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Proiectul „Istoria minorităţilor - o abordare cultural artistică a diversităţii” este derulat de
Primăria Municipiului Iaşi în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi
Asociaţia „Pro Roma” şi este finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda,
Liechtenstein şi Guvernul României, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, programul
„Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural”. Proiectul a debu-
tat în decembrie 2014, se implementează pe o perioadă de 11 luni şi se adresează locuitorilor
Iaşului, îndeosebi membrilor comunităţilor minoritare. 

O componentă esenţială a proiectului este cercetarea istorică, ce contribuie la realizarea
documentării istoriei culturale a Iaşului prin reconstituirea contribuţiei istorice a
minorităţilor etnice şi confesionale la geneza şi evoluţia oraşului. Cercetarea istorică a
minorităţilor este coordonată de „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, rezultatele
fiind expuse în şase conferinţe tematice sub egida „Iaşi - oraş al diversităţii culturale”. Pe
lângă cercetarea istorică se va publica o monografie istorică a minorităţilor din Iaşi şi va fi
organizată o expoziţie la Muzeul „Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu  perspec-
tiva de recuperare a  memoriei urbane privind convieţuirea dintre cele mai importante
comunităţi istorice ale Iaşului…

În perioada 20 aprilie - 9 mai 2015, Primăria Municipiului Iaşi şi Casa de Cultură a Municipiului
Iaşi „Mihai Ursachi” a  organizat, la Galeria de artă „La Gard”, o expoziţie de fotografie cu
o dinamică şi o explozie de culoare remarcabile, intitulată „Instantanee minoritare”. Pe
cele 17 panouri montate pe gardul din fier forjat al parcului, au fost panotate postere cu
imagini sugestive din viaţa, locurile şi obiceiurile membrilor comunităţilor minoritare din
Iaşi. Au expus fotografii de colecţie comunitaţile Evreiască, Armeană, Romă, Elenă,
Ucraineană şi Rusă/Lipoveană.

Pe întreaga perioadă a Festivalului Internaţional al Educaţiei (22 - 31 mai 2015), Primăria Mu-
nicipiului Iaşi a găzduit expoziţia de artă plastică sugestiv intitulată  „Convieţuiri”, orga-
nizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iaşi. A fost un eveniment notabil pentru ieşeni, municipalitatea fiind, în
premieră, gazda unei expoziţii de artă plastică de o asemenea anvergură. Tema expoziţiei,
extrem de generoasă - viaţa, locurile şi obiceiurile comunităţilor etnice în viziunea artiştilor
plastici ieşeni -  a reunit pe simeze idei şi culori la superlativ apreciate de cei prezenţi. Au
expus lucrări, din galeriile personale, 32 de artişti plastici ieşeni, o serie de exponate fiind
prezentate publicului larg în premieră. 

Unsprezece artişti plastici ieşeni, aleşi din categorii de vârstă şi din etnii diferite au partici-
pat, timp de 8 zile (15-23 iunie), la o inedită tabără de creaţie. Beneficiind de liniştea şi in-
timitatea complexului de agrement Ciric, pictorii ieşeni au realizat lucrări de referinţă pentru
cariera lor artistică, creaţiile acestora beneficiind de o atenţie deosebită din partea aviza-
tului public de artă ieşean. S-au realizat 22 de tablouri, ce au ca temă de creaţie locurile,
viaţa şi obiceiurile membrilor comunităţilor minoritare din Iaşi. Tabăra de creaţie de la Ciric
a fost organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi şi Primăria Munici-
piului Iaşi.

Proiectul şi-a propus să reunească, într-un festival al diversităţii culturale numit „Săptămâna
diversităţii la Iaşi”, valorile spirituale şi culturale ale comunităţilor minoritare locale pentru
ca şi majoritatea populaţiei să intre în contact cu obiceiurile, cultura, tradiţiile şi istoria aces-
tora. În septembrie 2015, timp de 8 zile, se vor organiza expoziţii de carte scrisă de şi despre
membrii comunităţilor culturale sau minorităţilor locale, expoziţii de costume populare
specifice şi vor fi vernisate expoziţii de fotografie şi pictură ce redau viaţa socială şi culturală
a etniilor. Vor fi proiectate filme documentare şi artistice aparţinând minorităţilor, se va
organiza o paradă a costumelor populare, vor fi recitaluri de poezie, spectacole de dans şi
muzică  specifică, urmând ca, la final, să se organizeze un atelier de tradiţii şi inovaţii în
domeniul culinar, cu  degustări şi muzică tradiţională. Totodată, va avea loc lansarea unei
cărţi de bucate a comunităţilor culturale din Iaşi. În cadrul proiectului vor fi montate două
spectacole de teatru, unul având în prim plan istoria comunităţii evreieşti iar celălalt aspecte
de viaţa şi cultură a minorităţii rome. Spectacolul de teatru documentar „Restitutio Ben-
jamin Fondane” este pus în scenă de regizorul Octavian Jighirgiu şi va fi găzduit de un spaţiu
neconvenţional din Iaşi. Cinci zile se va juca, pe esplanadele din principalele pieţe ieşene,
inclusiv pe scena amplasată în faţa Palatului Culturii, spectacolul de teatru de animaţie „Fer-
eastra”. Actorul Ciprian Huţanu, regizorul spectacolului propune un spectacol de animaţie
de tip outdoor, ce se adresează publicului  larg, spontan. Ca o concluzie a tuturor eveni-
mentelor organizate, festivalul se va încheia cu un workshop: „Cunoaşterea reciprocă a
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice minorităţilor din Iaşi”. Ca beneficiar indirect, Fundaţia Iaşi
- Capitală Culturală Europeană va asigura sustenabilitatea financiară, organizaţională şi
funcţională a proiectului. 
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Timp de zece zile, în perioada 22 - 31 mai 2015, holul de la etaj al Primăriei Municipiului Iaşi
a fost transformat într-o inedită galerie de artă. Semnificativ intitulată „Convieţuiri”,
expoziţia a fost organizată de Primăria Municipiului Iaşi şi Uniunea Artiştilor Plastici din
România – Filiala Iaşi, tema de creaţie fiind viaţa, locurile şi obiceiurile comunităţilor mi-
noritare în viziunea artiştilor plastici ieşeni. A fost un eveniment definitoriu pentru arta şi
cultura ieşeană, „Palatul Roznovanu” fiind, în premieră, gazda unei expoziţii de artă plastică
de o asemenea anvergură. 

Au expus lucrări, din galeriile personale, 32 de artişti plastici ieşeni - 29 tablouri şi 7 sculpturi
- o serie de exponate fiind prezentate publicului larg în premieră, cum ar fi sculptura din
bronz şi lemn „Stare poetică” semnată de artistul plastic de etnie ucraineană Dan Covătaru
sau ultima variantă din seria „Paznicul uşii” sculptată în bronz de George Sorin Purcaru.
Printre expozanţi s-au regăsit Felix Aftene, ce a ales pentru acest eveniment lucrările
„Destinaţii necunoscute” şi „Joc violent”, pictorii de etnie basarabeană Liliana şi Valeriu
Gonceariuc, pictorul maghiar Jenö Bartos, ce a expus lucrarea „Muntele Meru”, pictorii
Bogdan Bârleanu, Zamfira Bîrzu, Atena Simionescu sau Eugen Mircea. Gabriela Drinceanu
a adus o variantă din seria „Îngerul şoaptelor”, Sabin Drinceanu a expus lucrarea „Templu”
iar Manuell Mănăstireanu a ales pentru expoziţie lucrarea „Floarea”. Tema minorităţilor a
fost intens dezbătută pe pânză de Vasile Brânzan şi Valentina Druţu, ce a expus lucrarea
„Jocul Inimii” dar şi de mai tinerii artişti Bogdan Marcu şi Cristian Diaconescu, ultimul pre-
zent pe simeze cu lucrarea „Vestitor”. Pentru că locul celor ce aparţin comunităţilor mino-
ritare este definitoriu în arta şi cultura locală, în prim-plan s-a aflat şi lucrarea „Aşteptând”,
a studentului de etnie romă Alecsandru Stoica, elev al profesorului Constantin Tofan, ce a
ales pentru acest eveniment un tablou ce a avut ca sursă de compoziţie doi maci, aproape

identici. Pe lângă aceste lucrări, pe simeze s-au regăsit „semnăturile” artiştilor plastici
Claudiu şi Marinela Ciobanu, Adrian şi Rodica Crâşmaru, Andreea Dascălu, Bogdan
Gavrilean, Ana Maria Negară, Sorin Otînjac, Ioan Pricop, Valentin Sava, Neculai Ciochină,
Lucian Smău, Mircea Ştefănescu, Mihai Taraşi, Vasile Brânzan şi Cristian Ungureanu.

Vernisajul expoziţiei a avut loc pe 22 mai, în prezenţa viceprimarul municipiului Iaşi Gabriel
Surdu, a consilierului municipal Vlad Bejan, membru în Comisia de Cultură a municipalităţii
ieşene, a managerului de proiect Ana Rogojinaru-Pustianu, a preşedintelui şi vice-
preşedintelui Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi, Felix Aftene şi, respectiv,
Constantin Tofan. Au fost prezenţi majoritatea artiştilor plastici ai U.A.P.R. - Filiala Iaşi,
oficialităţi locale, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură, iubitori de artă şi membri marcanţi
ai comunităţilor etnice din Iaşi. Ca la toate acţiunile derulate de proiect, remarcabilă a fost
şi de această dată implicarea reprezentanţilor comunităţilor minoritare din Iaşi: Daria
Tănăsucă (Comunitatea Armeană), Martha Eşanu (Comunitatea Evreiască), Cristina Ioanidis
(preşedinta Asociaţiei elene „Dyonisos”), Margareta Herţanu (preşedinta Asociaţiei „Pro
Roma”), Victor Hrihoriuc (preşedintele Comunităţii Ucrainene), Ioachim Ivanov
(preşedintele Comunităţii Ruşilor-Lipoveni), Gazi Alexandrescu (preşedinta Comunităţii
Elene).

Expoziţia de artă plastică „Convieţuiri” se încadrează în seria de evenimente culturale or-
ganizate în cadrul proiectului „Istoria minorităţilor - o abordare cultural artistică a
diversităţii”, derulat de Primăria municipiului Iaşi în parteneriat cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi şi Asociaţia „Pro Roma”. 

Leonard CANANĂU, PR proiect

CONVIEȚUIRI - expoziţie de artă plastică la Palatul Roznovanu
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Felix AFTENE DESTINAȚIE NECUNOSCUTĂ 
acril pe pânză, 60x80 cm
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Felix AFTENE JOC VIOLENT 
acril pe pânză, 90x130 cm
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Jenö BARTOS MUNTELE MERU 
tehnică mixtă pe pânză, 50x60 cm
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Bogdan BÂRLEANU IARNĂ ÎN BUCOVINA 
ulei pe carton, 50x50 cm
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Zamfira BÎRZU MIREASĂ 
tehnică mixtă pe pânză, 100x100 cm
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Marinela BOTEZ UNTITLED 
ulei pe pânză, 90x65 cm
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Vasile BRÂNZAN NATURĂ STATICĂ 
ulei pe pânză, 60x70 cm
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Claudiu CIOBANU HIDING THE TRUTH 
ulei pe pânză, 45x55cm
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Neculai CIOCHINĂ ASCENSIUNE GALACTICĂ 
ulei pe pânză, 100x95 cm
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Dan COVĂTARU STARE POETICĂ 
lemn și bronz, 120x60x30 cm
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Dan COVĂTARU ARCAȘ 
lemn, 50x60x20 cm
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Adrian CRÎȘMARU LA POARTĂ 
ulei pe pânză, 45x35cm



20 | ISTORIA MINORITĂȚILOR 2015

Rodica CRÎȘMARU FĂRĂ TITLU 
ulei pe carton, 30x20 cm



ISTORIA MINORITĂȚILOR 2015 | 21

Andreea DASCĂLU DANS EROTIC 
ulei pe pânză, 100x100 cm
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Cristian DIACONESCU VESTITOR 
ulei pe pânză, 120x100 cm
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Gabriela DRINCEANU ÎNGERUL ȘOAPTELOR 
lemn și metal, 86x53x47 cm
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Sabin DRINCEANU TEMPLU 
acril pe pânză, 80x70 cm
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Valentina DRUȚU JOCUL INIMII 
tehnică mixtă pe carton, 28x28 cm
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Bogdan GAVRILEAN GENESSIS 
tehnică mixtă pe PFL, 63x58 cm
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Liliana GONCEARIUC DRUM ASCUNS 
acril pe pânză, 70x60 cm



28 | ISTORIA MINORITĂȚILOR 2015

Valeriu GONCEARIUC CÂNTEC 
acril pe pânză, 60x80 cm
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Bogdan MARCU AMBIGUITATE 
ulei pe pânză, 82x65 cm
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Manuell MĂNĂSTIREANU FLOAREA 
acril pe pânză, 50x70 cm



ISTORIA MINORITĂȚILOR 2015 | 31

Eugen MIRCEA DUPĂ VISCOL 
acuarelă, 60x80 cm
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Ana Maria NEGARĂ CLAR-OBSCUR 
marmură și granit, 25x25x35 cm
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Sorin OTÎNJAC NATURĂ STATICĂ 
ulei pe pânză, 80x90 cm
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Ioan PRICOP INTIMUS 
ulei pe pânză, 100x80 cm
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Sorin PURCARU PAZNICUL UȘII 
bronz, 45x23x22cm
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Atena Elena SIMIONESCU NEREIDA 
tehnică mixtă pe hârtie, 70x100 cm
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Lucian SMĂU PORTRET 
granit negru, 50x25x22 cm
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Alexandru Silviu STOICA AȘTEPTÂND 
creion pe hârtie, 50x70 cm
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Mircea ȘTEFĂNESCU SEMN 
lemn și metal, 80x47x15 cm
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Mihai TARAȘI Fără Titlu 
fotografie, 80x50 cm
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Constantin TOFAN MACI 
acril pe pânză, 35x35 cm
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Cristian UNGUREANU PORTRETUL VOIEVODULUI 
acril pe pânză, 50x70 cm
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Valentin SAVA GRĂDINA MUNCHENEZĂ 
ulei pe carton, 61x59 cm
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Dacă termenul de „minoritate” a fost abordat şi definit într-o multitudine de moduri, re-
prezentarea vizuală a identităţilor ce formează o „minoritate” s-a făcut arareori într-un
context programat, coordonat şi compact. Tabăra de creaţie ce a avut loc la Ciric, parte a
proiectului „Istoria minorităţilor - o abordare cultural artistică a diversităţii”, organizată de
Primăria Municipiului Iaşi în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala
Iaşi, precum şi expoziţiile de la Galeria „Th. Pallady” şi „Atrium” Palas au creat o imagine
amplă asupra „minoriţătilor”, tratând grupurile etnice sub forma unor descrieri, ca pe en-
tităţi care nu doar există într-un context prestabilit ci identităţi care dăinuie în timp şi în
spaţiu, parte a unei structuri de dobândiri mutuale. 
Cei 11 artişti invitaţi, mare parte dintre aceştia membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici Iaşi, au
conceput propria variantă a diversităţii etnice, îndepărtându-se voit de reprezentăriile ste-
reotip pentru a lăsa libertate privitorului în asocierea conţinutului cu propriile convingeri.
Inspirat de povestea artistului Digi Dekel şi a întoarcerii acestuia în oraşul natal după 60 de
ani, Felix Aftene remorează prin formă şi culoare traseul omului şi a artistului israelian,
punctând conexiunile afective şi ale devenirii, ca într-un traseu iniţiatic cu miză reflexivă.
În lucrarea „Pelerin”, Felix Aftene creionează o hartă discretă a simbolurilor ce i-au însoţit
copilăria lui Digi Dekel într-un timp ce pare încremenit într-un realism magic. „Atlas”, în
schimb, ilustreză devenirea. Lumea subiectului se suprapune lumii artistului, kibuţul devine
o insulă pătrunsă de istorie personală, apelul la memoriere întăreşte puntea afectivă iar
cromatica, în care domină subtil albastrul diafan, fundamentează traseul spiritual.   
Marinela Botez îşi alege personajele din realitate; nu le alterează fizionomia, nu propune
o versiune idealizată a etniei, ci accentuează o stare. Portetele celor doi reprezentanţi ai

etniei rrome nu surprind viaţa şi libertatea asociată acestui tip de reprezentare ci tristeţea,
timiditatea, resemnarea, apăsarea, dislocarea şi inadaptarea nu atât la nivelul societăţii cât
la cel al luptei  ce se duce între renegare şi acceptare. Prin tuşe discrete sau prin amplasarea
personajului într-un cadru ce aparent face notă discordantă, Marinela Botez îi introduce
pe cei doi protagonişti în spaţiul înfăptuirilor, le face povestea văzută, le întregeşte identi-
tatea.
Manuell Mănăstireanu ilustrează drama uitării. Mute în faţa privitorului, personajele sale
nu-şi înfrânează mâhnirea în „Nu a mai trecut nimeni  pe aici”. Peisajul compus dintr-un lan
difuz şi un bordei netencuit întăresc senzaţia de abandon. Compasiunea artistului se trans-
feră asupra retinei privitorului, barierele etnice se dizolvă iar ceea ce dăinuie după com-
pactarea privirii într-un sentiment este imposibilitatea de a depăşi neputinţa. Lucrarea lui
Manuell Mănăstireanu este un apel la resurectarea trăirii, la a privi cu ochiul sufletului.
Claudiu Ciobanu abordează portretul ca pe un proces introspectiv. Văzute împreună, por-
tretele artistului sunt oglinda ritmului interior al personajelor. O lipoveancă în costum tra-
diţional devine exponenta nu atât a identităţii etnice şi culturale, ci un avatar al evoluţiei.
Continuând pe aceiaşi linie, cu rădăcini ancestrale atât în istoria umanităţii cât şi a artelor
(dacă ne gândim la începuturile picturii), lucrarea „Neamuri”, a lui Adrian Crîşmaru, subli-
niază apartenenţa fiecărui fragment la un tot, imposibilitatea construirii unei întreg fără
alipirea frânturilor, trimiţând simbolic atât la multiculturalitate, dar mai ales la devenire.
În singurătatea şi liniştea unui crâmpei, Constantin Tofan vede mişcându-se culoarea, lu-
mina, aerul. Obsesia atmosferei suportă intervenţia artistului, prezenţa griurilor reci și calde
dau o notă melancolică imaginilor revelate. Greutatea arhitecturilor este estompată în apa-
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riţii limpezi în care jocul degradeurilor tonale alungă ispita fanteziei, construind atmosfera
ca stare aparent liniştită, pasivă. O nostalgie calmă pluteşte peste lumea artistului iar lumina
este asociată  când zăpezii, când aerului impalpabil. Prin lumină crează şi contrastele ce
dau valoare culorii, determină sesizarea acordurilor şi armoniilor lor. Lucrările lui Constantin
Tofan sunt un „portret” al peisajului, fiecare fiind înzestrată cu o personalitate aparte.
În cele două pânze ale sale, Cristian Diaconescu aproprie personajele de  propriul  său vo-
cabular astfel încât lucrările sunt uşor de recunoscut ca aparţinându-i. Portretul unei per-
sonaj fără vârstă, cu ochi expresivi ce te absorb în gândurile sale, te invită să priveşti în
spatele suprafeţei plate pentru a-l citi. Artistul propune un cod de metafore plastice, sta-
bilind astfel o confluenţă a timpului şi a duratei în timp ce, pe plan deopotrivă istoric şi fe-
nomenologic, suferă o continuă metamorfoză sub acţiunea determinărilor existenţiale.
Pentru Andreea Dascălu, mijloa cele de expresie plastică sunt suple, mereu adecvate inten-
ţiilor: spaţiul picturii sale este când tandru, unduios, sugerând eter na mişcare, eterna schim-
bare a lucrurilor şi fenomenelor, când ferm, decis, sugerând un arhe tip geometric al
gândirii. De un ascetism riguros, personajul din „Armeancă orfană” apare apăsat de un gând
într-un ansamblu sideral în care cromatica este cea care dictează starea. Nu numai figura
umană este studiată de artistă, ci locul omului în propriul său spaţiu. Un fotoliu încarcat de
motive decorative poartă urmele şi forma individualităţii  ce-l deţine. 
Rodica Crîşmaru doar insinuează „minoritatea”. Fie că este vorba de o lebădă neagră ori
de un portret în „contre-jour”, identitatea este doar intuită. Artista se foloseşte de lumină
pentru a spune povestea dinăuntrul tabloului structurând planurile astfel încât să rezulte
o emoţie controlată, în care fiecare tuşă contează atât ca formă cât şi ca înţeles. Din pânzele

Rodicăi Crîşmaru emerge o tandreţe lipsită de efuziuni, un joc între lumină şi umbră în care
fiecare mică pată de culoare este susţinută de o calculată precizie,  contrastul de culoare
dă un sentiment de energie molcomă, o pulsaţie rezervată mai degrabă decât o stare pal-
pabilă. 
Pentru Ioan Pricop performance-ul nu este doar un pretext pentru pictură.  Acesta este
declanşatorul, acţiunile nu au loc separat găsindu-şi un loc pe pânză în frame-uri numărate.
La un anumit nivel, auto-portretul pentru artist este un performance în sine. Lucrările create
în cadrul taberei sunt esenţializări ale unei trăiri profund personale. Ioan Pricop îşi face un
scop din căutările în sfera auto-referenţialităţii, poziţionării artistului faţă de sine şi de ex-
terior, sancţionarea simulacrelor care se substituie realităţii şi fac din ce în ce mai dificilă
determinarea adevărului de fals. În „Autoportret cu mâna neagră” şi în detaliul acestei lu-
crări, Ioan Pricop îşi caută aproape epopeeic propria identitate încurajând privitorul să fie
conştient că ceea ce priveşte este în fapt un „artefact”. 
Alexandru Stoica concepe un dialog satiric sub forma unei benzi desenate. Personajele, o
creatură bicefală şi un gândac diform sunt antropomorfizate pentru a dezgoli lipsa unei
comunicări autentice, distorsionarea chipului corespunde gradului de izolare sau ignorare
a fiecărui personaj în parte.
Întregul demers artistic reprezintă o inedită naraţiune despre „minorităţi”, o creionare a
unui univers al realului încărcat de semnificaţii ce ne propune expresii tensionate cu ener-
giile adânci ale vieţii autentice, portrete transfigurate ale simţămintelor şi gândului.
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ATLAS 
acril pe pânză, 50x60 cm

Felix AFTENE
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Felix AFTENE PELERIN 
acril pe pânză, 50x60 cm
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NECULAE 
ulei pe pânză, 60x50 cm

Marinela BOTEZ
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Marinela BOTEZ PETRIȘOR 
ulei pe pânză, 50x60 cm
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ABSENTĂ 
ulei pe pânză, 60x50 cm

Claudiu CIOBANU
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Claudiu CIOBANU LIPOVEANCĂ 
ulei pe pânză, 50x60 cm
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DESPRE NEAMURI I 
ulei pe pânză, 50x60 cm

Adrian CRÎȘMARU
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Adrian CRÎȘMARU DESPRE NEAMURI II 
ulei pe pânză, 50x60 cm
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MINORITATE 
ulei pe pânză, 60x50 cm

Rodica CRÎȘMARU
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Rodica CRÎȘMARU CONTRE-JOUR 
ulei pe pânză, 60x50 cm
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FOTOLIU ȚIGĂNESC 
acril pe pânză, 60x50 cm

Andreea DASCĂLU
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Andreea DASCĂLU ORFANĂ ARMEANCĂ 
ulei pe pânză, 60x50 cm
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PRIETENII II 
ulei pe pânză, 50x60 cm

Cristian DIACONESCU
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Cristian DIACONESCU PRIETENII I
ulei pe pânză, 50x60 cm
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N-A TRECUT NIMENI PE AICI 
acril pe pânză, 50x60 cm

Manuell MĂNĂSTIREANU
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Manuell MĂNĂSTIREANU FLOAREA 
acril pe pânză, 60x50 cm
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REFUGIAT 
ulei pe pânză, 60x50 cm

Ioan PRICOP
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Ioan PRICOP ACȚIUNE CU MÂNA NEAGRĂ 
ulei pe pânză, 60x50 cm
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GLASURI 
acril pe pânză, 60x50 cm

Alexandru Silviu STOICA
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Alexandru Silviu STOICA CĂUTĂRI 
acril pe pânză, 50x60 cm
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CASE SĂSEȘTI ÎN IARNĂ 
acril pe pânză, 50x60 cm

Constantin TOFAN
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Constantin TOFAN CASE SĂSEȘTI 
acril pe pânză, 50x60 cm
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