, un consacrat artist al momentului, alături de alții, 
precum Mihai Vintilă, Despina Mitrofan, Gustav Hlinka, Maria Hlinka, Vasile Filip, 
Vasile Popovici, Grigore Dejeu, Nicolae Man, Teodor Moraru etc. Prin lucrările lor, ei 
surprind viața, realitatea într-un mod extrem de sincer, iar gestul lor se întemeiază pe o 
solidă creație istorică. 

Cuvântul liber, 10 decembrie 2004 
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Bibliografie selectivă, cu menționarea artiștilor prezenți în cărți, 

albume și cataloage 

Catalog „Expoziția republicană de Artă plastică”, București, 1977: 
1. KISS ANNA, pictură, textile; 
2. POPA TEODOR, sculptură metal; 
3. FALL SÁNDOR, ceramică; 
4. FĂRCAȘ GHEORGHE, sculptură lemn; 
5. MOGA PETRU, sculptură lemn; 
6. MOLDOVAN GHEORGHE, sculptură lemn; 
7. OTVOS KÁROLY, metaloplastie; 
8. PIPER AUGUSTIN, pictură sticlă; 
9. ROȘTAȘ ECATERINA, pictură sticlă; 
10. VEGH IULIU, sculptură lemn. 
 
Catalogul „Expoziția republicană de Artă plastică", București, 1979: 
1. CZIRJÁK LUIZA, pictură; 
2. TAMÁS PÁL, grafică, metaloplastie; 
3. FALL SÁNDOR, sculptură ceramică; 
4. POPA TEODOR, sculptură metal. 
 
Album „Arta Naiva în România”, autor: Vasile Savonea, București, 1980: 
1. KISS ANNA, pictură, textile; 
2. KONCZ JÁNOS, Sculptură lemn; 
3. POPA ТОADER, sculptură metal. 
 
Albumul „ARTA NAIVĂ”, autor: Victor Ernest Masek, București, 1989: 
1. KISS ANNA, pictură, textile; 
2. POPA ТОADER, sculptură metal. 
 
Albumul „Teremtő Önvédelem”, autor: BannerZoltán, Budapesta, 1996: 
1. ÁBRÁN ERZSÉBET; 
2. ÁBRÁN G. RÓZA; 
3. ÁBRÁN I. RÓZA; 
4. BIRÓ MÁTYÁS; 
5. CZIRJÁK LUIZA; 
6. CSORTÁN ANTAL; 
7. CSORTÁN FERENC; 
8. DÉNESI VERONIKA; 
9. DURUGY PÁL; 
10. GAZDA ANNA; 
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11. GYARMATHY JÁNOS; 
12. ISZLAY RÓZA; 
13. KACSÓ S. JÁNOS; 
14. KAJCSA JAKAB; 
15. KÁDÁR BÉLA; 
16. KISS ANNA; 
17. KONCZ JÁNOS; 
18. KOVÁTSNÉ MÁTYUS ERZSÉBET; 
19. NAGY LÁSZLÓ; 
20. ORBÁN ALBERT; 
21. ORBÁN IRÉN; 
22. PÁLL LENKE; 
23. PÁLL MAGIT; 
24. PANITI BARTA JÁNOS; 
25. PUSKÁS KLÁRA; 
26. SZÉKELY MIHÁLY; 
27. SZIKSZAI ERNŐ; 
28. TAMÁS PÁL; 
29. TODOR DÉNES; 
30. VASS ÁRON. 
 
„Dicționarul Artei Naive din România”, autor: Mihai Vintilă, Reșița, 2001: 
1. ITU IOAN, sculptură metal; 
2. MORARU TEODOR, pictură; 
3. OPRIȘ GHEORGHE, pictură. 
 
Albumul „Die Naiv Kunst Rumaniens”, 2002, autor: Herbert Wiesner, 

Târgu-Mureș: 
1. KISS ANNA, pictură, textile; 
2. KONCZ JÁNOS, sculptură lemn; 
3. LACZKÓ ARANKA, pictură, textile; 
4. MORARU TEODOR, pictură; 
5. OPRIȘ GHEORGHE, pictură; 
6. ORBÁN IRÉN, textile, pictură; 
7. POPA TEODOR, sculptură metal; 
8. SUCIU SEVER, sculptură lemn, pictură. 
 
Catalog „Salonul Național de Artă Naivă”, Cluj, Ediția 1, 2004, autori: 

Vasile Radu, Consuela Jucan-Mândru: 
1. MORARU TEODOR, pictură; 
2. OPRIȘ GHEORGHE, pictură. 
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Expoziție de icoane la Galeria „Unirea” din Târgu-Mureș, 1993 
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Documente 1977-2004 
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Tabel nominal cu membrii Asociației Artiștilor Plastici 

din județul Mureș din perioada 30.01.1977–01.09.2004 
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Consiliile de conducere a Asociației Artiștilor Plastici Mureș 

1977–2004 

30.01.1977. Președinte: Ștefan Someșan; vicepreședinți: Petrii Moga și Fali 

Sándor, secretar Octavia Nuțiu; membri: Tiberiu Șerban, Járay Ernő, Gheorghe Fărcaș, 

Ana-Maria Cri șan, Gámentzy Zoltán, Elena Corduneanu; cenzori: Silviu Petm Olariu. 

Natália Tripșa, Victor Onicel, Fagii Ștefan. 

12.12.1977. Membrii de onoare: Iulius Moldovan, Vaida P. Valeriu, Cornel 

Ceuca, Cornel Hărșan, Pavel Chiorean, Emilian Bancu, Melinte Șerban, Dimitrie 

Poptămas, Dorel Popa, Berdj Așgian, Romulus Guga, Vulcan Herta, Floarea Ispas, 

Ioan Florea. 

04.03.1979. Președinte: Ștefan Someșan, vicepreședinți: Silviu Petru Olariu, 

Berecz Ferenc; secretar Octavian Nuțiu: membri: Jaray Ernő, Ilarie Opriș, Tiberiu 

Șerban, Ana-Maria Crișan, Gyenes Tibor. Kelemen Zoltán, Mihăiescu Marin, 

Gámentzy Zoltán, Crișan Alexandrina, Fali Sándor, Costea Georgeta; cenzori: Petm 

Moga, Jakabffi József, Siko Daniel. 

16.05.1982. Președinte: Ilarie Gh. Opriș, vicepreședinți: Tiberiu Șerban, Berecz 

Ferenc; secretar Costin Eduárd; membri: Jakabffi József, De Villa Ernest, Nuțiu 

Octavia, Gyénes Tibor, Popeanu Vasile, Gheorghe Strete, Florinița Páduroiu, Hadnagy 

Gabriella, Mihăiescu Marin, Magyari Nicolae, Jaray Ernő; cenzori: Fali Sandor. Crișan 

Belciug Alexandrina. Tőkés Iosif. 

26.02.1984. Președinte: Ilarie Gh. Opriș, vicepreședinți: Costin Eduard, Berecz 

Ferenc, Belciug Alexandrina: secretar Fall Sandor; membri Jakabffi József, De Villa 

Ernest, Gyenes Tibor, Strete Gheorghe, Járay Ernő. 

Karda Ilona, Suciu Lucia, Kelemen Zoltán, Florinița Păduroiu, Epure H. Remus; 

cenzori: Tiberiu Șerban, Kilyén Árpád. Szalay Géza, Tökes Iosif, Palaghie Nicolae. 

24.03.1985, 08.02.1987, 19.02.1989. Președinte: Vaida P. Valeriu, 

vicepreședinți: Ilarie Gh. Opriș, Hadnagy Gabriella; secretar: Belciug Alexandrina; 

membri Silviu Petru Olariu, Radu Axente, Lucia Suciu, Vári Sándor. Epure H. Remus. 

Simon Endre (pictor profesionist U.A.P.); cenzori: Tiberiu Șerban, Tökes Iosif, Berecz 

Ferenc. 

31.01.1990. Președinte: Vaida P. Valeriu, vicepreședinți: Narie Gh. Opriș, 

Hadnagy Gabriella, Silviu Petru Olariu; secretar: Belciug Alexandrina; membrii Vári 

Sándor, Jakabffi József, Lucia Suciu, Nicolae Tunarii; cenzori: Tiberiu Șerban, Tőkés 

Iosif, Berecz Ferenc. 

05.03.1993. Președinte: Vaida P. Valeriu, vicepreședinți: Ilarie Gh. Opriș, 

Czirjék Lajos; secretar: Erica Alecu; membri: Liviu Ștef, Hadnagy Gabriella, Augustin 

Filimon, Nicolae Tunaru, Pakucs Dezső; cenzori: Tiberiu Șerban, Molnár Vicențiu, 

Keserű József. 
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08.05.1995, 20.05.1997, 26.02.1999. Președinte: Nicolae Tunarii, 

vicepreședinți: Ilarie Gh. Opriș, Czirjék Lajos, Liviu Ștef; secretar: Erica Alecu; 

membri Hadnagy Gabriella, Molnár Vicențiu; cenzori: Tiberiu Șerban, Teodor Morarii. 

27.03.2003. Președinte: Nicolae Tunarii, vicepreședinți: Ilarie Gh. Opriș, Czirjék 

Lajos, Liviu Ștef; secretar: Erica Alecu, membri: Hadnagy Gabriella, Molnár Vicențiu; 

cenzori. Șerban Tiberiu, Teodor Moraru, Petz József. 

03.08.2004. Președinte: Ilarie Gh. Opriș vicepreședinți:, Czirjék Lajos, Liviu 

Ștef; secretar: Erica Alecu; membri: Hadnagy Gabriella, Molnár Vicențiu; 

cenzori: Șerban Tiberiu. Teodor Moraru, Petz József. 
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L'Associatio des Plasticiens–Mureș (1977–2004) 
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The Mureș Union of Artists (1977–2004) 
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Caligrafieri la o reeditare 

În urmă cu peste un deceniu și jumătate îi 

editam domnului Ilarie Gh. Opriș o carte mai 

puțin obișnuită, intitulată Asociația Artiștilor 

Plastici Mureș 1977-2004, care se dorea un fel 

de lucrare de bilanț, o monografie mai mult sau 

mai puțin sentimentală a acestei asociații 

culturale care s-a angajat, prin membrii ei, la o 

adevărată ceremonie catharică, de purificare 

continuă a sufletului și a vieții.  

Acum, cartea a fost reluată, revăzută și 

adăugită, spunând mai multe lucruri despre 

comunitatea mureșeană a artiștilor care sunt, de 

fapt, eroii și personajele ei. Avem aici oglinda 

unei activități impresionante, realizată cu trudă 

și migală, dar și cu o mare bucurie și un 

entuziasm necontrafăcut. Este vorba de o artă 

veche de când lumea care, mergând pe 

improvizație, ține prea puțin seama de reguli și 

norme estetice, ca să nu mai vorbim de 

paradigme și curente artistice. Deși, la o adică, nu sunt greu de identificat unele dintre 

preceptele artei clasice dintotdeauna, căci mimesis-ul și catharsis-ul, reprezentă chiar 

duioasa relație dintre sufletul omenesc și natură, cu tot ceea ce presupune încărcătura 

lor de spirit și străfulgerările lor de adâncă frumusețe... Iar, aici, tocmai aceste 

„elemente” sunt predominante. 

Așadar, revizuind ediția din 2004 a lucrării Asociația Artiștilor Plastici Mureș, 

dl. Ilarie Gh. Opriș o aduce la zi, adică o completează cu date noi, de factură social-

culturală, și, în plus, îi adaugă un set de documente legate de istoricul asociației și un 

binevenit capitol de ecouri, strânse din presa locală și centrală a ultimei jumătăți de 

veac: articole, știri, cronici plastice etc., în limbile română și maghiară, care au în vizor 

atât personalitatea cât și lucrările unor membri ai breslei mureșene de plasticieni. 

Întorcându-mă cu gândul înapoi, acum (ca și atunci, în urmă cu mai bine de un 

deceniu și jumătate), rememorez și caligrafiez cu liniște sufletească cele câteva 

momente frumoase din umila mea existență, petrecute alături de artiștii plastici de la 

AAP Mureș, între care și alături de autorul acestei cărți, președintele și managerul 

asociației, un apropiat al maestrului Ion Vlasiu, un fan și un discipol al sculptorului, 

pictorului și scriitorului de la Ogra.  
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Iar dacă ar trebui să amintesc repede câteva nume de „breslași”, alături de Ilarie 

Gh. Opriș, i-aș aminti pe: Silviu Petru Olariu, Valeriu P. Vaida, Liviu Ștef, Vasile 

Mureșan, Ion Bândilă-Mărceanu, Ana Maria Crișan, Horia Remus Epure, și cu 

certitudine ar trebui să-l prenumăr între ei și pe tatăl domniei sale – pictorul naiv 

Gheorghe Opriș, care, pe vremuri, a deschis o încântătoare expoziție la revista Vatra, 

în care parcă fiecare tablou purta pecețile de lumină ale nostalgiei și înțelepciunii. Îmi 

aduc bine aminte de acea „Cronică pictată de la Sângiorgiu de Mureș”, care degaja un 

sentiment special al istoriei: o istorie curată, sinceră, naivă, necontrafăcută, lipsită de 

orice urmă de ambiguitate sau cinism...  

Acest tip de artă, produsă de „breslașii” de la AAP, este, în fondul ei adânc, o 

artă care luminează pe dinăuntru, o artă pe care o face de milenii țăranul român, mai 

ales primăvara, când iese la arat și își astâmpără sufletul cu câte un fluierat ușor sau cu 

câte un cântec de dor și jale, vara, la coasă și la adunatul fânului în clăi, toamna la 

culesul roadelor câmpului... O artă firească, făcută de dragul frumosului și al deplinei 

cumpăniri a gândului, pentru bucurie și împăcare sufletească! 

Eugeniu  NISTOR 
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