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GRĂDINA SAU PRIMA MEA LECȚIE
Eu nu pictez. Eu îmi amintesc .
În memoria recuperării mele afective, Gradina prefigurează un drum.
Centrul ei geometric este inima mea.
Grădina copilăriei mele este prima mea lecție despre realitatea sensibilă, parfumată și roditoare a lumii. Este acel Loc , care-ș dăruiește corpul,
pentru hrana lumii.
Încet în timp, în anii maturității mele Grădina a devenit un Loc ascuns si tainic al inimii mele.
Cînd îmi întorc gîndurile spre ea, îmi dau seama de marea șansă pe care am avut-o în înțelegerea propriei mele libertăți. În mijlocul ei simțeam că nu
am granițe spațiale, florile , copacii pînă și răsadurile de roșii , forme de mișcare, îmi desfințau limitele privirii, care deveneau transparente, foșnitoare
și mă duceau departe, departe de lumea corspondențelor temporale.
Primeam darul respirației curate și profune și a liniștirii odihnitoare și toate simțurile adunate intrau într-un fel de ,,ascultare,, spre a percepe ceea ce
nu se poate exprima.
Așa a apărut nevioa picturii mele, care este o gîndire-simțire vizibilă de orînduire artistică a spațiului.
Atunci și acum, ea, Gradina , a adunat la un loc în pictura mea, spre învățătură, culoarea imediatului dar și culoarea ințierii și a revelației, a stării de
grație, a transfigurării care uluiește . Și dacă ești un pictor atent , culoarea, îți poate arăta drumul spre invizibil, spre puritate, spre virginal.
Numai ea, gradina , m-a învățat despre pragurile de valoare luminoasă a culorii, pentru a avea puterea ca ele să devină ,,germinative,, ca o stare preformală și care calitativă fiind să preceadă apariția formei în care desenul și culoarea să se contopească într-o intimidate sensibilă și netrupesca.
În timpul anilor mei de acum, Gradina copilăriei mele a devenit Pomul nemuririi- Floarea arborelui .
Floarea a devenit Potir.
Lecție venită din Cer!
Și cred, că în marea de flori a Pămîntului , Gradina este pentru pictor Ierusalimul mîntuirii prin culori.
AMINTIRI DIN COPILARIE
Oare cât pot să îmi aduc aminte din grădina copilăriei mele?!
M-am nascut într-un orășel mic , în apropierea Muntelui Semenic. Iarna.
În mai, la 5 luni (asta din povestirile mamei) am fost adusă în grădină.
Înfloriseră trandafirii agățatori, care erau suspendați pe niște structuri metalice complicate și care formau bolți uriașe zumzăitoare. Sub bolta de
trandafiri am fost cuprinsă de o agitațe neașteptată. Am dat din mîini și din picioare, iar mama ,Raisa, abia m-a mai putut ține în brațe. Bineînțeles,
eu nu am ținut minte nimic din toate astea, dar povestirea a rămas și a fost mereu spusă și amintită cînd eram în preajma trandafirilor. Eram , deja
de atunci de neînțeles în manifestările comportamentului meu cît și în anarhicele inconsecvențe viitoare. Așa am rămas pentru toți ceilalți din jurul
meu , toată viața.
Să fi fost primul meu Cer ?. Cerul de primăvară ?
Sau prima mea întîlnire cu Frumusețea? Posibil.
Am copilărit într-o casă comună, dar frumoasă. Cu o grădină mare și frumoasă unde mă jucam și unde am învățat să privesc schimbarea
anotimpurilor, ca pe o stare de fericire. Casa era construită în formă de U, cu o mica gradină de trandafiri, în mijloc , o iasomie și un nuc mare și
bătrîn.
Pentru că facea prea multă umbra , toți ai casei au hotărît că trebuie să îl taiem. Am fost atît de supărată încît am fugit în grădină și m-am ascuns .
M-au căutat cu disperare toată ziua. Am apărut doar cînd eu am vrut. Îmi tăiaseră nucul. Nu mă mai simțeam păzită de statica lui măreție.
Am avut părinți buni, cu nume frumoase –Eugen și Raisa . Singura lor pretenție era bunătatea.
Severitatea mamei , care privea încruntată la micile mele acese de revoltă erau mereu anulată de surâsul ștrengar al tatălui meu care mă lua de
mînă și împreună ne ascundeam în grădină. De altfel , de-a lungul timpului eu cu tata colindam dealurile din jurul orașului, ne pierdeam prin păduri,
întorcîndu-ne acasă seara cu buchete enorme de flori de cîmp. Și foarte fericiți.
Emi tante și Emil onchi , vecinii noștrii erau oameni de treabă. M-au învățat germana. După ureche. O mai știu și azi. Caietul ei de prăjituri ( de la
bunica ei , șvăboaică ) îl mai am și astăzi. Caiet cu pete de ulei, miros de scorțișoară , flori presate și plin de desene făcute de mine în creion chimic;
margarete, case și omuleți neterminați.
Creșteam și în primele mele jocuri sorbeam o constantă a unei stări de bine, încredere, armonie și împăcare. Cîtă duioșie, în amintirile astea!
Proprietarul casei era domnul Molin, profesor de limba română, foarte respectat în oraș. În fiecare joi, veneau la jocul de cărți personalitățile
orașului. Preotul Eremia și Doctorul Roșu. Politicoși și foarte serioși.
Prima bibliotecă din viața mea , am văzut-o acolo.
Mă lăsau să răsfoiesc cataloagele de modă, să răscolesc prin sertare să ating picturile cu rame sculptate și aurii , să privesc la nesfîrșit sclipirile
marelui candelabru de cristal, pe care dacă-l atingeai cînta straniu și îndelung, să le aud conversațiile și să mă minunez de ochii fardați ai doamnei
Roșu.
Primele albume de artă pe care le-am deschis au fost Stampele japoneze ale lui Utamaro și pictura lui Goya. Asta am ales. Desene armoniose în
frăgezimea cărnii și personaje tulburătoare. Privindu-le am simțit tulburare și mirare, amestecate cu un sentiment de teamă și de neînțeles.
Memoria nu este cronologică. Amintirile trăiesc, se modifică
, te tulbură sau te rănesc, se amestecă cu tine și devin Prezent.
Sînt într-o mișcare continuă de facere și desfacere, care e devenirea însăși.
Jocuri de lumini, de umbre , de forme, de culori.
Trăind le înviem. Amintirile devin o Prezență.
Îmi aduc aminte , că grădina începea chiar de la fereastra camerei mele.
De cînd am fost adusă de la spital am privit spre grădină.
Frumosul mi s-a impus ca un lucru firesc. Nu trebuia să îl mai caut.
Cum intrai în grădină , pe dreapta era ograda găinilor și a celor doi cocoși mari și albi, care se bateau mereu. Tanti Rori, cu mătura facea mereu pace
între ei.
Pe stînga , începeau răsadurile de varză, gulii si dovleac mărginite de doi peri bătrîni, aluni și mult liliac. Alea principală era acoperită încă de la
intrare de uriașe arcuiri de trandafiri albi și roz. Aici, sub trandafiri îi plăcea mamei să se fotografieze. Eu eram mereu în brațele ei , ceva mic și
indescifrabil în vechile fotografii. Tata nu apărea. El era fotograful. Urma o uriașă boltă de viață de vie (sub ea îmi uitam mereu cărție de povești),
un dud cu dude negre și un soc uriaș sub care era îngropat Șnuki, un Tekel…… Eram mereu însoțită în grădină de pisicile casei; Susi, Kiki și Friți. Le
urmăream și mă urmăreau. Știam fiecare tufă de bujori, de regina noptii , de cîrciumărese, de ochiul boului, de roșii și de vinete. Era paradisul meu.
Primul meu desen ,,serios,, a fost pe la 5 ani cînd domnul Molin mi-a adus un coș mare cu mere, cireșe și trandafiri și mi-a spus ,,- De aici trebuie să
începi să înveți să desenezi și să colorezi! ,,
Și nu o mai uit pe doamna Molin, care le spunea părinților mei ,,- Să dați fata asta la Belle Arte, că e foarte talentată !,,
Acum , îmi dau seama, că am căutat mereu în pictura mea ceea ce de la început găsisem.
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Doina Mihăilescu se raportează la natură ca la o parte din ea însăși. Sensibilitatea și subiectivitatea ei transcendentă este
esența ei. Spiritul se hrănește doar din elementele amintirii. Pentru ea efectul superior al frumosului nu stă în extaz; frumosul
captivează prin vrajă. Vraja ne lărgește ochii în loc să ni-i închidă, ne trezește cea mai profundă impresie de care e capabilă
inima. În fața frumuseții observația se potențează în așa fel încît obține o stare în care timpul începe să curgă mai lent, iar
culorile să strălucească mai puternic, ca în spațiu vid. Descrierea frumosului presupune măsură, distanță și privire ascuțită.
Există,firește, întotdeauna grade în care forma nu mai poate rezista plenitudinii și incandescenței. În acest punct al căutării
este chemat ca martor Îon Andreescu. În această întîlnire expresivitatea ar trebui să devină culminantă. Totul – visele sau
nebunia – intră în jocul extrem al articulării. Întîlnirea te ajută să intri în moara lumii. Descoperi aici sentimentul tulburător al
destinului expus unei nesfîrșite intensități vibrante. În acest punct apropierea e apolinică, rezonanța e dionisiacă.
Oliv Mircea critic de artă
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GRĂDINA DE ARAMĂ, GRĂDINA DE ARGINT
note și gînduri la o expoziție de pictură
Doina Mihăilescu se raportează la natură ca la o parte din ea însăși. Ca la frig și la cald, ca la dur și la moale, ca la
dăunător și ca la binefăcător, ca la hrană sau ca la băutură, ca la un vis sau ca la lumea aievea; așa ca la propria lor
natura corpropriată. Ea crede că este în natură nu altceva decît propriul efect al acesteia fără a reduce natura la
corelatele ei materiale. Așa se explică faptul că atunci cînd pictează o grădină artista îi înțelege întîi de toate condiția
transcendentă și, prin urmare, acesteia vrea să „îi fure” esența... În cazul Doinei Mihăilescu, în modul ei de a-și edifica
propria poetică, nu poate fi în nici un caz scoasă din joc subiectivitatea-i accentuată și anarhică. Pentru ea este limpede că la baza înțelegerii unui fragment din natură stă o altfel de cunoaștere decît cunoașterea științei sau a conștiinței.
Puterea artistei de a face ca ceea ce este nevăzut să se vadă, de a face vizibil ceea ce este tainic, de a instala în
condiția prezenței o lume care nu este la îndemîna oricui o au, iată, și lucrările cuprinse în expoziția de acum. Expoziția, e firesc, are mize dintre cele mai felurite. În primul rînd: grădina ei este o grădină peisajeră, sălbatecă și calmă.
Nu e o grădină de tip parc, o grădină arhitectonică. Grădina ei are o măreție care include liber masele organice ale
tufișurilor și ale florilor, include lumina și întunericul, include aurul, arama și argintul, include muzica și de necuprinsul
cosmosului însuși. E un amestec de artă imitativă și de pură abstracție. E multă pasiune și la fel de multă nevoie etic-religioasă. Ea ascunde un panteism care ni se arată ca o „simpatetică” forță spirituală, universală. Natura, dată naturii din noi, cu întreaga ei im-perfecțiune devine rază a unei frumuseți metafizice. La origine, în starea ei originară, paradisiacă, natura a fost grădină. Aici, această stare originară elevată scoate la iveală spațiul circular al fructelor în timp
ce spațiul exuberant al grădinii devine, printr-o întorsătură a gîndului, și un spațiu simbolic de regăsire a voluptăților
tainice ale intimității. Doar cercul sau sfera pe care le imaginează în compozițiile ei artista prezintă un centru ascuns
în care se poate odihni o reverie geometrică. Privirea se întoarce astsfel spre interior. Spațiul curb, închis și autocentric, este prin excelență un semn de pace, de blîndețe, de vis. Sfericitatea stă sub puterea emblematică a rotundului
și se raportează la marea constelație a jocurilor Regimului Nocturn și a Regimului Diurn ca și cum ne-am afla în fața
unui ceasornic de nisip..Lumina senină pe care o aduce Portretul Valeriei, devine lumina tuturor amintirilor, fiind lumina unui vis din care trăiește pictura. Nu ți se îngăduie decît să asiști, să vezi și să stai în fața acestei alcătuiri cu chip
feminin. În portretul Valeriei este cuibărită rădăcina profundă a unui limbaj interior care conține expresive elemente
discontinue și semnificative diferențieri de relief. Starea de realitate, schema și ritmul, o fac pe artistă să pătrundă
în fondul propriilor visuri dar și al amintirilor cu ajutorul cărora își edifică un sistem de repere de dincolo de vis și de
dincolo de realitate. Sentimentul mistic al naturii și al propriei naturi existențiale dimpreună cu expresia lor muzicală
și picturală sînt cuprinse de un element aluziv pe care îl concentrează și îl transformă în substanță intimă și în același
timp într-un martor aerian-cosmic. Prezența în tablou a receptacolului care se arată a fi talgerul cu fructe și pasărea
certifică substanța intimă a întregului demers. Aici intervine, ca factor de atentă luare aminte pictura martor a lui Ion
Andreescu în jurul căruia este organizat discursul vizual. Simbolica pasări înțelese ca mesager benefic al cerurilor vii
ne ajută să ne dăm seama că este convocat în tablou și divinul. Acum și aici orice frunziș e o invitație la zborul în care
pasărea se arată a fi o divină alcătuire ascensională. Această extrapolare naturală a verticalizării posturale devine,
cum bine observă Gilbert Durand, cauza profundă din care, și care, motivează ușurința cu care visul că zburăm este
acceptat. O dorință de angelism cu fireasca ei dorință de verticalitate antrenează credința că pasărea este un binecuvîntat accesoriu al aripei și al zborului. „Nu zbori pentru că ai aripi, ci crezi și visezi că ai aripi pentru că, în vis, ai și
zburat” spune undeva Gaston Bachelard. Ca și în cazul îngerilor, pasărea este aici desanimalizată în folosul funcției
pe care, în principal, ea o are. Pasărea care „trăiește în cer” și care este, de fapt o imagine pur spirituală a metaforelor
aerului și ascensiunii devine aici un centru al imaginației aeriene care aduce cu sine puritatea și lumina. Sîntem în fața
unui simbol al luminii, al aerului, al puterii și al slavei dar și al verticalității trăite și al voluptății onirice. Talgerul pe care
sînt așezate fructe ( cireșe și rodii ), ca în excepționala pictură a lui Ion Andreescu cumulează intimitatea și sacralitatea
cupei și măreția senină atît a Cerului cît și a Pămîntului.. Naturii, și implicit “grădinii ascunse”, i se adaugă o aureolă
nocturnă și mistică, din care înțelegem că raza frumuseții ei de argint și de aramă este o frumusețe unică și metafizică.
Doina Mihăilescu ne spune, prin expoziția de acum, că în starea ei elevată și originară , în starea ei perfecta, natura
a fost și trebuie să rămînă o grădină. Originea religioasă a asestei reprezentări este pentru pictorul nostru limpede
și clară. Aspectul de tainică frumusețe pe care artista a ales să-l facă expresiv se supune, și aici, cerințelor stilistuce
generale ale vocației ei de pictor care știe să pună tablou ceea ce reprezință natura în raport cu propria ei natură corporală. “Farfuria cu cireșe” a lui Ion Andreescu și „Portretul Valeriei” al Doinei Mihăilescu cît și „Grădinile de Aramă și de
Argint” trezesc în privitor imagini ale Grădinii Edenului, ale Arcadiei, ale unui Elizeu idilic, nocturn, goethean edificat
parcă în jurul și în atmosfera unui vis.
E vie în expoziție ideea că grădina senzorială și senzuală împreună cu corpul îndrăgostit reprezintă, și aici, forme
candide și elevate ale unui clar și limpede-misterios spirit religios.
OLIV MIRCEA
10 Septembrie 2020
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Născută în 29 ianuarie, 1953, la Reșița.
Pictor și restaurator, profesor la Facultatea de Arte și Design, catedra de Pictură - Restaurare, Timișoara.
În anul 2016 Uniunea Artiştilor Plastici din România îi decernează Premiul pe ţară pentru Arta Plastică Religioasă şi Restaurare.
EXPOZIȚII PERSONALE ÎN ȚARĂ
2020- „FELURITE CIREȘE(ÎN CER ȘI PE PĂMÂNT)”, MUZEUL DE ARTĂ PIATRA NEAMȚ; 2019- „ÎNTRE ZI ȘI VIS”, MUZEUL UNIRII DIN IAȘI;
2019- ”UN ALB SURÂS”,MUZEUL DE ARTĂ ARAD;2018 - „OCTAVA ASTRALĂ A INIMII“ Galeria de Artă CONCENTRIC, Bistriţa; 2018 - „DE LA ÎNTÂIA
PRIVIRE“ Elite Art Gallery București; 2017 - „VECERNII DE AMBRĂ ŞI DE AUR STINS“, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia; 2017 - „O
LUMINĂ DATĂ FIECĂRUIA“, Bucureşti Galeriile ASE; 2016 - „OCTAVA CELESTĂ”, Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia, Cuhnia / 2016 - “AKROASIS” III
(pictură grafică) Galeria Arcade 24, a UAP/Bistriţa, 2016 - “AKROASIS” II (pictură grafică) Galeria UAP Târgu Mureş, Palatul Culturii; 2015 - “AKROASIS” I (pictură grafică) Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu -Quintus“ Ploiești, / 2013 - NECUPRINSUL (necuprinsul va risipi peste tine
neînserata ta lumină), Muzeul Județean Prahova “Ion Ionescu Quintus”, Ploiești, / 2012 – Cântecul de Biruință al Îngerului, Galeria Piano Cazzola,
Cluj / 2012- ,,Pictorii de azi la Balcic”, Galeria Piano& Cazola, Cluj / 2010- Interval, Bistrița, Herina / 2009 - Memoria Verticala - Stâlpnici, Galeria
“Arcade 24” Bistrița, / 2008 - Aproape pustia, Institutul Italian de Cultură “Vito Grasso”, București / 2005 - Lucrarea celor șapte zile pentru ziua a
opta I, Centrul Internațional de Cultură și Arte “George Apostu”, Bacău, / 2002- Centrul Cultural Francez, Timișoara / 2000 – Heruvimi si Serafimi,
Centrul Cultural Francez, Timișoara / 1998 - Muzeul de Artă, Timișoara / 1995- Galeria “First”, Timișoara, / 1994 – Memoria materiei, Centrul Cultural
Francez, / 1994 – Galeria “First”, Timișoara, / 1993 – Galeria “Pro Arte”, Lugoj, / 1993 – Galeria “Pro Arte”, Lugoj / 1991 – Galeria FMK, Budapesta
1974, 1974 – Expoziția de Artă Decorativa, “Galeria Kalinderu”, București.
EXPOZIȚII PERSONALE ÎN STRĂINĂTATE
2016 - „ONEIROS / VIS“ Galeria I.C.R., Budapesta / 2014 - Excelsior- Pictori români contemporani, I.C.R. Budapesta, Ungaria / 2013 - Grădina fermecată, Schllos Spindlhof, Regensburg, Germania / 2013 - Grădina fermecată, Schloss Hardegg, Austria / 2011 - Excelsior- Pictori români contemporani, Santiago de Compostela, Spania. / 2010 - Excelsior- Pictori români contemporani,Madrid, Spania. / 2007 - Illuminazioni. L’opera dei
sette giorni per L’ottovo, Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti), Roma, Italia / 2006- Cieli e Giardini III, la Accademia di România, Italia /
2006 - Cieli e Giardini II / 2005 - Cieli e Giardini II, Palazzo Vitelli dell Universita di Pisa, Italia / 2005 - Celi e Giardini I , Sala Gambacorti del Palazzo
Comunale di Pisa, Italia / 2005 - Lucrarea celor șapte zile pentru ziua a opta II, Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Palazzo Correr, Venetia,
Italia / 2003 - Academia de Arte, Pecs, Ungaria / 2003 -Galeria “Kleine Altstadt”, Dachau, Germania 2002 – Raiffeisen Landesbank ,Regensburg,
Germania/ 2001- Galeria “Kleine Altstadt”, Dachau, Germania / 2003- Schloss “Thurn und Taxis”, Regensburg, Germania / 2000 - Biserica Sf. Wolfgang, Regensburg, Germania / 2000- Ierarhii cu Îngeri II, Schloss “ Thurn und Taxis”, Regensburg, Germania / 1998 - Ierarhii cu Îngeri I, Schloss,
“Thurn und Taxis”, Regensburg, Germania / 1997 - Muzeul Diocezan, Regensburg, Germania.
EXPOZIȚII DE GRUP ÎN ȚARĂ
2017 - Expoziţia Premiilor Anuale ale UAPR, Bucureşti - Corpul Auditorium al MNAR Bucureşti; 2015 - Între noi, Galeria Uniunea Artiștilor Plastici,
Târgu Mureș, 2015 - Curcubeie, Academia de Studii Economice, București, 2015 – Bienala de gravură Iosif Isser, Muzeul Județean Prahova „Ion
Ionescu Quintus” / 2014 - Artă și Sacralitate, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”,București / 2014 - Mai-mult-ca- prezentul, Galeria de Artă, Tîrgul Mureș
/ 2014 „Sacrificiul”, Salonul Anual de Artă , Galeria „Arcade 24”, Bistrița, Tîrgul Mureș / 2014 „Inter-Art” Intercontinental biennial of small Graphics,
Aiud, Romania / 2014 „Grafică românească”, Galeria Simeza și Căminul Artei ,București / 2014, „Potirul”, Muzeul Etnografic, Cluj-Napoca / 2013 Pictură „Tabăra de pictură de la Gîrnic”, Galeria Pygmalion, Timișoara / 2013 - Salonul Artelor Vizuale, Muzeul de Artă, Timișoara / 2013 - O viață,
Galeria de artă Arcade 24, Bistrița / 2013 - Artă și Sacralitate, Galeria de Artă, Focșani / 2013 - Grafică Românească, Căminul Artei, București /
2013 – Frumosul nu-i decât făgăduința fericirii, Galeria din Hol, Biblioteca județeană, Bistrița / 2012 - Ȋn căutarea timpului trăit, Galeria “Arcade
24”,Bistrița / 2012 - Interferențe stilistice, Galeria de Artă, Academia de Artă, București / 2012 - Interferențe stilistice, Galeria “Mansarda”, Facultatea
De Artă, Timișoara / 2012 - Chipul din icoană, Muzeul Etnografic, Cluj-Napoca / 2012 - Quartet, Galeria de Artă, Râmnicu-Vâlcea / 2012 – Grafică,
Sinteze Ap(arte), Galeria „Atelier 202”, Apoldul de Sus, Sibiu / 2011 - Salonul anual al Artelor Vizuale, Galeria Arcade 24, Bistrita / 2011 - Bienala
internațional de Artă, Muzeul de Artă, Arad / 2011 - Bienala de pictură, Piatra-Neamț / 2011 – Fructele Copacului Dorințelor, Palatul Administrativ, Timișoara / 2011 - Axis Mundi, Elite Art Gallery, București / 2011 – Darul Cerului, Galeria „Helios”, Timișoara / 2010 - Intre Zodii. Pictorii de azi
la Balcic, “Galeria Artelor” Cercul Militar Național, Elite Art Gallery, București / 2009 - Pictorii de azi la Balcic, “Galeria Arcade 24”, Bistrița / 2009
- Expoziția cadrelor didactice – Facultatea De Arte si Design. Timișoara, Muzeul de Artă , Turnu-Severin / 2008 - Pictori de azi la Balcic. Ed. A V-a,
“Galeria Artelor”, Cercul Militar Național Bucureșt , Elite Art Gallery / 2007 - Interlop alături de grupul Nord+, galleria de Artă “Arcade 24”, Bistrița /
2005 - Bienala Internațională de Artă, Muzeul de Artă, Arad / 2003 - Expoziție de picturã, Galeria “Helios”, Timișoara / 2002 - salonul de Artă, Galeria
“Helios”, Timișoara / 2002 - Expoziție de picturã, Muzeul de Artă, Arad / 2001 - Salonul de Artă, Muzeul de Artă, Timișoara / 2000 - Expoziție pentru
două Muzee, YAT, Timișoara / 2000 - Salonul de Iarnă, Galeria “Helios” Timișoara / 1999 - Expoziție de picturã, Centrul Cultural Francez, Timișoara
/ 1999 - Salonul Național de Artă, Muzeul Banatului Montan, Reșița / 1998 - Expoziție de picturã, Galeria “Apollo”, București / 1994 - Salonul de
Desen, Galeria “Delta”, Arad / 1993 - Revoluția din Decembrie, Muzeul de Banatului, Timișoara / 1992 - Salonul Anual, Muzeul de Artă, Timișoara /
1991 - Mail Art, Galeria “Helios”, Timișoara / 1991 - Stare fără Titlu, Muzeul de Artă, Timișoara / 1990 - Expoziție de picturã, Muzeul de Artă, Timișoara / 1989 - Bienala de Artă, Sala ”Dalles”, București / 1989 - Bienala de Artă, Sala ”Dalles”, București / 1989 -Expoziție de picturã, Galeria “Hellios”,
Timișoara / 1989 - Bienala de Artă, Sala ”Dalles”, București / 1989 - Bienala de Artă, Sala ”Dalles”, București / 1989 - Expoziție de picturã, Galeria
“Hellios”, Timișoara / 1986 - Expoziție de Artă Decorativa, Muzeul de Artă, Timișoara / 1986 - Bienala de Artă, Sala “Dalles”, București / 1980-1989
“Atelier 35”, București, Timișoara, Baia-Mare / 1980-1987, Salonul de Artă Plastică, Sala “Dalles”, Muzeul Colecțiilor, București.
EXPOZIȚII DE GRUP ÎN STRĂINATATE
2015 - “Nord - BN” Muzeul Național de artă al Moldovei, Chișinău / 2015 - “Doi” Galeria “Mamu”, Budapesta / 2014 - Grafică, Biennal of Miniature
Art, Gornji Milancovac, Serbia / 2014 - Grafică Biennal International d”Art, Miniature, Ville-Marie, Canada / 2014 - Grafică, Miniprint exhibition,
School of Art, Ontario, Canada / 2014 - Grafică, Fire, Water, Earth, International Mail - Art, Exbition, Gourin, Franța / 2013 - Grafică Românească,
Muzeul național de Artă al Moldovei, Chișinău, Basarabia / 2013 - Grafică, Painting and Mixed Media Competition, Lessedra Gallery, Sofia Bulgaria / 2013 - Grafică, The 12th International Biennial of Art in Miniature, gornji Milanovac, Sofia, Bulgaria / 2011 - Fructele Copacului Dorințelor,
Muzeul Național Zrenjanin, Serbia / 2010 - Semn, Simbol, experiment artistic cu maeștrii și ucenici, Centrul Cultural Român, Budapesta, Ungaria
/ 2009 - Bienala de Artă, Pecs-Ungaria; Pilsen-Cheia; Osijek-Croația; Atena-Grecia / 2008 - Orașul Inefabil, U.A.P, Bistrița, Nürnberg, Germania /
2007-2008 Excelsior, 10 Artiști români, Madrid, Santiago de Compostela, Bruxelles, Berlin / 2004 - Expoziție de Artă Plastică, Filiala U.A.P.Timișoara,
Galeria “Nyiregyhaza, Szeged”, Ungaria / 2003 - Expoziție de Artă Plastică, 26 de artiști Timișoreni, Galeria Artiștilor Maghiari, Budapesta, Ungaria
/ 2003 - Expoziție de picturã, Galleria FMK, Budapesta, Ungaria / 1994 - Expoziție de picturã, Galeria FMK, Budapesta, Ungaria / 1992 - Expoziție
de picturã, Muzeul de Artă, Belgrad, Yugoslavia
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organizatorii expoziție:

parteneri expoziție:

UNIUNEA
DIN ROMÂNIA

coperta 1: „Grădina care ascunde marile taine” - detaliu,
175 cm/135 cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 5: ”Primăvara pricepe că-n ea e locul care poartă
sunetul Buneivestiri”, 175 cm/ 135 cm, tehnică: pânză /
tempera, 2019
pagina 6: ”Primăvara pricepe că-n ea e locul care poartă
sunetul Buneivestiri” - detaliu, 175 cm/ 135 cm, tehnică:
pânză / tempera, 2019
pagina 6: „Înaltele nopți ale verii”-detaliu, 175 cm/ 135
cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 6: „Precum o floare tânără spre seară”- 1,2,3
detalii,175 cm/ 135 cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 7: „ Portretul Valeriei”-detaliu, 40 cm /40 cm,
tehnică: pânză / tempera / creion / aur, 2019
pagina 8: „Locuri adânci care cresc pe-un blând târziu”
- detaliu, 175 cm/ 135 cm, tehnică: pânză / tempera,
2019
pagina 8: „Grădini tăcute de argint”- detaliu, 175 cm/
135 cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 9: „Ion Andreescu”, 27cm/ 40 cm, tehnică: ulei/
pânză, semnat dreapta jos: I. Andreescu
pagina 10: „Grădina care ascunde marile taine” ,
175 cm/135 cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 13: „Eram amândoi doar mici făpturi ca o
pădure matură, cu vânturi și voci în răsură IV”, 20 cm/
18 cm, hârtie japoneză / tempera, 2018
pagina 13: „Eram amândoi doar mici făpturi ca o
pădure matură, cu vânturi și voci în răsură III”, 20 cm/
18 cm, hârtie japoneză / tempera, 2018
pagina 14: „Crinul negru din grădina de aramă”, 175
cm/ 135 cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 15: „Crinul negru din grădina de aramă”- detaliu,
175 cm/ 135 cm, tehnică: pânză / tempera, 2019
pagina 3 /6 : fotografi ale artistei în expoziție (Petru
Palamar, Iași 2019)
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