
GALERIA „SPIRITUS“
LA SIMPOZIONUL 
MIHAI EMINESCU 

S^mb~t~, 17 ianuarie 2016, la restaurantul „Bucharest“ din New York, a avut
loc cel de-al XXIII-lea Simpozion „Mihai Eminescu“, dedicat împlinirii a 166 de ani de
la na[terea poetului. Evenimentul a reunit personalit~]i de seam~ ale culturii române[ti,
din Statele Unite [i România, care au adus un omagiu Poetului Na]ional. S-au prezentat
comunic~ri despre opera poetului [i lucr~ri de art~ plastic~ dedicate lui Eminescu sau
inspirate din opera sa. Organizat [i prezidat de scriitorul Pr. Prof. Dr. Theodor Damian,
Pre[edintele Institutului Român de Teologie [i Spiritualitate Ortodox~ din New York,
ac]iunea s-a bucurat de prezen]a doamnei Ioana Gabriela Costache, Consulul General
al României la New York, [i a doamnei Prof. Dr. Doina Uricariu, scriitor [i editor, p^n~ de
cur^nd director al Institutului Cultural Rom^n din New York. 

Expozi]ia prezentat~ de Galeria „Spiritus“ l-a celebrat pe marele nostru poet,
expunând lucr~ri ale arti[tilor din New York [i ale unor arti[ti proeminen]i din România,
prezent^nd [i o colec]ie de icoane pe sticl~ create de copiii Cercului de iconografie al
parohiei „Sfin]ii Apostoli  Petru [i Pavel“ din Astoria , New York, realizate sub îndrumarea
artistei Viorica Colpacci, directoarea Galeriei „Spiritus“. Dna Copacci a subliniat filonul
[i sensibilitatea cre[tin~ a lui Mihai Eminescu, \n contextual general al spiritualit~]ii
[i tradi]iei române[ti. Pornind de la poemul „Rug~ciune“, artista a afirmat c~ prezen]a
c~l~uzitoare a Sfintei Fecioare Maria \n via]a [i opera poetului român este un fenomen

comun la poporul nostru. Directoarea galeriei a precizat c~ exprimarea acestei devo]iuni
- prin folosirea diferitelor modalit~]i artistice de realizare a operei de art~ - a dus,
de-a lungul timpului, la crearea multor capodopere ale artei [i arhitecturii române[ti
ce apar]in patrimoniului universal al artei populare [i cult [i care inspir~ [i azi imagina]ia
arti[tilor. De men]ionat c~ prima icoan~ a Sfintei Fecioare Maria, pictat~ înc~ în timpul
vie]ii sale, s-a transmis în arta religioas~ atât în est, în arta bizantin~, cât [i în vest, în „arta
marian~“, [i în cult. Ca [i în estul bizantin, icoana a generat multe dintre capodoperele
cople[itoare ale catedralelor [i artei europene. Acesta este universul cultural [i spiritual
în  care sensibilitatea [i opera marelui nostru poet s-a n~scut. Ea nu poate fi izolat~ de
tradi]ia [i cultura neamului s~u [i nici de cea a lumii europene. Expozi]ia de anul acesta
a fost conceput~ în sensul eviden]ierii continuit~]ii acestei tradi]ii cre[tine, a[a cum
apare ea în lucr~rile unora dintre arti[tii români contemporani. La expozi]ia din cadrul
Simpozionului au fost prezen]i din New York: 

Viorica Colpacci, cu un print digital al sculpturii sale de inspira]ie eminescian~,
intitulat~ metaforic „Steaua singur~t~]ii“, care are mai multe straturi de semnifica]ii ce
trebuiesc interpretate folosind o hermeneutic~ interdisciplinar~. În original, lucrarea are
dimensiunea de 4 metri pe vertical~, fiind creat~ din aluminiu, o]el, sticl~, neon [i LED,
folosind tehnici mixte; 

Maria T~zl~uanu, cu lucrarea „Trandafir“, un print digital, al c~rei imagine te
conduce cu gândul la perfec]iunea Crea]iei dar [i la simbolul Sfintei Fecioare Maria,
reprezentat~ în art~ ca trandafir mistic, trandafirul f~r~ spini, adic~ f~r~ p~cat; 

Alexandra Stoenescu, cu  lucrarea „Metamorfoze“, în tehnic~ mixt~. Lucrarea
- folosind elemente teatrale [i imagini din antichitate - aminte[te de Giorgio de Chirico [i
„{coala Metafizic~“ de la începutul secolului XX. Prin atmosfera pe care o degaj~, te invit~
la medita]ie [i la descifrarea mesajului pe care îl con]ine; 

Prof. Doru Tsaganea, cu un print digital, „Corabia ‘Pride of Baltimore‘ în portul
New York“, care ne prezint~ simbolic imaginea în contrast a dou~ lumi succesive; 

Ruxandra Dumitrescu, cu o lucrare pe sticl~ plin~ de culoare [i ritm, cu caracter
mai mult decorativ;
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Viorica Ciolpacci - „Steaua singur~t~]ii“  Maria T~zl~uanu - „Trandafir“ Alexandra Stoenescu - „Metamorfoze“ Romeo Andronic - „Psalmul 103-9“



Din România au expus:
Cristian Olteanu, Pre[edintele Filialei de Pictur~ Mural~ [i Restaurare a Uniunii

Arti[tilor Plastici, prezent cu un colaj digital al lucr~rii sale de restaurare de la Mân~stirea
„Stelea“ de lâng~ Târgovi[te, ctitorit~ de domnitorul Vasile Lupu, [i icoana „Pantocrator“,
executat~ în fresc~ [i prezentat~ în format digital.

Maestrul Nicolae Sava, profesor la Facultatea de Arte a Universit~]ii Bucure[ti de
peste 40 de ani, unde a înfiin]at Sec]ia de restaurare patrimoniu [i pictur~ bisericeasc~,
restaurator a unor importante monumente de art~ religioas~ precum Mân~stirea Humor
(secolul XVI), membru a Comisiei de art~ bisericeasc~ al Patriarhiei Române timp de zeci
de ani, prezent în expozi]ie cu un tablou original, în ulei pe pânz~, denumit „Indiscre]ie“.
Lucrarea ne dezv~luie un artist cu o imagina]ie poetic~, ce ne descrie, metaforic, o lume
suprareal~; 

Maestrul Viorel Grimalschi, pictor, restaurator, profesor la Facultatea de Art~ a
Universit~]ii Bucure[ti, distins cu Premiul UAP \n anii 1989, 2000, 2005 [i 2015. Expune
în ]ar~ [i str~in~tate, având lucr~ri în muzee [i \n colec]ii particulare. A prezentat dou~
desene, portrete ale unor \nal]i ierarhi români, în execu]ia c~rora talentul excep]ional al
maestrului î[i pune amprenta din plin. 

{tefania Grimalschi, pictor [i restaurator, distins~ cu premiul UAP \n anul
2000 pentru restaurare. A expus la numeroase expozi]ii personale [i colective, în ]ar~ [i
în str~in~tate, având lucr~ri \n muzee [i colec]ii particulare. A prezentat dou~ icoane ale
Sfintei Fecioare, de o gra]ie cereasc~.

Romeo Andronic, pictor [i restaurator de monumente istorice cu numeroase
expozi]ii personale [i de grup în ]ar~ [i în str~in~tate. De]ine Premiul UAP în 1998 [i 2007,
plus Premiul UNMRI în 2011. A creat un impresionant num~r de lucr~ri care ilustreaz~
Psaltirea, adunate într-o recent~ expozi]ie personal~. La Simpozion a fost prezent cu o
aquarel~ de un mare rafinament pictural, întitulat~ „Psalmul 103-9“.

Irina Sava, pictor [i restaurator. A f~cut parte, al~turi de Maestrul Nicolae Sava,
din colectivul de retauratori al Palatului Brâncovenesc de la Podlogi, monument din
jude]ul Dâmbovi]a de o mare valoare de patrimoniu cultural [i istoric. A avut particip~ri
la numeroase expozi]ii de art~ religioas~. A fost prezent~ cu un portet în acrylic pe pânz~,
„Madame“, personaj al unei lumi trecute, ie[it, parc~, din una din frescele pe care le-a
restaurat în cariera sa . O pictur~ sensibil~, plin~ de farmec [i poezie.

Ionel Cristescu, iconar [i pictor a numeroase biserici, a prezentat o icoan~ a
Sfintei Maria [i un detaliu în format digital dup~ o fresc~ original~ pictat~ la Biserica
Br~te[tii de Jos de l^ng~ Târgovi[te.

Liviu {optelea  a avut  expus un print digital dup~ o frumoas~ pictur~ intitulat~
„3me up“, reprezentând o viziune personal~ a Sfintei Treimi într-un interpretare poetic~,
metaforic~. 

Costachi Puiu Dumitra[, pictor [i sculptor cu o bogat~  activitate expozi]ional~,
a prezentat un print digital dup~ o sculptur~ \n lemn al M^ntuitorului, care ne aminte[te
de arta expresionist~, dar [i de sculptura gotic~ pictat~ din bisericile din Transilvania.

Victori]a Du]u, pictor cu expozi]ii numeroase în ]ar~ [i în str~in~tate, a expus
un ulei pe pânz~, cu tem~ spiritual~, în care imagina]ia acestei artiste ne dezv~luie o lume
metaforic~, de vis.

Luca Vaeni, cunoscut nou~ din alte expozi]ii ale Galeriei „Spiritus“, la care a
participat de la vîrsta de 12 ani, surprinde din nou prin talentul s~u excep]ional, care îl
dezv~luie ca pe un artist de mare viitor. A fost prezent \n expozi]ie cu dou~ iconi]e pictate
pe lemn, într-o viziune original~, necanonic~.

Copiii de la Cercul de pictur~ al parohiei „Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel“ din
Astoria - prezen]i cu frumoasele lor iconi]e pe sticl~ expuse [i apreciate atât \n Bucure[ti,
la Muzeul Satului, cu ocazia Conferin]ei Na]ionale de Conservare/Restaurare „Doina
Darva[“, din 3-5 noiembrie 2015, cât [i la ICR New York, cu ocazia serb~rii Pomului de
Cr~ciun - au fost mândria Galeriei „Spiritus“. Remarcabile au fost icoanele lui Andrei
Damian, Alex Orza, Alexandra Esca, Justina [i Aaron Ani]ului, dar [i ale celor mai mici,
care nu s-au l~sat mai prejos: Thomas R~descu, Valentina, Iulia [i Christopher Purc~rea.

Dup~ cum am men]ionat, expozi]ia conceput~ sub semnul Sfintei Fecioare
Maria din poemul eminescian „Rug~ciune“ a încercat s~ uneasc~, modest, sub acela[i
stindard, trecutul nostru cultural, arta popular~ [i arta contemporan~ din România
[i cea din diaspora newyorkez~, cre^nd pun]i care s~ contribuie la cunoa[terea tradi]iei
noastre milenare, a identit~]ii noastre na]ionale, culturale [i spirituale, dup~ modelul
vie]ii, activit~]ii [i operei marelui nostru poet Mihai Eminescu.

Viorica Colpacci
New York, ianuarie 2016
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