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... “Poiana Mărului” a făcut şcoală, oarecum ca Balcicul 
între cele două războaie, şi sunt mulţi tineri care grafiază 
cu deliciu caligramele voluptoase ale mameloanelor 
clădite prin aglomerări pe mai multe planuri până în susul 
pânzei, cam în formula scandării terenului prin bosatúri, 
în spaţiul enluminurii gotice târzii, sau la Simone Martini.

Ion Frunzetti4

...Poiana Mărului braşoveană, noul Barbizon al picturii 
tinere româneşti.

Ion Frunzetti5 

Nu departe de Braşov, se află un sat frecventat de pictori. Satul se cheamă Poiana Mărului şi a fost 
ales pentru rigoarea arhetipală a locurilor şi construcţiilor de câţiva artişti, a căror operă s-a impus apoi 
printr-o îndârjită disciplină interioară, sensibilitate la arhaic şi talent evocator. Geografia zonei slujeşte 
filosofia spaţiului blagian; şi dacă pictorii în chestiune n-au pornit-o spre încoace, urmare unor lecturi din 
marele poet, intuiţia totuşi i-a purtat, cum se întâmplă adesea cu creatorii autentici, la unul dintre cele mai 
armonioase peisaje rurale. Pe Lucian Blaga ei trebuie să-l fi descoperit, în chip paradoxal, datorită blândei 
vălurimi a Poienii Mărului, piscurilor tocite ce străjuiesc aşezarea şi a ideii de ancestral cuprinsă în toate: 
obiecte, case şi şuri, port, ritm biologic.

Tudor Octavian11 

© Şerban Epure

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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Pentru istoria artei româneşti din ultimele decenii, Poiana 
Mărului constituie un capitol aparte; un capitol privilegiat, 
un capitol discutat. S-a vorbit, cu dreptate, poate, de o 
„şcoală”. E, totuşi, un loc în primul rând, descoperit 
de pictori şi transformat de fiecare dintre ei în centru 
al lumii sale, aşa cum fiece gospodărie ţărănească are 
cosmicitatea ei şi axa ei, axă a lumii, totodată, în gândul 
celui care a întemeiat-o. Unii au zăbovit mai mult la Poiana 
Mărului; alţii mai puţin. Unii zăbovesc şi astăzi. Cu toţii, 
de la Horia Bernea la Ion Dumitriu, de la Teodor Moraru la 
Teodor Rusu, au înţeles Poiana Mărului ca pe simptomul 
unei sensibilităţi ce trebuia scoasă la lumină, cu ajutorul 
unei noi atitudini faţă de real. Nu vom întreprinde aici 
istoricul „Poienii Mărului”, însă acesta va trebui odată 
scris pe îndelete, de la iniţiativele deschizătoare de drum 
ale lui Horia Bernea şi până la metamorfozele locului prin 
refracţia imaginii sale în oglinzile unor temperamente 
artistice desluşite, deşi grupate în afinităţi elective.

Mihai Ispir16

Denumirea „Şcoala de la Poiana Mărului” nu exista în 1966 pentru că nu conveniserăm  între noi nimic 
despre un astfel de subiect. Nu a fost ceva care s-ar fi putut numi „Şcoală”, gen Şcoala de la Barbizon, 
Pont Avon, Nabii (Bonnard, Vuillard, Russel), Die Brücke etc. Fiecare îşi căuta direcţia şi, dacă e să vorbim, 
eram cu toţii, ori elevi, ori profesori. Ştiu că după 1968 au mai venit pictori în deal dar, în afară de două 
întâlniri cu Ion Dumitriu şi, desigur, cu Tede (Teodor Moraru, n.n.), care venea constant la Bujor, şi Horia 
(Bernea, n.n.) la Ion Ţogoe, nu m-am nimerit cu nimeni altcineva. Poate mai târziu alţi pictori au constituit 
o „Şcoală” dar eu  n-am avut cunoştinţă de aşa ceva. În ce mă priveşte, eu mă refer la „Mişcarea de la 
Poiană”.

Şerban Epure38

© Şerban Epure
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„Şcoala de la Poiana Mărului” – o experienţă fundamentală
a picturii româneşti postbelice

Radu Popica

Expoziţia „Şcoala de la Poiana Mărului” îşi propune să readucă în atenţia publicului şi a specialiştilor 
un capitol mai puţin cunoscut al artei româneşti postbelice. În critica de artă s-a vorbit încă de la începutul 
anilor `70 de existenţa unei „şcoli” de la Poiana Mărului. Aceste fragmente critice, disparate, nu au determinat o 
tratare mai aprofundată a subiectului. Nici din punct de vedere expoziţional tema nu a fost abordată într-un mod 
unitar. Chiar dacă, în anii `70, unii dintre artiştii al căror nume este legat de Poiana Mărului au expus împreună 
în cadrul unor expoziţii colective (Horia Bernea, Ion Dumitriu, Teodor Moraru), iar creaţia lor, ca şi cea a lui 
Teodor Rusu, a constituit obiectul unor retrospective de anvergură organizate în ultimele două decenii, ei nu s-au 
prezentat niciodată în faţa publicului ca grup, sub semnul Poienii Mărului. Profilurile distincte ale protagoniştilor, 
clar conturate, explică acest fapt. Ca atare, în absenţa unei viziuni de ansamblu, interesul acordat de critica şi 
istoriografia de artă „şcolii de la Poiana Mărului” a rămas relativ redus. Despre originile sale şi motivaţiile celor 
care au constituit nucleul iniţial nu s-a scris aproape deloc, subiectul devenind unul tabú până în 1989, după 
ce Mircea Milcovici (1968), Şerban Epure şi Letiţia Bucur (1980) au emigrat în Occident. În aceste condiţii, am 
considerat că nu poate fi decât binevenită conturarea unei perspective ample şi nuanţate asupra experienţei 
artistice al cărei epicentru l-a reprezentat Poiana Mărului, de natură să contribuie la cunoaşterea şi clarificarea 
rolului său în cadrul picturii româneşti de după 1945.
 Nu există o unitate de vederi cu privire la modul cum poate fi desemnată această experienţă. Am preferat 
termenul de „şcoală”, pe care-l considerăm deja încetăţenit, chiar dacă, aşa cum s-a întâmplat adesea în istoria 
artei, el nu este întru totul propriu. De altfel, chiar artiştii care au aparţinut grupului au negat existenţa unei şcoli 
de pictură propriu-zise, vorbind de o „mişcare” (Şerban Epure), „grupare spirituală” (Teodor Rusu) sau de un 
„grup de prieteni pictori” (Mircea Milcovici). În critica de artă, Poiana Mărului a fost descrisă ca „şcoală” (Ion 
Frunzetti, Tudor Octavian, Magda Cârneci), „colonie artistică” (Coriolan Babeţi) sau tabără de pictură, comparată 
cu Barbizon şi Balcic (Ion Frunzetti), „grup de peisagişti” (Dan Grigorescu) sau privită ca o „experienţă specială de 
grup” (Magda Cârneci). „Şcoala de la Poiana Mărului” poate fi  definită ca un grup informal şi eterogen de artişti, 
cu o componenţă fluctuantă, având preocupări şi afinităţi comune. În atmosfera sufocantă a artei româneşti din 
anii `50-`60, impulsul constituirii grupului l-a reprezentat dorinţa comună de a găsi un loc de refugiu în care fiecare 
să fie liber să-şi caute propriul drum în artă. Pentru tinerii artişti de atunci, Poiana Mărului a fost acel „refugiu”, 
locul unde ardoarea artei s-a putut manifesta plenar, fără nicio cenzură.
 Grupul iniţial (Horia Bernea, Letiţia Bucur, Şerban Epure, Mircea Milcovici, Teodor Moraru, Teodor Rusu) 
s-a închegat încă de la sfârşitul deceniului şase. La Bucureşti, membrii grupului se reuneau în cadrul unui cerc 
mai larg care dezbătea probleme de ordin artistic şi cultural. Din acest cerc făceau parte Florin Ciubotaru, Rodica 
Gheorghiu, Paul Neagu, Marin Gherasim, Barbu Niţescu, Ion Filotti etc. Horia Bernea a fost personalitatea centrală 
a grupului, factorul coagulant. Opţiunea pentru Poiana Mărului nu a fost fortuită. Bernea, care a copilărit în Tohanu 
Vechi, sat învecinat, de unde era originar şi Teodor Rusu, a fost cel care a sugerat alegerea. Din apropiere era 
şi Teodor Moraru, a cărui familie se stabilise la Fundata. Horia Bernea şi Teodor Rusu au fost primii care, după 
1955, au lucrat pe dealurile de la Poiana Mărului. Lor li se vor adăuga începând din 1961 ceilalţi componenţi ai 
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grupului, vara, în scurte sejururi de pictură. După 1964-1965, până înspre 1968-1969, sesiunile de creaţie de 
la Poiana Mărului au devenit mai consistente. Nucleului de bază i se vor mai alătura în anumite perioade şi alţi 
artişti (Barbu Niţescu, Vasile Ulian, Maria Meşteru), dar cu excepţia lui Vasile Ulian nu avem cunoştinţă de lucrări 
realizate de aceştia la Poiana Mărului. Primele lucrări de la Poiana Mărului pe care le cunoaştem sunt cele pictate 
în 1963 de Horia Bernea, numai după 1965 lucrările păstrate devenind mai numeroase. La sfârşitul anilor `60 
grupul iniţial s-a destrămat. Această primă fază (1961-1969) se diferenţiază de faza următoare, a  anilor `70 -`80, 
nu numai prin componenţa grupului, dar şi prin abordările stilistice şi, parţial, prin opţiunile tematice. Începând din 
1971, împreună cu Teodor Rusu, Ion Dumitriu a frecventat asiduu timp de două decenii Poiana Mărului. Lor li se 
alăturau, pentru perioade mai scurte, Horia Bernea (până la sfârşitul deceniului opt), Şerban Epure şi Letiţia Bucur 
(1972-1977). După 1991, grupul s-a destrămat definitiv, la Poiana Mărului rămânând activ doar Teodor Rusu.
 Relaţia acestor artişti cu Poiana Mărului, gradul lor de implicare, este diferit de la caz la caz. Pentru unii,  
apartenenţa la grupul de la Poiana Mărului a fost doar un scurt episod (Teodor Moraru), în timp ce alţii i-au rămas 
fideli timp de o jumătate de secol, până la sfârşitul vieţii (Teodor Rusu). Pentru alţii sfârşitul experienţei a fost impus 
de părăsirea ţării (Mircea Milcovici, Şerban Epure, Letiţia Bucur). Horia Bernea, iniţiatorul mişcării şi liderul său 
informal, s-a detaşat treptat de grup pe parcursul anilor `70, deşi geneza ciclurilor de lucrări realizate acum (Deal, 
Curţi, Hrana, Mere) este indisolubil legată de perioadele petrecute la Poiana Mărului, ultimele două cicluri fiind 
continuate şi după ce Bernea a încetat de facto să aparţină grupului. Poiana Mărului a rămas o prezenţă puternică 
în creaţia ulterioară a majorităţii artiştilor ce au frecventat-o, fie prin abordări stilistice şi tematice inspirate de ea 
(Horia Bernea, Ion Dumitriu), fie la un nivel subliminal (Şerban Epure, Mircea Milcovici).

Tinerii artişti ai „şcolii de la Poiana Mărului” împărtăşeau parcursuri biografice, implicit formative, 
asemănătoare. Formaţia lor artistică nu a fost una obişnuită. Traseul formativ al vremii presupunea absolvirea 
unei academii de arte, eventual după un liceu de profil, urmată apoi de participarea la expoziţiile oficiale şi 
dobândirea calităţii de membru al Uniunii Artiştilor Plastici. Din motive de „dosar” cei mai mulţi dintre ei nu puteau 
spera să fie admişi în cadrul institutelor de artă. Ca atare, au urmat mai întâi studii tehnice, ajungând la artă ca 
„amatori”. Abia mai târziu, cu o reputaţie artistică deja consolidată, majoritatea au urmat şi studii de artă formale. 

Horia Bernea 
Peisaj din Poiana Mărului (1963)
© Colecţia Marga Bernea
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La motivul deja enunţat se adaugă şi reţinerea faţă de concesiile 
pe care un artist profesionist trebuia să le facă inevitabil regimului.

 Vocaţia pentru pictură a fost resimţită cu acuitate, ca un 
angajament spiritual deplin, aproape mistic, o autentică „revelaţie” 
(Teodor Moraru). Chiar dacă putem identifica elemente stilistice şi 
teme similare, fireşti la artişti care lucrau împreună şi făceau mereu 
schimb de idei, ceea ce a constituit adevăratul liant al grupului, 
pe toată durata existenţei sale, a fost respingerea artei oficiale şi 
aspiraţia spre o artă autentică  şi sinceră. „Artiştii Poienii Mărului” 
îşi propuneau să depăşească limitele înguste între care evolua arta 
românească din acei ani şi respingeau orice fel de compromisuri în 
plan artistic.

Pe lângă liniştea necesară creaţiei şi motive picturale 
inedite, Poiana Mărului a oferit prilejul contactului cu un spaţiu 
aparte, izolat de tumultul lumii contemporane. Timpul petrecut aici, 
într-un „sat primordial” (Mircea Nedelciu), o „lume ţărănească” 
(Gheorghe Crăciun), care păstra încă un aer „medieval” (Şerban 
Epure), emanând o atmosferă gravă şi misterioasă, puternic 
spiritualizată, au marcat decisiv evoluţia ulterioară a protagoniştilor 
acestei experienţe, nefiind doar una exclusiv legată de creaţia ar-
tistică, ci şi o experienţă existenţială transfigurantă. Poiana Mărului 
a fost locul  în care au avut prilejul de a se descoperi pe ei înşişi,  
integrându-se într-un mod de viaţă ancestral, dominat de scurgerea 
inflexibilă a anotimpurilor şi de rutina ocupaţiilor ţărăneşti, într-o 
strânsă comuniune cu natura şi comunitatea locală, fiind percepuţi 
de localnici ca unii dintre ai lor. Artiştii îşi confecţionau şasiurile şi 
îşi preparau pânzele singuri, la faţa locului, folosind ceea ce aveau 
la dispoziţie (lemn de fag procurat direct din pădure, pânza unor 
saci de arahide). Bineînţeles, întoarcerea la acest mod de viaţă 
simplu se datora şi lipsei posibilităţilor materiale, dar, totodată, a 
fost şi asumată intenţionat. Grupul de artişti primea mereu vizita a 
numeroşi oaspeţi, atraşi de farmecul locului. În deceniul nouă, Ion 
Dumitriu şi Teodor Rusu au fost adesea secondaţi de scriitori din 
generaţia optzecistă (Gheorghe Crăciun, Ion Bogdan Lefter, Mircea 
Nedelciu), care nu s-au limitat doar să-i însoţească pe prietenii 
lor pictori, ci au profitat de perioadele petrecute la Poiana Mărului 
pentru a se dedica creaţiei literare.

Nu se poate vorbi de un stil al „şcolii de la Poiana 
Mărului”. Exponenţii săi nu au redactat manifeste, declaraţii 
de principii sau programe estetice. Nu a apărut  tentaţia unei 
structurări formale a grupului. A fost suficientă împărtăşirea unui 
crez comun: reîntoarcerea la puritatea unui act creator eliberat de 

Barbu Niţescu şi Mircea Milcovici 
la Poiana Mărului (1967)
© Mircea Milcovici

Verso pânză, sac de arahide (1966)
© Şerban Epure

Şerban Epure, prepararea pânzelor în
curtea Primăriei din Poiana Mărului (1966)
© Şerban Epure
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balast ideologic. Lipsiţi de contactele directe cu arta occidentală, găsind puţine modele demne de urmat în arta 
contemporană românească, „artiştii de la Poiana Mărului” s-au lansat într-un experiment curajos, prin care îşi 
propuneau să redescopere într-un mod firesc, spontan, calea către un limbaj plastic purificat. „Tehnica şi maniera 
urmau să se formeze prin practică, dar «ce» ar fi trebuit să pictăm era important în climatul proletcultist care ne 
înconjura” (Şerban Epure). În mod firesc, membrii grupului au abordat teme similare, de multe ori chiar identice, 
împărtăşind inevitabil  anumite trăsături stilistice. Aceste elemente de stil şi tematică comune nu vor sfârşi prin a 
le anula individualitatea, aşa cum o demonstrează evoluţia lor ulterioară.

Grupul de la Poiana Mărului nu a evoluat izolat de noile tendinţe din pictura românească. După 1965, 
şocul descoperirii creaţiei lui Ţuculescu este evidenţiat cu claritate de lucrările realizate la Poiana Mărului în anii 
următori. Creaţia unora dintre artiştii de la Poiana Mărului (Horia Bernea, Teodor Moraru, Ion Dumitriu) a fost pusă 
în legătură cu ceea ce a fost definit drept „noul realism” (Magda Cârneci), afirmat la începutul deceniului opt. Aşa 
cum a arătat Magda Cârneci acesta era în egală măsură „opus realismului excesiv, didactic-ilustrativ al anilor ̀ 50”, 
dar şi unui „realism modernizat, asezonat estetic cu elemente neoavangardiste”,  propunându-şi „să recupereze 
banalul, ca atare, netrucat, în toată varietatea lui multiformă” . 

Aşa cum am văzut anterior, putem distinge două faze distincte în evoluţia „şcolii de la Poiana Mărului”, 
corespunzând anilor `60 şi respectiv anilor `70-`80. Fără a fi întru totul unitară din punct de vedere stilistic, 
prima fază se individualizează printr-o abordare care asumă deliberat un grad de sinceritate apropiat de cel 
al picturii naive. În unele lucrări apar elemente stilizate care amintesc de perioada „folclorică” din creaţia lui 
Ţuculescu (Horia Bernea, Primăvara la Poiana Mărului, 1965; Teodor Rusu, Deal la Poiana Mărului, 1965; 
Şerban Epure, Peisaj din Poiana Mărului cu aluzie la Ţuculescu, 1967). De multe ori, peisajul este interpretat 
într-o manieră care poate fi definită ca „expresionistă” (Horia Bernea) sau „suprarealistă”, în cadrul real fiind 
inserate elemente onirice, fantastice (Mircea Milcovici) sau fiind transfigurat într-un mod dramatic (Şerban Epure).                                                  

Horia Bernea
Primăvară la Poiana Mărului (1965)
© Colecţie particulară, Bucureşti
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Ar fi însă greşit să vorbim de o apropiere conştientă de 
estetica respectivelor curente artistice, similitudinile pe 
care le putem identifica fiind rezultatul neintenţionat al 
unor căutări şi experimente care îşi propuneau crearea 
unui limbaj plastic nou. Într-un mod ambivalent, chiar la 
acelaşi artist, putem constata că „realismul” coexistă cu 
tendinţa spre conceptualizare (Horia Bernea, Dealuri, 
1967; Horia Bernea, Studiu pentru deal, 1967) sau tinde 
spre abstracţie pură (Şerban Epure, Curte la Ion Ţogoe, 
topită de soare, 1966). Se conturează încă de pe acum 
câteva din motivele definitorii pentru „şcoala de la Poiana 
Mărului”: dealuri, şuri şi interioare de şuri, curţi şi case 
ţărăneşti.

Etapa următoare, a anilor `70-`80, se carac-
terizează printr-o unitate stilistică şi tematică mai uşor 
de sesizat, fără a deveni însă monolitică. Tendinţele 
care prevalează sunt realismul şi conceptualizarea, 
care, departe de a fi antitetice, se dovedesc inse-
parabile, feţe ale aceluiaşi demers prin care „se 
experimentează întregul” (Mircea Nedelciu) sau 
este căutat un „nucleu esenţial” al realităţii (Magda 

Cârneci). Acest dualism real / conceptual este cel mai bine pus în evidenţă în opera lui Bernea, mai ales de 
ciclul „Deal”. Din punct de vedere tematic sunt continuate seriile anterioare, dar se impun şi altele noi: căpiţe, 
copaci, porţi, feţe de şură, ferestre, capete de bârnă, unelte ţărăneşti, ciclurile „hranei” (cartofi încolţiţi, mere, 
pâini etc.). Frapantă este tendinţa, accentuată în deceniul nouă, de focalizare a repertoriului tematic, în care se 
face treptat trecerea de la peisaje şi aspecte de ansamblu spre elemente individuale, concrete, de la exterior 
spre interior. Consecvenţa noilor serii tematice, care se concentrează riguros asupra aceluiaşi motiv, reluat cu 
mici modificări în zeci de variante, într-un mod descriptiv, sugerează dorinţa de a identifica tipare, arhetipuri, 
capabile să simbolizeze printr-un fragment „o realitate mai amplă decât cea iniţial percepută” (Magda Cârneci). 
În acest context, fotografia, utilizată intens (Ion Dumitriu), a jucat rolul de complement al imaginii pictate.

Apelând la un oximoron, se poate afirma că în lucrările „artiştilor de la Poiana Mărului” omul este o 
„prezenţă absentă”. Cu excepţia unor siluete vag schiţate (Mircea Milcovici) sau a unor umbre (Ion Dumitriu), 
reprezentarea umană lipseşte. Omul este prezent însă într-un mod ubicuu, în calitate de creator şi posesor al 
inventarului domestic reprezentat (case, şuri, unelte agricole, hrană etc.), dar şi de modelator al naturii. Aceste 
obiecte, dar şi natura, se află într-o relaţie cu omul de tipul celei pe care Martin Heidegger a identificat-o între 
Dasein şi unealtă, fiind semne care trimit către un înţeles, care desemnează fiinţarea, realitatea (vezi în acest 
sens Viorel Rotilă, Heidegger şi rostirea fiinţei, Editura Lumen, Iaşi, 2009).

Cele arătate mai sus indică că nu ne aflăm în faţa unei arte autohtoniste, care îşi propune ca sursă de 
inspiraţie tradiţia folclorică. Chiar dacă motivele alese sunt specifice unei anumite zone etnografice, prin intermediul 
lor este ţintit universalul. Subiecte picturale sunt, în fapt, un pretext. Deşi particularitatea Poienii Mărului transpare 
cu uşurinţă din lucrări, în mod paradoxal, ea este neesenţială. Experienţa artistică se putea consuma la fel de bine 
în orice alt loc care reunea aceleaşi trăsături (izolat, tradiţional, arhetipal etc.).

Şerban Epure
Peisaj în Poiana Mărului cu aluzie la Ţuculescu (1967)
Colecţie necunoscută, România 
© Şerban Epure
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„Şcoala de la Poiana Mărului” nu a inspirat un curent artistic care să o prelungească. Nu a avut imitatori 
sau epigoni. A rămas o experienţă artistică irepetabilă, nu lipsită însă de semnificaţii sau exemplaritate. A anticipat, 
fără a avea aceleaşi caracteristici, una din direcţiile principale ale picturii româneşti din ultimele două decenii 
ale secolului XX, neobizantismul / neoortodoxismul. Din rândurile grupului de la Poiana Mărului s-au afirmat 
artişti care au devenit repere indiscutabile ale artei româneşti contemporane. Fără îndoială, „şcoala de la Poiana 
Mărului” constituie unul dintre capitolele fundamentale, fără de care nu poate fi scrisă o istorie a artei româneşti 
postbelice.

Şerban Epure
Curte la Ion Ţogoe, topită în soare (1966) 
© Colecţia Şerban Epure, New York
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Horia Bernea
Coline (1969)
© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

Horia Bernea
Deal (1963)
© Colecţie particulară, Bucureşti
Nr. cat. 1
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Horia Bernea
Furtună la Poiana Mărului (1964)

© Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti
Nr. cat. 3

Horia Bernea
Peisaj cu casă şi copac (1963)

© Colecţie particulară, Bucureşti
Nr. cat. 2
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Teodor Rusu
Peisaj din Poiana Mărului (ante 1965)

© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 
Nr. cat. 4

Teodor Rusu
Deal (1965)
© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 
Nr. cat. 5
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Vasile Ulian
Piatra Craiului văzută din Poiana Mărului (1969)

© Colecţia Vasile Ulian, Piatra-Neamţ
Nr. cat. 19

Horia Bernea
Peisaj (1966)

© Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti
Nr. cat. 6
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Picturile lucrate (de Mircea Milcovici, n.n.) în vara aceasta la Poiana Mărului, multe la vremea înserării, 
au o atmosferă dramatică, împărtăşindu-ţi fabulosul naturii şi poezia înserării. Deşi lucrează mai mult 
cu tonuri întunecate – aşa cum făcea la începuturile sale şi George Petraşcu – culorile au o puternică şi 
tainică iradiaţie, creând o atmosferă de basm sau obţinând o transfigurare vădit poetică. Casele, arborii, 
munţii, fiinţele sunt nu numai învăluite de poezie, ci emană poezia, care este şi a lor, şi a pictorului.

Petru Comarnescu1

Mircea Milcovici
Visul lui Nuţa (1966)
© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
Nr. cat. 8
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Mircea Milcovici
Casa verde (1966-1967)

© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
Nr. cat. 13

Mircea Milcovici
Zori albastre (1966)

© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
Nr. cat. 12
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Mircea Milcovici
Visul lui Costel (1966)
© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
Nr. cat. 9

Mircea Milcovici
Noaptea lui Bujor (1966)
© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
Nr. cat. 11
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Şerban Epure
Casă în Pietrosul, la Traian Clopoţel (1966) 

© Colecţia Şerban Epure, New York

Mircea Milcovici
Casa lui Iancu (1966)

© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
Nr. cat. 10
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Teodor Moraru
Poiana Mărului (1969)

© Colecţie particulară, Bucureşti
Nr. cat. 17

Şerban Epure
Şură  în Pietrosul (1966) 
© Colecţia Şerban Epure, New York
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Şerban Epure
Zorile în şură (Şura lui Ion Ţogoe)

(1966) 
© Colecţia Ştefan Epure, Bucureşti

Nr. cat. 7

Teodor Rusu
Interior (Casă de pe dealul Bărdaşului) 

(cca. 1970)
© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi

Nr. cat. 20
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Tot cam pe atunci, 1958-1959, un grup de tineri s-au simţit atraşi între ei în încercarea de a găsi, în vreun 
fel sau altul, o cale pentru realizarea chemării lor pentru pictură: Horia Bernea, Letiţia Bucur, Şerban 
Epure, Mircea Milcovici, Tede (Teodor, n.n.) Moraru, Barbu Niţescu, Teodor Rusu si alţii câţiva. Dacă asta 
pare normal în ziua de azi, pe atunci semăna cu o pornire subversivă. 

Prin 1961-1962, ajunseserăm la concluzia (iluzia?) că, dacă nu reuşim să producem un portofoliu de o sută 
de picturi, suficient de convingătoare ca să fim luaţi în serios la Uniune, am fi rămas veşnic pe linia moartă 
a „amatorilor”. Ca să le producem însă, aveam nevoie de o investiţie de timp, de linişte şi continuitate pe 
care nu le găseam în rutina slujbei. Căutam cu toţii, mental, un loc departe de viaţa oraşului, unde singura 
preocupare, să fie numai pictura de dimineaţa până seara. Horia Bernea a sugerat Poiana Mărului, satul 
în care copilărise împreună cu Tede Moraru şi Ţuţu Rusu. Era un loc izolat, arhaic şi plin de poezie. Eu 
am ezitat un timp pentru că eram bolnav de ulcer şi nu ştiam daca voi suporta o dietă bazată pe slănină 
(arareori legume). Până la urmă am riscat totul şi în 1962 m-am decis.

În Poiană am mers pentru prima dată în 1959 cu Horia şi doamna Bernea, (care fusese profesoară în sat) 
la nunta Valerei, fata lui nea Ion Ţogoe, cu Zdrăilă, veterinarul. Am mai fost de vreo două ori în scurte 
„explorări”, dar  pregătirile pentru a petrece o perioadă mai lungă, fie ea chiar un an în Poiană, au început 
prin 1964-1965 şi au durat până în 1966. Până atunci s-a pictat acolo ocazional; chiar şi Horia picta când 
apuca, în vacanţe. Mi-a arătat un grup de aproximativ 15-20 de peisaje mici pe carton. Dar o producţie 
masivă şi organizată s-a produs numai când am plecat în deal pentru o lungă distanţă. Între 1962 şi 1966 
ne-am văzut aproape zilnic cu Horia şi Marga (Bernea, n.n.) şi foarte des cu Milcovici şi Tede Moraru. 
Discutam cu orele şi pe toate feţele ce şi cum ar fi trebuit să pictăm. Tehnica şi maniera urma să se 
formeze prin practică, dar „ce” ar fi trebuit să pictăm era important în climatul acut proletcultist care ne 
înconjura.
 

Şerban Epure38

Poiana Mărului: Horia Bernea, Aurica Rusu, Ion Filotti, Letiţia Bucur, 
Teodor Moraru, Sanda Vincent-Brediceanu (1961)
© Şerban Epure
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La scurt timp, am trăit o primă formă de revelaţie. Este poate prea pretenţios spus „revelaţie”, motiv 
pentru care mă gândesc că mai bine ar fi să spun „o primă formă de lămurire cu mine”, care m-a convins 
că trebuie să merg mai departe. S-a întâmplat la Poiana Mărului - cel mai mare sat din ţară, ca întindere -, 
unde lucram peisaj, împreună cu un grup de alţi artişti. Locuiam sus, pe deal, în casa unui ţăran, de unde 
mai coboram din când în când să facem unele aprovizionări. E drept, eu am stat acolo o perioadă foarte 
scurtă faţă de alţii, care şi-au petrecut în zonă multă vreme: Horia Bernea, Teodor Rusu, Ion Dumitriu.

Personal, fac parte dintr-o generaţie despre care observ cu tristeţe că astăzi nu se mai discută. Această 
generaţie însă a rupt nişte bariere ale picturii şi artei în general, pentru că ceea ce era înainte de noi nu 
putea să reprezinte pentru această generaţie suma unor modele autentice. Nu neapărat violenţi, eram 
totuşi dornici de nou. Cărţi nu existau, iar ieşirile peste graniţă erau foarte rare şi se obţineau cu mare 
dificultate. Ne vedeam însă foarte des. Se constituise un nucleu. Mai precis, destul de repede, după câteva 
demersuri în planul picturii, am intrat într-un grup din care făceau parte Horia Bernea, Paul Neagu, Şerban 
Epure şi soţia sa Letiţia Bucur, Florin Ciubotaru, Rodica Gheorghiu (soţia artistului, n.r.). Ceva mai târziu, 
dar în aceeaşi perioadă de care vorbesc, purtam interesante discuţii şi cu Marin Gherasim, Barbu Niţescu, 
Mircea Milcovici, Ion Filotti (...) Era un cerc de tineri foarte cultivaţi, foarte doritori de a propune ceva nou. 
(...) E drept că unii veneau, alţii plecau, dar un nucleu rămânea întotdeauna. Iar întâlnirile, repet, erau 
foarte dese, discuţiile foarte aprinse. Nu informaţia pe care ne-o împartăşeam reciproc, ci acele întâlniri 
au contat foarte mult. Or, asta se poate vedea astăzi. Majoritatea celor de acolo au dat nişte repere în arta 
românească. În ciuda greutăţilor acelei perioade care îţi impunea un anumit fel de a lucra, toţi au realizat 
ceea ce au visat. Nici unul dintre noi nu a făcut compromisuri. La ce nivel valoric a ajuns însă fiecare, asta 
e cu totul altceva. A contat foarte mult emulaţia aceea de moment.

Teodor Moraru36

Poiana Mărului -Teodor Moraru, Mircea Milcovici, 
Horia Bernea pe dealul Bărdaş (1959-1960)

© Marga Bernea
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Am început să pictez la Poiana Mărului, un sat de la marginea Carpaţilor, risipit pe dealuri înalte, separate 
de văi adânci şi împădurite. Culmile golaşe permiteau un pic de agricultură, în ciuda pământului sărac şi 
a pantelor abrupte. Pe fiecare culme de deal erau mici gospodării izolate, iar imposibilitatea colectivizării 
pământurilor a ferit ţăranii de efectele sale nefaste. Înainte să părăsesc România pentru totdeauna, ei erau 
încă credincioşi, buni, primitori, blânzi şi modeşti. Potrivit anotimpurilor, naturii, cu cele mai blânde veri 
şi cele mai aspre ierni, ei erau în legătură cu misterele acestor dealuri care se succedau până la orizont, 
drumuri, case agăţate pe pante, lipite de şuri vechi, pitoreşti. 

Eram încă studenţi pe când prietenul meu Horia (Bernea, n.n.) ne-a dezvăluit existenţa acestui sat. Vorbesc 
la plural, deşi era vorba de fapt doar de un mic grup de prieteni pictori, care încercau să-şi găsească 
vocaţia în  afara artei oficiale impusă în epocă. Pentru a ne feri de afluenţa turistică, am păstrat acest sat 
secret. Acolo, părăsind academismul şcolii, am cunoscut primele bucurii ale creaţiei. Acolo am putut să-
mi caut un stil, stilul meu. Această stare de graţie a fost însoţită pe deasupra de fericire, aceea de a trăi 
altfel ca la Bucureşti, printre ţărani care aparţineau unei alte epoci, sub farmecul unui ţinut unic.

Mircea Milcovici39

Poiana Mărului: Mircea Milcovici, Maria Meşteru, 
Şerban Epure, Teodor Rusu, Margareta Bernea (1966)
© Şerban Epure
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Mircea Milcovici la Poiana Mărului (1966)
© Mircea Milcovici
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Şerban Epure
Floarea soarelui (1966)
© Colecţia Ştefan Epure, Bucureşti
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Teodor  Rusu
Copac înflorit (1969)

© Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 18

Horia Bernea
Peisaj în roşu (1968)
© Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti
Nr. cat. 16
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Horia Bernea
Dealuri (1967)
© Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti
Nr. cat. 15
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Horia Bernea
Studiu pentru deal (1967)

© Colecţie particulară, Bucureşti
Nr. cat. 14

Horia Bernea 
Deal la Poiana Mărului (1967)
© Colecţie particulară, Elveţia
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Mircea Milcovici
Dealul, opus 09 (Pietrosul) (1969)

© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

Mircea Milcovici
Dealul, opus 03 (1969)
© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
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Ce mi s-a părut evident la Poiana anilor ̀ 60, a fost sfârşitul iminent al unui spaţiu medieval. De aici accentul 
pus, în lucrările mele, pe sentimentul tragic, pe rezilienţa, pe asprimea supravieţuirii, pe rezistenţa la urgie, 
la vânt, la dezagregare. Fusese evident, cândva, un timp al naşterii şi formării, apoi unul al prosperităţii 
echilibrate, dar acum  era în descompunere. Şi totuşi ceva, o învăţătură, un câştig, o „valoare”  perenă şi 
universală ar fi trebuit să rămână din trecere, Poienii, prin existenţă. Răspunsul a venit de la „ascultarea” 
liniştii şi parfumului indescriptibil al câmpurilor care te deconectau de prezent şi te plasau în dimensiunea 
lor absolută şi universală.

Şerban Epure38

Şerban Epure
Val distrugător lovind Poiana (1966) 
© Colecţia Şerban Epure, New York
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Poiana se adresa, tăcută şi misterioasă, unei dimensiuni mai adânci decât înfăţişarea ei exterioară. Eram 
prea tânăr ca să pot raţionaliza, n-aveam încărcătura atâtor călătorii; nu văzusem lumea. M-am lăsat în 
voia ei, să-mi spună  ce vrea, iar eu să înţeleg cât pot. Acum, de la distanţa timpului, înţeleg mai bine. 

Acolo nu te puteai abate de la exerciţiul, uneori istovitor al facerii „trebuţelor”, o continuă strecurare 
printre surprizele spaţiului vital. Ajungeai să simţi lucrarea divină în tot, în muncă, în tine, în fiinţele din 
jur, un deosebit de fin complex ecologic în care toţi erau necesari şi jucau un rol într-un concert spiritual. 
Până la urmă ne duceam acolo, nu ca să mai facem încă un tablou, fie el cât de poetic, ci ca să ne 
expunem, odată mai mult, acelui grai şoptit al liniştii infinite.

Şerban Epure38

Şerban Epure pictând la Poiana Mărului (1966)
© Şerban Epure
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Dimineaţa, prima noastră grijă era să ne instalăm, cât 
mai devreme posibil, deseori în plin câmp sau pe pantă 
în josul unei vechi gospodării. După amiază, schimbarea 
luminii ne obliga să ne mutăm în alt loc. De exemplu, ne 
duceam acolo unde apărea, văzută de sus, împrejmuirea 
proprietăţii lui Coman Guran, încastrată în panta dealului. 
Spre seară, trebuia încă să schimbăm locul, cu a treia 
pânză. Îmi aduc aminte de acel loc, unde succesiunea 
dealurilor, care parcă  atingea cerul, era asemănătoare 
unei suite de carene de bărci gigantice răsturnate, 
ieşite din brumele albăstrii ce înecau fundul văii. La 
sfârşitul zilei noi eram încă în picioare, postaţi în faţa 
şevaletelor noastre. Ţăranii ce reveneau de la lucru ne 
întrebau, oprindu-se o clipă: „Mai puteţi, mai puteţi ?”. 
Ei luau foarte în serios lucrul nostru, respectând puterea 
noastră de a îndura, chiar dacă nu înţelegeau prea bine 
picturile. Ne întorceam acasă atunci când silueta Pietrii 
Craiului, îndepărtată, dar impozantă, se dizolva în ceea 
ce trebuia să devină, puţin mai târziu, noapte.

Împietriţi ore întregi în faţa unui şevalet plantat în plin câmp, creaţia era precum un miracol, iar misterul 
său impenetrabil. Căutam o privelişte, o grupare de obiecte precum o veche gospodărie încastrată în panta 
dealului, de la care putea să se organizeze restul compoziţiei. Tabloul devenea o oglindă care deforma şi 
impunea o altă realitate, iar în această deformare noi ne găseam bucuria. Trebuia să colorăm după aceea, 
să redăm curgerea luminii, pe care soarele o dăruia din abundenţă, şi de aceea tuşele pensulei urmau 
atât acea curgere cât şi desenul caselor, arborilor, câmpurilor. Lucrând toată ziua în soare, deveneam noi 
înşine parte a peisajului, participând la insolita prezenţă a formelor inventate. Ceea ce apărea pe micile 
noastre pânze era diferit de ceea ce vedeau ochii noştri 
în peisaj, şi cu toate acestea ne era imposibil să trecem 
dincolo de el. Miracolele sunt întotdeauna însoţite de 
incertitudini, iar aceste incertitudini ne obligau să fim 
reţinuţi, o schimbare avea loc înlăuntrul nostru. Vorbeam, 
aiurea, în fiecare seară, adunaţi la căderea nopţii, pentru 
a privi opera fiecăruia. Acolo, în timp ce tenebrele pline 
de mirosul fânului ce se ridica din fundul văii pe pantele 
pline de ierburi proaspăt cosite, noi purtam izul grajdului 
unde ţăranii pregăteau animalele pentru noapte. Aroma 
laptelui care fierbea în oala care servea la prepararea 
mămăligii ne amintea că trebuia să ne aşezăm la masă…

Mircea Milcovici39

Pictând la Poiana Mărului: Teodor Rusu, Ion Filotti, 
Letiţia Bucur, Şerban Epure, Horia Bernea (1961)
© Şerban Epure

Pictând la Poiana Mărului: Şerban Epure, 
Horia Bernea, Teodor Moraru (1961)
© Şerban Epure

33



Aşa că, după ce-a terminat facultatea, Bernea a început să vină tot aici, în locurile copilăriei. În fiecare 
început de vară îi vedeai urcând dealurile. El mai în faţă, serios, căci era într-un fel „gazdă”, ceilalţi pictori 
puţin mai în spate, cu pălării de paie pe cap, ducând pe umeri şevaletele ălea ale lor, râzând zgomotos 
şi dând tuturor bună ziua. Poienarilor le plăcea să-i vadă venind, căci erau băieţi tare buni, prietenoşi, 
n-aveau ifose. Ieşeau babele la porţi şi chiuiau: „Iote, iar or vint pictoraşii!”. Pe urmă „plantau” corturile 
acolo sus, pe-o pajişte frumoasă din faţa şurii cu fân, şi se duceau pe dealuri să-şi aleagă fiecare un punct 
cu vedere frumoasă. În căsuţa de sub prun, Horia stătea doar când venea singur. Acolo-şi punea picturile 
să nu le ude ploile. Soacră-mea urca dealul şi le-aducea de-ale gurii, lapte, brânză, tot ce-aveau nevoie. 
Seara, după o zi de muncă, se jucau. Da, se jucau, fel de fel de jocuri, ca nişte copii. Dimineaţa, Horia era 
primul care se trezea dintre toţi, pe la şase, zicea că trebuie să fie afară când răsare soarele. Răsăritul 
era plăcerea lui. Îl înnebunea să vadă soarele ieşind de după dealuri. La amiază, când se făcea căldură, 
mai lăsa munca. Tot timpul îl vedeai cu Muchea lui Iepure în faţă. Odată i-am zis: „Băi, Horia, ce vezi tu la 
dâmbu ăsta?...”

George Orzănică28

Mircea Milcovici pictând la Poiana Mărului (1966)
© Mircea Milcovici
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© Şerban Epure
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Horia Bernea
Deal (1970-1973)
© Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
Nr. cat. 27

Ion Dumitriu
Pietrosul (1974)
© Muzeul de Artă Bacău
Nr. cat. 29
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Ion Dumitriu
Deal (1973)

© Fundaţia Ion Dumitriu

Ion Dumitriu
Deal I (1971)

© Fundaţia Ion Dumitriu
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Horia Bernea
Deal (1973)
© Muzeul Naţional de Artă al României
Nr. cat. 24

Teodor Rusu
Coasta Pietrosului (1975)
© Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 33
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„Locul faptei” - pretextul său artistic – nu se poate limita, ca program interior, la acea Poiană a Mărului 
redundant picto-foto-topografiată. Locul înseamnă mai mult decât o exterioară topografiere. Atmosfera 
lui inefabilă ţine nu numai de plinul etnografic, dar şi de unicitatea referirilor-rarefierilor picturale. De fapt, 
Poiana Mărului poate că încă nu a fost pictată – doar potecile ei au fost bătătorite ciclic de pictori care 
n-au înfruntat-o pieptiş-polemic, nu au supus-o. Ei s-au aplecat (în mod diferit) nu atât asupra Naturii cât 
asupra subiectului ei pictural.

Alexandru Chira21

Horia Bernea 
Deal II (1972-1973)
© Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
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Dealul e unul din motivele cele mai frecvente la Horia Bernea. Mai bine zis, un anume deal, un deal real dintr-
un anume loc al ţării (Comuna Poiana Mărului, judeţul Braşov). Dealul acesta (întrutotul neexcepţional, 
cam pleşuv, ca şi muntele lui Mussorgski, deal posesor sus pe creastă, în dreapta, al unui pomişor şi mai 
jos, în stânga, al unei troiţe) e înfăţişat primăvara şi toamna, sub soare şi pe timp de ploaie, dimineaţa 
devreme, la amiază, seara, noaptea, când ninge ori bate vântul, când e pe de-a întregul verde sau de-
un cenuşiu bacovian, surprins într-o lumină sub înveşmântarea căreia pare a surâde, acoperit de rouă, 
noroi sau zloată, bătând în roşu ori în alb imaculat, în galben şi într-un pestriţ punctiform, transmiţând 
privitorului senzaţia de frig, de spaimă sau de bucurie, de exaltare sau de singurătate şi reculegere, de 
lacustru ori de uscăciune, de prea plin ori de puţinătate, de nevoie de expansiune ori de adâncire în sine 
etc., etc.

Nicolae Steinhardt8

Dealul Borî-Bărdaş, Poiana Mărului
© Marga Bernea

Horia Bernea
Deal (1975)
© Muzeul de Artă Bacău
Nr. cat. 32
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Teodor Rusu
Dealul Titila (1977)

© Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 34

Ion Dumitriu
Şură în muchie (cca. 1972)

© Muzeul de Artă Bacău
Nr. cat. 23
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Mircea Milcovici
Căpiţe (1961)
© Colecţia Ruxandra Anastasiu

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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Teodor Rusu
Căpiţe (1974)

© Colecţia familiei Crăciun
Nr. cat. 30

Ion Dumitriu
Căpiţe (1973)

© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 26
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Ce este Poiana Mărului ?

Pavel Şuşară
     

Iată o întrebare ce rămâne, încă, fără un răspuns convingător. A fost Poiana Mărului o şcoală, o grupare 
de rebeli, un tropism etno-peisagistic, o căutare disperată a genului proxim, o goană după prietenie, o fugă de 
realitate sau, mai curând, de realism, de umilitorul realism socialist, a fost un fel de Şcoală de la Baia Mare, un fel 
de construcţie mitologică precum Balcicul, o invocaţie panteistă a normalităţii posibile sau, cine ştie, o grupare cu 
potenţial subversiv, un transfer târziu şi abil camuflat al rezistenţei din munţi ?

În mod profund şi definitiv, nu a fost niciuna dintre aceste enumerări sau dintre altele posibile, dar, în mod 
cert a fost câte puţin din fiecare. În absenţa unor cercetări sistematice şi aprofundate asupra acestui fenomen, 
încă destul de recent pentru a-l aşeza într-o perspectivă istorică suficient de sobră pentru spiritele academice, 
analizei aplicate i se substituie, oarecum de la sine, observaţia de la distanţă sau, mai bine spus, privirea de sus, 
din zborul păsării. Şi ce se observă de acolo, de la distanţă sau de sus, este deopotrivă surprinzător şi, fără nicio 
exagerare, încărcat cu o măreţie profundă, cu alte cuvinte, autentică şi discretă. La prima privire, Poiana Mărului 
este o sursă etno-peisagistică, adică un furnizor de privelişti naturale, de imagini ale inventarului şi produselor 
de pe lângă casa ţăranului şi, din când în când, de câte un chip arhaic şi atemporal, încremenit mai apoi în 
efigia portretului. Până aici, nimic neobişnuit, şi postgrigorescianismul voios şi limbut, şi interbelicul neliniştit şi 
divers, şi realismul socialist greoi şi retoric se ocupă neîntrerupt cu peisajul, cu natura moartă bogată în fructe, în 
legume, în  vase de lut şi în alte ustensile, precum şi cu portretistica, intens ţărănească şi vag proletară. Atunci 
prin ce se remarcă, dacă ne putem exprima astfel, tinerii pictori care deambulează pe dealurile de la Poiana  
Mărului ? Deşi răspunsul pare simplu: prin atitudine şi prin conştiinţa a ceea ce fac..., în schimb demonstraţia 
este ceva mai complicată. Dacă pictorii tradiţionali erau, în esenţă, observatori şi se supuneau plini de smerenie, 
mai mult sau mai puţin explicită, în faţa motivului, arta lor fiind vocaţia de a transla, cu înţelegere şi sentiment, 
tridimensionalul în bidimensional, dacă maeştrii realismului socialist încarcă motivul cu optimismul canonic şi 
cu musculatura ideologică adecvată, rebelii de la Poiana Mărului, adică Horia Bernea, Tede Moraru, Şerban 
Epure, Mircea Milcovici, Ion Dumitriu, Mircea Velea şi toţi cei care au participat, într-un fel sau altul, la construcţia 
acestui fenomen încă dificil de conturat, exprimă o dublă atitudine polemică - faţă de realismul conformist al post-
grigorescienilor şi al impresioniştilor întârziaţi, dar şi faţă de ipocrizia şi spiritul mercenar al realiştilor socialişti -, 
afirmându-şi, în schimb, propria vocaţie: aceea de cercetători ai formei şi de reconstructori ai limbajului. Pentru 
ei, peisajul, indiferent de statutul său ca formă de relief, nu este un motiv, un model sau un obiectiv, ci o structură 
plastică, un cod vizual, materie primă pentru a experimenta funcţiile limbajului şi potenţialul culorii de a vehicula 
şi de a face inteligibile mecanismele gândirii. De la descompunerea, destructurarea, dacă sună mai bine aşa, 
imaginii exterioare, la recompunerea ei în planul reflexivităţii şi al acţiunii plastice, până la profundele meditaţii, 
la metafizica implicită în codurile căreia sunt citite cele mai banale obiecte de inventar gospodăresc şi până la 
portretul tipologic, adevărate studii de morfologie şi de sintaxă ale chipului uman, pictorii de la Poiana Mărului 
oferă totul, dar, mai întâi oferă o nouă perspectivă asupra picturii înseşi, asupra posibilităţilor limbajului şi, mai 
ales, asupra conştiinţei de sine a artistului care şi-a determinat, pornind de la propria sa lume, spaţiul incoruptibil 
al propriei libertăţi.
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Teodor Rusu
Şuri (1972)

© Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 22

Teodor Rusu
Interior de şură (1974)

© Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 31
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Ion Dumitriu
Casa neagră (1974)
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 28

Ion Dumitriu
Casa neagră (1971) 
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 21
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Teodor Rusu
Şură (1976)

© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

Ion Dumitriu
Studiu şură (1981) 

© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 43
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Şerban Epure
Curte la Iancu Banului (1974)
© Colecţia Ştefan Epure, Bucureşti

Mircea Milcovici
Curtea lui Ţogoe (1961)
© Colecţia Ruxandra Anastasiu
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Atenţia descriptivă, insistenţa analitică, ne situează în zonele noilor „realisme”. Prestanţa motivului reluat 
în nenumărate ipostaze (interior de curte ţărănească, dealul Borî-Bărdaş din Poiana Mărului etc.) pare 
să vorbească despre o nostalgie imperioasă, tiranică, sub presiunea căreia se materializează obsedante 
spaţii reale, aderente memoriei şi irecuperabile totodată, în deplinătatea fiinţei lor. Spaţii căutate cu 
tenacitate şi care devin simbolurile unei anume lumi, pe care pictorul o consideră, în ultimă instanţă, a-l 
defini, şi pe care încearcă să o surprindă şi să o fixeze fiindcă este inutil a o defini.

Alexandra Titu13

Horia Bernea
Peisaj I (1973)
© Muzeul Naţional de Artă al României
Nr. cat. 25

Horia Bernea
Curte (1973)

© Muzeul Ţării Crişurilor Oradea
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Consideraţii despre Şcoala de la Poiana Mărului

Adrian Guţă

Ion Frunzetti numea în 1974 Şcoala de la Poiana Mărului, al cărei fondator îl socotea a fi pe Horia Bernea, 
„noul Barbizon al picturii tinere româneşti“1.

Încă din 1956, Bernea începe să valorifice ca artist subiectul pe care îl reprezintă peisajul subcarpatic de 
la Poiana Mărului, de o frumuseţe aparte, ecou, parcă, al pattern-ului blagian, şi satul care îl „locuieşte“. Avea să 
o facă până în 1977. Ernest Bernea se retrăsese din Bucureşti în zonă cu familia, din cauza prigoanei comuniste, 
iar Horia a făcut primii ani de şcoală aici2. Pictorul cunoştea aşadar bine locurile, opţiunea pentru acest spaţiu 
dăruit cu „trăsături“ naturale cuceritoare şi personalizat uman de o comunitate rurală cu valori morale neştirbite şi 
bună păstrătoare de tradiţii, a fost una firească.

Termenul de „Şcoală“, aplicat fenomenului artistic petrecut la / declanşat de Poiana Mărului şi care avea să 
se desfăşoare pe parcursul câtorva decenii, are, cred, cea mai potrivită identitate semantică pe direcţia sugerată 
de acelaşi important critic de artă care a fost Ion Frunzetti. Vorbim despre Şcoala de la Poiana Mărului cam în 
acelaşi sens în care vorbim despre Şcoala de la Barbizon sau despre Şcoala de la Pont-Aven, adică, în linii mari, 
despre comunităţi artistice temporare, reunite periodic pe parcursul unui număr de ani şi având o structură cu 
unele constante, dar şi cu variabile, constituite datorită interesului pentru un spaţiu cu anumite calităţi peisagistice 
şi pentru o societate locală, devenite surse de inspiraţie. Putem invoca, în aceeaşi ordine de idei, forţa de atracţie 
pe care o exercita Balcicul în perioada interbelică asupra artiştilor români. 

În cazul Şcolii de la Poiana Mărului, deschizătorul de drumuri a fost Horia Bernea, care a convins cu timpul 
şi pe alţi artişti să i se alăture, primul dintre ei fiind, din 1958, Teodor Rusu, cel mai apropiat de această lume, 
locuitor al ţinutului braşovean (stabilit la  Tohanu Vechi). În anii ’60 încep să lucreze la Poiana Mărului, Teodor 
Moraru, Şerban Epure, Letiţia Bucur, Ion Filotti, Mircea Milcovici. 1971 este anul în care acest spaţiu mirific îl 
cucereşte şi pe Ion Dumitriu; pentru două decenii, în fiecare vară, atelierul lui se mută, timp de câteva săptămâni, 
la Poiana Mărului, iar creaţia îi va fi dominată, până la dispariţia prematură a artistului, de temele iscate aici. 

Nu a existat un diriguitor program conceptual ori stilistic  pentru artiştii  care sunt înscrişi în „catalogul“ 
„Şcolii...“. Factorul comun a fost orizontul de inspiraţie, de la dealuri şi căpiţe, cărări, la case, şuri, curţi, care, 
artefacte ale gospodăriei ţărăneşti, de la structurile naturale la cele care ţin de civilizaţia lemnului în această parte 
de ţară. Pictorii s-au apropiat de „Poienari“, s-au lăsat învăluiţi de armonia care definea raporturile între natură, 
oameni şi lucruri, au purtat numeroase discuţii între ei. Este important faptul că începuturile descoperirii Poienii 
Mărului de către artişti şi ale reprezentării sale pe pânză coincid cu anii ieşirii din dogmatismul, inclusiv tematic, 
al realismului socialist, pentru care peisajul era mai degrabă un gen minor. Atunci şi pe parcurs, variantele de 
realism – tradiţional, postimpresionist, cele atingând  în timp şi fantasticul, tensiunea (neo)expresionistă, realismul 
poetic, foto-realismul cu ajustări – activate de către artiştii în discuţie, au contribuit la constituirea şi extinderea 
unui nou orizont al picturii reprezentaţionale în arta românească a anilor ’60-’80. 

Marea expoziţie retrospectivă (postumă) Ion Ţuculescu de la Sălile Dalles din 1965, semn major al 
„dezgheţului“ ideologic şi cultural, însă parţial şi temporar, şi a cărei importanţă a fost amplificată de confirmarea 
internaţională a interesului faţă de pictorul român prin succesul de la Bienala veneţiană în anul următor, avea să 
marcheze pe mai mulţi dintre exponenţii tinerei generaţii de atunci a picturii noastre. Ţuculescu sintetiza elemente 
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de substanţă expresionistă cu cele derivate din arta populară 
românească (oltenească); acestora li se asociau esenţializări ale 
figurativului „scurtcircuitate“ de „evadări“ în gestualismul abstract, 
date stilistice cărora li se adăugă un simbolism şi configurări 
totemice amintind (aş fi tentat să spun) de o fază similară a lui 
Pollock, produsă însă în alt context cultural... Studiind compoziţii 
de la (şi după) jumătatea anilor ’60 ale artiştilor care lucrau atunci la 
Poiana Mărului, găsesc unele exemple care indică, în opinia mea, 
exercitarea influenţei lui Ţuculescu asupra unora dintre membrii 
grupului: Teodor Rusu, Şerban Epure, Mircea Milcovici, chiar Horia 
Bernea (într-o mică măsură şi Teodor Moraru). Una din lucrările 
lui Şerban Epure răspunde, aş spune, afirmativ, acestei ipoteze de 
lucru, atât prin aparatul ei stilistic, cât şi prin titlu: Peisaj în Poiana 
Mărului cu aluzie la Ţuculescu, 1967, ulei pe pânză3.

Dincolo, însă, de acest moment, ar merita subliniate mai 
degrabă evoluţiile şi diferenţele de viziune, particularităţile fiecărui 
discurs plastic. Atunci când şederile la Poiana Mărului au însumat mai mulţi ani, pot fi urmărite şi modificări stilistice 
intervenite în abordarea aceluiaşi repertoriu iconografic de către un artist sau altul, uneori apariţia unor teme noi. 
Să nu uităm, totodată, că, pentru mai toţi aceşti artişti (cu excepţia lui Ion Dumitriu, pentru care, după ce a cunoscut 
frumuseţea şi spiritul acestui ţinut, Poiana Mărului a devenit Tema, şi a lui Teodor Rusu, rămas la rându-i fidel 
lumii acesteia deluroase, care-i era spaţiu vital), Locul de care vorbim a patronat doar una din etapele creaţiei. 

De pe la jumătatea anilor ’60, o tendinţă expresionistă şi-a făcut simţită prezenţa în pictura şi sculptura 
noastră – probabil, în parte, ca urmare a „cazului“ Ţuculescu, dar hrănită şi de alte surse; ea s-a prelungit şi pe 
o parte a traseului deceniului următor. Această tendinţă se regăseşte şi în lucrări ale artiştilor care frecventau 
Poiana Mărului. 

Un nou episod, neoexpresionist, al „expresionismului ca atitudine“, debutează cu intensitate în jur de 
1980 şi va constitui una din formele majore de exprimare artistică a generaţiei ’80.

Pictura făcută de-a lungul timpului la Poiana Mărului sau inspirată de repertoriul iconografic constituit prin 
raportarea la această lume, este inscriptibilă pe mai multe direcţii, cum subliniam mai sus. Coexista abordarea 
postimpresionistă cu cea expresionistă, uneori „disciplinate“ de o voinţă de arhitecturare a formei. Translarea 
realului în fantastic dialoga cu realismul poetic. Reprezentarea naturii a devenit „artă algoritmică”. Foto-realismul 
a fost înnobilat de sugestia atemporalităţii, macro-detalierea realului putea fi surprinzător redefinită ca revelaţie 
a abstracţiei... Mă gândesc, schiţând această succesiune de viziuni şi situaţii plastice, la Rusu, Bernea, Moraru, 
Milcovici, Epure, Dumitriu.

Nu intenţionez să dezvolt în textul de faţă fiecare studiu de caz dintre cele pe care le oferă grupul de 
personalităţi artistice care compun ceea ce numim Şcoala de la Poiana Mărului. Consideraţiile pe care le înfăţişez 
aici s-ar putea mai degrabă constitui într-o introducere la o cercetare aprofundată, pe care o merită din plin acest 
reper valoros şi mai degrabă superficial cunoscut al picturii noastre din a doua jumătate a secolului XX. Poate fi 
privit şi din perspectiva unui studiu comparat, în care un al doilea termen adus în discuţie l-ar reprezenta gruparea 
Prolog şi modalităţile acesteia, ale exponenţilor săi, de a redescoperi încă o dată peisajul.

Iată unul dintre motivele pentru care o asemenea problematizare mi s-ar părea utilă şi interesantă – acest 
argument atrage atenţia asupra atitudinii unui autor faţă de actul artistic. În catalogul expoziţiei ciclului Deal IV 

Horia Bernea
Casă la Poiana Mărului (1975)
© Colecţia Marga Bernea, Bucureşti

51



(1976, „modelul“ fiind dealul Piscul Borî-Bărdaş, Poiana Mărului, a 
cărui fotografie deschide ilustraţia catalogului), Horia Bernea scria: 
„Artistul trebuie să înţeleagă că el nu «creează» ci materializează, 
«dă chip» (trebuie să începem prin a elimina tot ceea ce contribuie 
la dezvoltarea orgoliului nostru...). Ideea şi noţiunea actuală de 
«creaţie» este o perfectă ilustrare a orgoliului nostru. Materializarea 
unor forme ce rezultă din tentativa de a atinge «necunoscutul» şi 
«neînţelesul» exclud idei ca cele de a «imagina» sau «inventa»; 
cele găsite acolo sunt atât de puternice şi bogate încât simpla şi 
onesta (umila) lor revelare devine cel mai important şi dificil lucru. 
Arta autentică este un efort de «sacralizare», nu poate avea deci 
un caracter temporal. «Lumea obiectivă» [este] o mică  parte din 
universul care ne înconjoară» (subl. AG)“4. Textul acesta îmi pare a 
exprima, dincolo de convingerile lui Bernea, însăşi esenţa ideatică 

a Prologului, cu aproape un deceniu înainte ca gruparea să se fi format şi să fi avut prima expoziţie (1985). 
Prologul nu este o mişcare cu program afişat, însă idei precum cele de mai sus apar în dialogurile protagoniştilor, 
în reflecţiile lor individuale. Iniţiatorul fenomenului de la Poiana Mărului, care reprezintă şi legătura directă cu 
Prologul, spunea (rostind adevărul, în lumina celor de mai sus): „Eu sunt Prolog dinainte de a fi Prologul!“5.

Desigur, poziţia subliniată în paragraful de mai sus este a lui Horia Bernea şi nu trebuie extrapolată ca 
reprezentând o atitudine definitorie şi pentru ceilalţi artişti care au lucrat la Poiana Mărului – enunţul respectiv, de 
altfel, transcende un moment şi un spaţiu al creaţiei, are valoarea unui crez artistic. Pe de altă parte, mărturiile 
artiştilor despre spaţiul la care ne referim şi despre Poienarii cuprinşi în el, sunt parcă, uneori, referiri la o lume 
mitică¸ în orice caz nealterată în valorile-i fundamentale, la cristalizări ale naturii şi reminiscenţe ale unei alcătuiri 
sociale care trimit la o vârstă de aur... „Poienarul avea răgaz pentru frumos si meditaţie. «La ce te uiţi, nene 
Ioane?» «Uite, mă uit la ce frumos e adâncul cerului şi cât de nesfârşite sunt stelele», sau «Uite ce frumos îi şade 
Pietrei [Craiului] cu norul acela şezând deasupra». Poienarul trăia într-o adâncă unire cu animalele şi vegetaţia; 
toate aveau suflet, toate erau respectate. Chiar şi tăiatul porcului începea cu făcutul crucii şi cerând iertare. 
Cultural era un spaţiu atât raţional cât şi mitic; fabulosul, miraculosul, erau părţi din alcătuirea lucrurilor“6. 

Şi totuşi, lumea aceasta dispărea încet-încet, dar ea a rămas vie în amintirile artiştilor care au cunoscut-o 
şi au încercat să îi adauge o fărâmă de nemurire prin „portretele“ pe care i le-au făcut pe pânzele lor.
„31 iulie [1981]
... Să munceşti de dimineaţă până apune soarele, aşa cum face orice ţăran din Poiana Mărului.
Plăcerea lucrului menţinută cât mai mult.
Să nu existe timp, doar pictură.
Să te minunezi zilnic de cer, iarbă, copaci, sunete (vântul, tălăngile, greierii, ciocârliile, ploaia pe ţiglă) şi mai ales 
de culorile lanurilor de secară, grâu, cartofi şi mai ales fânul.
Casele, cele vechi, sunt lecţii de organizare a spaţiului (la fel şurile) necesare înţelegerii relaţiei spaţiu – utilitate 
– (om – animal).
Izvorul, jos, în pădure, apă limpede şi rece...“7.
      

Horia Bernea cu un ţăran din Poiana Mărului
© Marga Bernea
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NOTE

1 Ion Frunzetti, „Ceva despre autoreflectarea artiştilor în critica lor sau «Capcanele confesiunii»“ (fragment), Contemporanul, 
8 martie 1974, în Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de pictor, texte şi imagini alese şi puse laolaltă de Adrian Guţă şi Ion Bogdan 
Lefter, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999, p. 215.
2  V. şi textul Mariei-Magdalena Crişan în Caiet Horia Bernea, editat de Galeria Sabina şi Jean Negulescu şi Muzeul 
Ţăranului Român, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, decembrie 2003, cu ocazia expoziţiei de desene ale lui Horia 
Bernea din perioada 1943-1965 (organizată de galeria sus-numită), p. 86.
3 V. site-ul http://sherban-epure.com/poiana-marului/poiana-marului/Home.html.
4 Horia Bernea  Deal – IV , catalog, septembrie 1976, Bucureşti.
5 V. Mihai Sârbulescu, Dosar Prolog, Editura Ileana, Bucureşti, 2011, p. 352.
6 Şerban Epure, „Poiana Mărului: experienţa noastră“ (fragment din volumul de amintiri),  citat de pe site-ul http://sherban-
epure.com/poiana-marului/poiana-marului/Home.html.
7 Ion Dumitriu, „Jurnalul intermitent“, în Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de pictor, texte şi imagini alese şi puse laolaltă de 
Adrian Guţă şi Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999, p. 89.                                                                                          

Ion şi Victoria Ţogoe (1960)
© Mircea Milcovici
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Teodor Rusu
Poartă de şură (1978)
© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 
Nr. cat. 36

Teodor Rusu
Poartă de şură (1978)
© Colecţia familiei Crăciun, Braşov
Nr. cat. 35
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Ion Dumitriu
Studiu poartă (1981)

© Colecţia familiei Crăciun, Braşov
Nr. cat. 42

Ion Dumitriu
Studiu şură (1981)

© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 46
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De la iniţiale panoramări peisagistice, atenţia pictorului se focalizează treptat, de-a lungul etapelor 
cercetării sale stăruitoare, asupra fragmentului şi detaliului brut – un capăt de grindă, de pildă – supus 
unei analitici vizuale complete, „monografice”, transpuse în serii compacte. Prin decupări şi apropieri 
succesive, ca într-o telescopare repetată, viziunea coboară în prim-plan, apoi în gros-planul obiectelor, 
apropiindu-se întâi de un realism straniu, intens, hipertrofiat, apoi de un fel de hiper-realism genuin, 
dilatat, pentru a părăsi în cele din urmă aparenţa macroscopică a obiectului, explorând structurile lui 
microscopice, în acelaşi timp în care expresia picturală atinge structuri geometrice, explorează texturi 
picturale la limita nonfigurativului.

Magda Cârneci22

Ion Dumitriu
Cap de grindă (1986)
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 49
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Ion Dumitriu
Car în şură I (1983) 

© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 45

Ion Dumitriu
Carul cu fân II (1984)

© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 47
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Ion Dumitriu
Fereastra (1981)
© Colecţia familiei Crăciun, Braşov
Nr. cat. 41

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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© Fundaţia „Ion Dumitriu”

Teodor Rusu
Fereastra (1989)

©  Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 52
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Ion Dumitriu
Mere în trocuţă (1979)
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 39

Ion Dumitriu
Gulii în trocuţă (1979)
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 38
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Letiţia Bucur
Scaune (1977)

© Colecţia Letiţia Bucur, New York

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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Ion Dumitriu
Cartofi încolţiţi (1991)
© Colecţia familiei Crăciun, Braşov
Nr. cat. 55

Teodor Rusu
Saci cu cartofi (1985)
© Colecţia Mihaela Drăgan, Braşov
Nr. cat. 48
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Subiectele pictorului (Teodor Rusu, n.n.) sunt prin urmare izvorâte din această angajare plenară în 
lumea ţărănească a Poienii Mărului. Însă aceste subiecte depăşesc stricta contextualitate geografică şi 
se încarcă de sugestii cu putere de tipicitate. Motivele propuse sunt - e adevărat - nişte embleme ale 
locului, nişte semne de recunoaştere, nişte dimensiuni sine qua non. Ele au însă şi o pregnantă valoare 
simbolică, analogică.

Gheorghe Crăciun18

Teodor Rusu
Mere (1980-1981)
©  Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 44
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Teodor Rusu
Grapă (1990)
© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 
Nr. cat. 54

Teodor Rusu
Grapă (1989)
© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 
Nr. cat. 53
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Ion Dumitriu
Şură II (1987)

© Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Nr. cat. 50

Ion Dumitriu
Şură III (1987)

© Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Nr. cat. 51
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Luni 26-VI-72
Prima zi de lucru – 2 cartoane mici – nedecise, şterse – am colindat împrejurimile – valea Bărdaşului – 
frig, burniţă, cer acoperit, speranţe vagi de timp frumos – uliul plutind –suspendat – neclintit deasupra 
colinelor – (Bălan – credinciosul câine) – cositul fânului – nenea Ion în muche.

Marţi 27-VI-72
Dimineaţa senin, timp bun de peisaj – două cartoane: Pietrosul şi Căpiţe – A venit Tede (Teodor Moraru, 
n.n.) - Am curăţat cartofi pentru piure, am spart lemne – Plouă mărunt, dealurile din jur dispar în ceaţă – 
Atmosferă umedă şi rece – frig.
„Pietrosul” – încercare de studiu dus mai departe – respectarea culorilor locale.
Atmosfera creează o stare nepicturală.

Ion Dumitriu25                                                                                  

Ion Dumitriu la Poiana Mărului (Anii `80) 
© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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29 august 1985. Zi petrecută la Poiana Mărului împreună cu Bogdan (Ion Bogdan Lefter, n.n.) şi Teodor 
Rusu. Urcând dealul, cu rucsacul pictorului în spate şi în braţe cu un pachet de pânze, atenţia exuberantă 
a privirii, căutând vegetaţia mică, ierburile, florile. 

Gheorghe Crăciun24

Poiana Mărului: Gheorghe Crăciun, Teodor Rusu (Anii `80)
© Oana Crăciun

Poiana Mărului: Gheorghe Crăciun, 
Ion Dumitriu, Mircea Nedelciu (Anii `80)

© Oana Crăciun
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Descriptivul, simbolicul şi metafizicul
sau despre marii pictori ai „Şcolii de la Poiana Mărului”

Ion Bogdan Lefter

Generic limpede: fenomenul artistic al „Şcolii de la Poiana Mărului” e indisolubil legat de un spaţiu şi de 
tematica subsecventă. Dacă acolo, pe dealurile de dincolo de munţi, înspre Făgăraş, un grup de pictori ar fi ales 
pentru lucrările lor subiecte varii, fanteziste, şi ar fi căutat o coerenţă supraindividuală în cine ştie ce orientare 
generală, fără raporturi decisive cu contextul, atunci am fi avut de-a face cu alt tip de coagulare creativă şi s-ar 
fi putut – poate – ataşa şi alţi „membri” afini dar care n-au participat efectiv la stagii comune într-un punct fix pe 
hartă, drept care n-ar mai fi fost cu adevărat „de la Poiana Mărului”. Grupul Bernea-Rusu-Dumitriu şi ceilalţi e de 
acolo şi despre acolo: artişti care au lucrat într-un loc anume, fixându-l în imagini.

(De notat – în trecere – importanţa formulei în artele vizuale, ca şi în alte branşe vecine. Istoria culturii 
înregistrează o întreagă tipologie a comunităţilor creative, de anverguri foarte diferite, de la „direcţii” 
şi „orientări” la grupări în jurul unor reviste, cenacluri, „şcoli” etc. Formula grupurilor mici e mai rară – 
bunăoară – în lumea scriitoricească, unde publicarea textelor asigură o difuzare mai extinsă a iniţiativelor 
novatoare şi favorizează asocieri mai numeroase. Literatura română postbelică a înregistrat şi cazuri 
precum „Şcoala de la Târgovişte” sau grupul „oniric” sau „Grupul de la Braşov”, însă mai relevante au 
rămas, la fel ca în epocile mai vechi, cercurile şi cenaclurile de vârf, considerabil mai populate, decupajele 
cele mai folosite fiind „generaţiile” sau „promoţiile” literare, deci „valurile” mai ample de autori. Comunicarea 
mai restrânsă dintre plasticieni, ca şi „manualitatea” domeniului, care presupune munca „artizanală” de 
atelier, impune solitudinea, din care artiştii ies mai rar, fie pentru a lansa proiecte speciale, în grupuri 
restrânse, fie în stagii compacte de lucru împreună, în „tabere” sau „simpozioane”, uneori căutându-se 
după afinităţi sau revenind împreună în anumite locuri...)

Iniţiatorul şi cel mai proeminent reprezentant al „Şcolii de la Poiana Mărului” a fost – se ştie – Horia 
Bernea, recunoscut de-a lungul carierei sale ca mare artist şi lider de generaţie „şaizecistă”. E şi singurul din grup 
legat biografic de acel loc: născut şi crescut până la 9 ani în Bucureşti, el îşi petrece restul copilăriei şi începuturile 
adolescenţei la Poiana Mărului şi în oraşul apropiat, Zărneşti, după ce tatăl său, Ernest Bernea, sociolog, etnolog, 
filozof, fost colaborator, în interbelic, al lui Dimitrie Gusti, în echipele de cercetare monografică ale „Şcolii de la 
Bucureşti”, dar şi asociat Mişcării Legionare, ajuns funcţionar în Ministerul de Externe, e concediat în 1947 şi-şi 
caută un spaţiu cât mai discret de refugiu (vor urma anchete şi detenţii succesive, până în 1962).

Cunoaşterea locului şi poate şi un impuls compensator, vindicativ, îl vor fi făcut – deci – pe Horia Bernea, 
devenit bucureştean, să aleagă, către mijlocul anilor 1960, Poiana Mărului ca spaţiu pentru stagii de vară în aer 
liber. Acolo îi duce pe colegii săi Şerban Epure, Mircea Milcovici, Barbu Andrei Niţescu, Teodor Moraru, cărora li se 
alătură zărneşteanul Teodor Rusu şi, câţiva ani mai târziu, în 1971, tot din Bucureşti, Ion Dumitriu (având mereu în 
vedere nu locurile de provenienţă, ci pe cele în care s-au stabilit şi au lucrat ca artişti). În tradiţia plein-air-ismului, 
pictează cu toţii cadre din zonă, naturiste sau cu elemente de cultură rurală. Viziunile, tehnicile – foarte diferite, de 
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la realismul cvasi-fotografic (şi sprijinit pe fotografierea efectivă a locului) la o întreagă gamă de distorsiuni, duse 
uneori până la limite abstracţioniste. Revin constant în zonă şi rămân pe o linie descriptivă Bernea, până puţin 
după 1980, Dumitriu, până imediat după 1990, cu mai rare reluări ulterioare, şi mai ales Rusu, ultim mohican al 
grupării, prezent vară de vară la lucru, în Poiana Mărului, pînă în 2005, când, urmându-i pe ceilalţi doi, se stinge 
şi el din viaţă (Dumitriu murise în 1998, Bernea – în 2000).

Esenţial – vasăzică – pentru gruparea de artişti căreia i-a furnizat genericul, spaţiul cu pricina era şi încă 
este o minunăţie în sine.

Prima vedere e înşelătoare: la doar 5 kilometri de Zărneşti, deci în zona de la poalele Pietrei Craiului, 
localitatea în care ajungi pe şosea arată ca toate satele înstărite din regiunile colinare şi de munte, însă fără nimic 
special, cu case destul de noi, aglomerate pe vale, în lungul drumului de asfalt.

Minunea e mai sus: spre Nord-Nord-Est, în partea opusă muntelui, uliţele de pământ urcă pante din ce în 
ce mai lungi, ies din satul de jos şi ajung, câteva dintre ele, mult deasupra văii principale, şerpuind către un platou 
vălurit, către spinările de dealuri care se ridică şi se lasă dintr-unul într-altul, cât vezi cu ochii, la nesfârşit. De mult 
defrişate, ele sunt parcelate în păşuni şi în fâşii cultivate cu cartofi sau cu porumb. Acolo e satul vechi, pe care... 
nu-l vezi, de fapt!: presărate ici şi colo, una pe o pantă, cealaltă pe următoarea şi tot aşa, casele de locuit şi şurile 
pentru fân au între ele mari distanţe, nepărând capabile să se alăture şi să alcătuiască o aşezare, insesizabilă 
ca atare. Dimpotrivă, oamenii au locuit aici dintotdeauna dispersat, fără nici un nucleu comunitar compact, 
menţinând satul ca ansamblu rarefiat de repere ale unei civilizaţii rurale pe care n-a interesat-o să se adune şi 
– astfel – să se delimiteze de natura din jur; dimpotrivă, oamenii care s-au aşezat acolo s-au lăsat înconjuraţi de 
ea, risipindu-şi casele ca şi când n-ar fi făcut decât să marcheze, la mari intervale, un teritoriu, „îmbrăţişându-l”, 
„încorporându-l”, luându-l în posesie nu pentru a-l transforma în ceea ce administrativ numim „intravilan”, ci pentru 
a se risipi ei înşişi în paradisul naturist al „extravilanului”. Întinsă astfel pe zeci de dealuri, vechea Poiană a Mărului 
înregistrează – dacă e adevărat ce-am aflat cândva de la localnici – un record ca aşezare rurală cu cea mai mare 
suprafaţă din ţară (website-ul comunei indică astăzi 9460 de hectare, la o populaţie de doar 3454 de locuitori!).

O dată ajuns sus, dinainte ţi se desfăşoară o privelişte colosală: eşti la înălţime, între cer şi suprafaţa 
„oceanului” de dealuri vălurind până la orizont, în gama subtil-bogată a verdelui vegetal, pe de o parte, restul fiind 
albastrul pur al azurului sau înspicat cu alb, alburiu ori cenuşiu, în funcţie de soiurile norilor; plus variaţiile aduse 

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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de poziţia soarelui pe cer, inclusiv cromaticile speciale ale răsăritului şi ale apusului; şi – fără să le fi văzut cu 
ochii mei, căci n-am urcat în Poiană decât în zile de vară – gamele spectaculoase pe care trebuie că le etalează 
toamna ori, iarna, faldurile scânteietor-vătuite ale zăpezii. Din loc în loc – pâlcuri de copaci sau câte o coroană 
izolată. Şi poteci abia vizibile, în sus şi în jos pe pante, iar pe spinările dealurilor (Pietrosul, Bărdaşul, altele) – 
drumuri înguste, tot de pământ, pe care te poţi avânta către departe, trecând de pe o şiră pe alta, la o altitudine 
relativ constantă.

Casele – simple, din lemn vopsit, patinate de timp şi de intemperii. Împreună cu adăposturile animalelor 
şi cu hambarele necesare, ele delimitează de multe ori perimetre interioare, ogrăzi în mijlocul unor mici „fortăreţe” 
utile nu neapărat pentru apărarea de agresiunile răufăcătorilor, cât – de pildă – ca protecţie faţă de animalele 
sălbatice care le ameninţă pe cele domestice. Rânduieli vechi, adaosuri noi: interioare ţărăneşti simple, cu toate 
cele de trebuinţă; mobilier tradiţional şi cumpărături mai recente; unelte noi lângă cele arhaice, încă în uz. Iar 

şurile – structuri din stâlpi şi grinzi de lemn, aceleaşi ca-n urmă cu decenii şi secole. Lipite de unele dintre ele: 
căsuţe-adăpost cu câte o încăpere-două, pentru cine vine la lucru pe fâneţe aflate prea departe de casă şi are 
nevoie de un loc de-nnoptat.

Şi aerul tare, de o limpezime absolută; şi liniştea adâncă, fără sunete de civilizaţie contemporană, doar 
cu sonorităţile bemolate ale naturii: fâşâitul ierbii şi al frunzelor în vânt, bâzâitul insectelor în raid, trilurile păsărilor, 
intermitente, lăsând destule intervale fără nicio „coloană sonoră”, ca-ntr-o lume cumva-antifonată.

Pe scurt, o atmosferă – de fapt – indescriptibilă, de paradis colinar, de timp suspendat, de euforie idilică, 
de beatitudine a frumuseţii naturiste îmblânzite de mâna omului, faţă în faţă cu marile repere anistorice ale lumii, 
între pământ şi cer...

Campaţi în căsuţele de refugiu sezonier sau dormind chiar în şuri, în fânul cu arome îmbătătoare, pictorii 
introduşi de Horia Bernea în acest univers mirific l-au imortalizat fără întârziere. Cei veniţi pentru doar un stagiu-
două-trei şi mai puţin răbdători în a-l descifra l-au „developat” cu energii voluntariste, aplicându-i percepţiile lor 
ingenioase, producătoare de forme abstrase din concretul locului şi de cromatisme surprinzătoare, nu o dată 
absolut remarcabile plastic. Multe dintre Drumurile de atunci ale lui Teodor Moraru nu-şi devoalează originea 

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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geografică, făcând serie cu ciclurile ulterioare, la fel de nelocalizabile, pictate în regiunea munţilor erodaţi ai 
Măcinului şi prin alte părţi, pe firul marii sale creaţii de cercetare a formelor şi culorilor, la graniţa dintre figurativ 
şi nonfigurativ. Casele, şurile, animalele, căpiţele fixate pe pânze de Mircea Milcovici au un aer post-suprarealist, 
vag chagallian. Distorsiuni curajoase apar şi în tablourile de atunci ale lui Şerban Epure şi chiar şi la Bernea. Dar 
acesta din urmă şi ceilalţi doi colegi ai trioului reprezentativ pentru „Şcoală”, Rusu şi Dumitriu, vor avansa mai lent 
şi mai sistematic, supunând spaţiul Poienii Mărului unei explorări temeinice şi articulând în timp ample discursuri 
de „hermeneutică” vizuală a spaţiului în discuţie, a respectivului colţ de paradis.

...Paradis – aşadar – al naturii submontane şi al ruralităţii tradiţionale. În consecinţă, lucrările „Şcolii” se 
vor distribui pe aceste două paliere tematice: peisaje şi gospodării, văzute de departe ori de-aproape, în variate 
decupaje de detalii; natură şi naturi moarte, cu excepţii rarisime de prezenţe umane în cadru.

Primul care construieşte, cu atari premize, o operă majoră e Horia Bernea. Încă dinainte de reîntoarcerea 
sa la Poiana Mărului ca fiu artist al locului, el avea la activ experimente vizuale îndrăzneţe, pe o gamă foarte largă 
(recuperate şi etalate în ampla expoziţie recapitulativă Pictură, desen, obiect, alcătuită de Mihai Oroveanu la 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti, în 2010-2011, la un deceniu de la dispariţia pictorului). În 
tărâmul ştiut al copilăriei, va face exuberante exerciţii de figurativism când mai cuminte-realist, când cu unghiulaţii 
surprinzătoare sau în coloristici provocatoare. Şi, până la urmă, va alege din universul naturist-ţărănesc al 
satului vechi un detaliu pe care-l va încărca de semnificaţii generalizatoare, simbolice, filozofice: un deal anume 
(Bărdaşul), cu linie simplă, dulce, ridicată în pantă mică dinspre stânga şi descendentă, simetric, în dreapta, 
cerând pânzelor o proporţie specială, orizontală, mult alungită; reluat în cadre succesive, din acelaşi unghi, în 
anotimpuri diferite; formă – deci – matricială, de contur fixat definitiv, în arhetip maiestuos; dar cu suprafaţa 
parcelată de hărnicia omului, cu petece distincte, în funcţie de ritmurile inegale de plantare, de creştere, de 
coacere, de recoltare a culturilor agricole de pe fiecare fâşie, şi cu drumul, bătut tot de om, la vedere, drept care 
dealul cu pricina se înfăţişează ca un continuum natural-rural, natural-uman, natural-cultural, de mare intensitate 
simbolică; peste care curge variaţia cromatică sezonieră, metamorfoză suprapusă staticei certitudini tectonice, 
adăugându-i, complementar, dinamismul naraţiunii ciclice a vieţii şi a morţii, vitalitatea vegetaţiei în creştere şi 
degenerescenţa ei către iarnă, în ipostaze coloristice mereu altele, minuţios şi subtil surprinse, în reconstituiri 
strict realiste sau în echivalenţe imaginative, rulând tot spectrul, căci, într-un mod atât de estompat, de disimulat, 
ni se spune – în fond – povestea vieţii toate, în extensie maximă...
Titlul – tot simplu: Deal, reluat în seria de expoziţii care, cu începere din 1972, l-au consacrat în arta românească 
pe Bernea ca „proprietar” al acelei forme de relief (Deal I-V, 1972-1980, în Bucureşti, Timişoara, Oradea şi în 
Edinburgh şi Londra, cu numeroase alte panotări şi publicări parţiale).

La rândul lor, Rusu şi Dumitriu au ales alte căi de explorare a Poienii Mărului, construindu-şi operele cu alte 
ţinte. Amândoi – cu conştiinţa sau măcar intuiţia pericolului epigonatului, după ce marele ciclu al Dealului i-a adus 
autorului său o largă recunoaştere şi oarecari ecouri internaţionale, impunându-l ca nume de prim-plan al artelor 
vizuale autohtone. Cu atât mai mult cu cât persistenţa în spaţiul Poienii, pe care iniţiatorul „Şcolii” o va şi părăsi, 
ca pe o etapă consumată, îi obliga la reluarea serială a motivelor naturiste ori gospodăreşti, pe urmele tatonărilor 
de asemenea seriale ale lui Bernea şi ale întregului grup, căci asta presupune – spuneam – descinderea repetată 
în acelaşi spaţiu de lucru: revenirea la reperele peisagistice şi de existenţă umană definitorii.

Însă... atunci când Deal I era deja în faza finisajelor, în 1971-1972, Rusu abia îşi încheia iniţierea întârziată, 
ca autodidact, într-ale meseriei, cu Bernea în rol de „magistru” (chiar dacă... aproape cu trei ani mai tânăr decât 
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„discipolul”!), iar Dumitriu se alătura, tot în 1971, „Şcolii”. Decalaje benefice, amândoi 
având răgaz pentru a-şi lua distanţele faţă de colegul mai impetuos şi de a-şi găsi 
căile proprii.

Teodor Rusu, mai întâi. Cu un remarcabil instinct, zărneşteanul avea să 
evite coliziunea cu Bernea cenzurându-şi atent pornirile simbolice şi menţinându-
se cu tenacitate în câmpul realismului descriptiv. Lucra în Poiană încă din 1958, 
binişor dinaintea descinderii bucureştenilor, încât făcuse deja o primă trecere în 
revistă a temelor şi motivelor zonei, ca un veritabil precursor. Pe de altă parte, 
profesionalismul superior şi personalitatea puternică a colegilor cu studii artistice la 
activ l-au marcat, încurajându-i consecvenţa nedezminţită faţă de acel spaţiu. Opera 
sa, de o splendidă prolificitate, mereu alimentată de realitatea de referinţă, deci nici 
o clipă diminuată pe traseu, a procedat la o cartografiere minuţioasă a natur-culturii 
locului. Cu inevitabile reveniri, „serializându-şi” şi el anumite subiecte, Teodor Rusu 
a „monografiat” vizual universul Poienii Mărului, în ipostaze inombrabile, oferind 

astfel peisajelor, construcţiilor, obiectelor din spaţiul colinar al satului vechi şansa inventarierii până la capăt, în 
desfăşurare de epopee. Alături de exterioarele naturiste, de casele, şurile şi căpiţele cu fân pictate de toţi membrii 
grupului, se remarcă interioarele sale: mobilier ţărănesc, piese de vestimentaţie regională, vase şi instrumente 
gospodăreşti, unelte tradiţionale, uneori şi rezultate concrete ale muncii omului – pâini, colaci, împletituri de 
spice, legume sau fructe puse la păstrare etc. etc. etc. Lumea abia tatonată de Horia Bernea în fenomenalitatea 
ei concretă, apoi de el diagnosticată pe verticală simbolică, îşi recâştigă în pictura lui Teodor Rusu orizontalitatea 
acumulativă, absolut fabuloasă şi singura aptă să depună mărturie. Artistul care, în interiorul „Şcolii”, s-ar fi 
putut resemna cu mai modesta sa condiţie locală a avut clarviziunea şi tenacitatea de a turna temelia solidă a 
fenomenului, căruia îi livrează în ani şi decenii, cadru cu cadru, ca un mare documentarist, „filmul” cvasi-exhaustiv 
al locului, regizat cu o calmă subtilitate picturală, migălos muncită, impresionantă. (Dovadă ampla retrospectivă 
postumă Teodor Rusu – 70 din vara-toamna lui 2005, de la Muzeul de Artă din Braşov, pregătită de autor dar 
amânată câteva luni, căci s-a stins din viaţă la începutul acelui an, cu puţin înainte de a deveni septuagenar.)

Ultim sosit în Poiana Mărului, Ion Dumitriu şi-a întâlnit şi el aici destinul de artist major. Se alătură grupului 
prin exerciţii pe tematică şi în maniera comună, cu mai mult decât onorabile rezultate, nu încă – totuşi – foarte 
personale. Mai rămăsese de făcut pasul crucial către maniera care avea să-i devină „marcă înregistrată” şi să-i 
confere statura de pictor de vârf. (În paranteză fie spus, după dispariţia sa au ieşit la iveală şi alte experienţe de 
tinereţe sau paralele cu proiectul „poienăresc”, foarte interesante.)

Se va întâmpla către finele anilor 1970, cu o primă expoziţie concludentă în 1982, urmată de altele la 
câte doi sau trei ani, în 1984, 1987 şi 1990, apoi, punct final al „personalelor” sale bucureştene, în 1995 (toate la 
Simeza, galeria în care Bernea deschisese şi închisese sinteza Dealului). Cu impecabilă inteligenţă artistică, Ion 
Dumitriu a evitat cele două căi urmate de colegii de trio: nu şi-a propus să concureze operaţiunea de cuprindere 
extensivă a spaţiului dat şi nici nu s-a oprit la un singur subiect în care să concentreze o simbolistică totalizantă. În 
schimb, a investigat zona pe cont propriu, alternând subiectele pânzelor, dar în serii riguros gândite, „acoperind” 
categorial universul Poienii – prin dealuri, fâneţe, căpiţe (clăiţe), arbori (campion fiind copacul său emblematic, un 
măr solitar, multiplicat în variante puzderie), apoi case şi şuri văzute dinafară sau pe dinăuntru, apoi, prin focalizări 
succesive, porţiuni de pereţi de lemn, capete de grindă, roţi de căruţă, unelte agricole vechi, roade ale pământului 

Teodor Rusu
Copac (1985)
© Colecţia familiei Crăciun, Braşov
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Ion Dumitriu
Schiţă – Copac 
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

Ion Dumitriu
Copac (1986)

© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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(mere aliniate pentru iarnă, cartofi încolţiţi, sfecle, fasole la uscat...) şi alte câteva motive. Totul – punând la bătaie 
marea descoperire a tuşei hipertrofiate, graţie căreia realismul său cu aparenţă cuminte s-a încărcat treptat de 
un abia sesizabil aer fantast, debuşând într-o subtilă metafizică, revelaţie a reversului seren al imanenţei lumii. 
Peisajele au început astfel să aibă o claritate nefirească, firele de iarbă verde şi de fân uscat s-au conturat mai 
energic, parcă văzute printr-o lupă uşor măritoare, la fel şi detaliile suprafeţelor de lemn, ale capetelor de grinzi, 
ale nervurilor şi porozităţilor, vorbind despre misterul indicibil al realităţii pe de o parte recognoscibile, pe de alta 
necunoscute, neliniştitoare, animate de o forţă inaparentă. Combinaţie magistrală de expresivitate a concretului 
prins pe pânză şi vizionarism al semnificaţiilor secunde, filozofice către care pot trimite şi cele mai mărunte, vechi, 
uzate obiecte ţărăneşti, distribuite simultan în roluri gospodăreşti insignifiante şi în cele de mesageri ai rosturilor 
profunde ale lumii.

Plus, către final, antropomorfismele identificabile în încâlceala vegetală sau umbrele proiectate pe ziduri, 
pe iarbă, pe căpiţe, inclusiv umbra sa, a pictorului care-şi ia în posesie propria lume, propria artă.

***

Pe versantul biografic: întâlnirile rare cu Horia Bernea, prietenia caldă dar limitată de distanţa Bucureşti-
Zărneşti cu Teodor Rusu şi cea atât de apropiată cu Ion Dumitriu.

Sumedenie de detalii narative: sutele de vizite la Ion, în atelierul mic, apoi în cel mare, din podul recuperat, 
cu „scenografiile” lor complicat-amuzant-miezoase, ceaiurile preparate cu fierbătorul electric, discuţiile prelungite, 
entuziasmele, hazul, emoţia solidarităţii; serile petrecute tot acolo împreună cu Mircea Nedelciu, cu Gheorghe 
Crăciun şi cu alţi colegi de scris şi de pictat; drumurile cu George, uneori şi cu Ion şi cu Mircea, la Tohan şi de 
acolo la Zărneşti, la Ţuţu (Rusu), în casa lui dintre malul râului şi pădurea coborând dinspre dealul vecin, apoi 
în atelierul din spate, în prelungirea bucătăriei, printre vrafuri de lucrări sprijinite unele de altele, cu feţele către 
pereţi, întoarse doar pentru a putea fi arătate vizitatorului; călătoriile în Poiana Mărului, cu transport improvizat 
până-n comuna de la şosea şi cu urcuş pe picioare spre satul vechi din paradisul colinar, înainte de 1990, cu 
maşina după 1992, cu Simona şi cu George sau şi cu Mieke şi Ronald, prietenii olandezi; cele câteva ascensiuni 
direct din Zărneşti, pe valea numită „Breaghină”, dure, epuizante, dar şi răsplătitoare pe măsură ce te ridicai 
deasupra reliefului, până pe platoul vălurit al Poienii; noaptea de iulie sau de august dinspre finele anilor 1980 
în care, ajungând împreună cu George în Poiană, la Ţuţu, aflat în obişnuitul lui stagiu de vară, l-am găsit instalat 
în camera unică a unei căsuţe de refugiu, cu doar un pat de scânduri şi o laviţă tot din lemn, încât soluţia pentru 
vizitatorii inopinaţi a fost somnul în şura construită în prelungire, în unghi drept, în fânul ţepos (tulpinile rigidizate 
ale ierbii, retezate ascuţit de coasă), foşgăitor (insectele!), îmbătător (aromele tari ale uscăturilor vegetale – o 
nebunie olfactivă...).

Şi toţi ceilalţi: Mirela şi Radu; doamna lui Ţuţu şi Adriana şi Horia (cu numele de botez preluat de la al 
lui Bernea); Mana, Oana şi Vlad; Mira, Mugur şi Kiki; Bica şi Tata Nel, de la care ne porneam ascensiunile spre 
paradisul colinar; pictorii din Râşnov, Maria şi Ion Neguş; sau zărneşteanul Neluţu Surugiu, prieten devotat al 
artiştilor. Şi oamenii din Poiană: Ion şi Aurel Ţogoe, cu toţi ai lor, Bujor, Traian Clopoţel, Şerbănucă-pădurarul 
cu puşcă de vânătoare, alţii. La ultima descindere, cred că în 2005 (de-atâţia ani să nu mai fi ajuns pe-acolo?!), 
întâlnirea cu Ion Aurel Prodan, care ne-a primit în gospodăria lui şi, încântat că puteam discuta despre pictorii 
care bântuiau cândva locul, şi-a notat numărul meu de telefon şi m-a sunat după luni de zile, în ianuarie, ca să mă 
ureze de onomastica noastră comună. Adresa lui – pe Bărdaş, dar şi cu stradă precizată (deşi nu e decât drumul 
vechi care se prelinge pe culmea dealului): bineînţeles, a Vânătorilor!
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Tot atunci – aerul de serenitate dintotdeauna, dar şi sentimentul de final tragic, după ce trioul central al 
„Şcolii” se retrăsese într-o lume mai bună...

Şi: ciclurile de fotografii ale lui Ion din Poiana Mărului, printre care destule folosite ca modele; însemnările 
de vară recuperate în Jurnalul intermitent din Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de pictor, alcătuită împreună cu 
George şi cu Adrian Guţă, la un an de la plecarea prietenului; imaginile captate la faţa locului de George şi de 
Mircea, mai ales de primul, peisaje şi portrete pe coastele dealurilor sau în faţa caselor şi şurilor; tablourile lui Ion 
răspândite prin apartamentele noastre de scriitori, strânse pour une fois laolaltă pentru expoziţia comemorativă 
de la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, în mijlocul căreia s-a lansat Cartea cu...; căpiţele lui Ţuţu din 
camera braşoveană de lucru a lui George, alături de peisaje ale lui Ion; la Mircea, în living, una dintre lucrările cu 
romburile din mici pătrate ale respirătoarelor de şuri; dealul „bernean” pe care ni l-a dăruit Ţuţu nouă, lucrat sobru, 
nespectaculos, superb; sau uşa de lemn pe zid coşcovit pictată tot de el şi atârnată de peretele camerei de lucru 
construite de George în prelungirea casei lui părinteşti din Tohan, unde am scris în 1984 porţiuni din Poveste cu 
scriitori tineri (publicată mult mai târziu ca Flashback 1985) şi unde am şi locuit, privind îndelung, înainte de a 
adormi, întins în patul acoperit cu o velinţă miţoasă, uşa de lemn a lui Ţuţu pe zid coşcovit...

...în Tohanul copilăriei lui George, elev al Mariei Bernea, profesoară de franceză la şcoala din sat, mai 
târziu profesor el însuşi, de română, în Zărneşti, la liceul de la blocuri, nu departe de casa lui Teodor Rusu, cu care 
s-a împrietenit şi prin care avea să-l cunoască pe fiul fostei profesoare de franceză, Horia, şi pe Ion Dumitriu...

***

Rămân certitudinile istoriei recente a artelor vizuale româneşti: marii pictori ai „Şcolii de la Poiana Mărului”, 
Rusu, Bernea, Dumitriu – descriptivul, simbolicul, metafizicul...

Poiana Mărului: Ion Dumitriu, Mana Crăciun, Gheorghe Crăciun, 
Mircea Nedelciu, Teodor Rusu (Anii `80)
© Fundaţia „Ion Dumitriu”

Poiana Mărului: Ion Dumitriu, Teodor Rusu, 
Mana Crăciun, Ioan Surugiu (Anii `80)

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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La Poiana Mărului Ion Dumitriu pictează şi fotografiază. Dar fotografiile sale 
nu sunt simple documente aide-mémoire. De cele mai multe ori fotografia şi 
pânza sunt imagini complementare ale unui fragment de lume.

Gheorghe Crăciun10

Făcute, cele mai multe, la Poiana Mărului, fotografiile lui Ion Dumitriu 
explorează în succesiuni bogate motivele trecute apoi pe pânză. Văzând în 
acel spaţiu etno-geografic o imagine a lumii, o concentrare simbolică a datelor 
ei, pictorul porneşte în căutarea – utopică, nu-i aşa?! – perspectivelor celor 
mai adecvate pentru revelarea „adevărului” ei. Drept pentru care privirea se 
va opri, în tentative mereu reluate, parcă la infinit, asupra câte unei porţiuni 
a peisajului, asupra câte unui element (ori ansamblu de elemente) datorat(e) 
prezenţei omului.

Ion Bogdan Lefter20                                                      

© Fundaţia „Ion Dumitriu”

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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© Fundaţia „Ion Dumitriu”

Ion Dumitriu
Albie cu pâini (1981)
© Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 40
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Poiana în arta mea s-a sublimat într-un arhetip format din trei părţi cu trimitere 
la universal: 1. omul (definit printr-un profil descris matematic de matricea 
punctelor de contur), 2. casa, (dar mai degrabă reducţia la esenţă a şurii  cu 
streaşină ca la Arbora, Pătrăuţi sau Moldoviţa), reprezentând locul activităţii, 
acolo unde se petrece exerciţiul carmic şi  3. natura (sublimată în profilul de 
pom, vegetaţie şi orizont geografic). Această triadă a fost mulţi ani substanţa 
picturală căreia i-am aplicat diferitele experienţe matematice pe care mi le-am 
propus. Subiectul era rezidual mitic dar în acelaşi timp se pretează practicii 
algoritmice. În final am redefinit pictura pentru nevoile mele. O pictură în care 
obiectul este simultan o articulare matematică şi una artistică. În prezent, 
subiectul mitic este transferat în descrierea procesului de creaţie, o artă 
a procesului. Cu toate acestea imagistica conturată în Poiană mai poate fi 
trasată şi azi în unele lucrări.

Şerban Epure38Şerban Epure
Pom şi şură, algoritm şi metodă (1972)
© Colecţia Şerban Epure, New York

Şerban Epure
Oameni pe dealuri (1974)
© Colecţia Şerban Epure, New York
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Mircea Milcovici
Înger în zbor (2005)
© Colecţia Mircea Milcovici, Franţa
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Horia Bernea
Hrana (1979)
© Muzeul Naţional de Artă al României
Nr. cat. 37
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Teodor Rusu
Deal (1993)

© Muzeul de Artă Braşov
Nr. cat. 57

Teodor Rusu
Deal (1998)

© Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi
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Ion Dumitriu
Peisaj III (1992)
©  Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
Nr. cat. 56
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Ion Dumitriu
Ragilă (1993)

©  Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

Ion Dumitriu
Covată (1993)

©  Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti
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Poiana Mărului este un sat din judeţul Braşov, oarecum izolat; viaţa aici se desfăşoară fără mijlocire, 
în natură, şi prezintă, din acest motiv, dificultăţi, surmontabile numai printr-o angajare totală a omului; 
acesta este un sat ce poate fi asimilat cu satul primordial, dar el este extrem de viu şi trăieşte chiar astăzi. 
În acest sens Poiana Mărului este un loc în care, în mod continuu, se experimentează întregul. De aceea 
alegerea lui pentru prospectarea de către mai mulţi pictori nu ar duce la o umbrire a autenticităţii nici 
unuia dintre aceştia; fiind experienţă a întregului acest spaţiu admite oricâţi artişti, fiecare rămânând 
autentic. 

Mircea Nedelciu14

Tot astfel unele locuri sunt proiectate din condiţia lor „cotidiană” în zonele eterate ale ierarhiei lor printr-
un eveniment care priveşte uneori arta. Evenimentul artistic şi opera de artă, faptul că acestea să se fi 
raportat la un loc în care şi la care ele se referă, lasă deschisă tema unei recartografieri a ţinuturilor şi 
aşezărilor lumii... Pentru viitor, un asemenea proiect ar fi o utopie profitabilă. Pe o hartă de acest tip, 
Poiana Mărului - Braşov ar fi, în ce ne priveşte, capitala unui eveniment care a înnobilat toponimicul cu 
experienţa unei colonii artistice şi istoria picturii româneşti cu semnificaţiile unui demers exemplar. Aici, în 
urmă cu peste două decenii, Horia Bernea - căruia i-au urmat Teodor Rusu, Teodor Moraru şi Ion Dumitriu 
- a încercat  sesam-ul unor experienţe de tip convergent. În microclimatul de aici s-a scris, se scrie încă, 
în termenii picturii, o pagină indelebilă despre dubla „locuire” a artistului: în Real şi real(ism)ul picturii.

Coriolan Babeţi15
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Adâncirea stăruitoare a unui (acelaşi) fragment de realitate, prin expresie, se poate arăta nesfârşită. 
Expresia, adâncită prin meşteşug şi răbdare, până la o posibilă sursă de desăvârşire – stăpânire a sa, 
se poate umple de un sens neaşteptat, poate emana o realitate mai amplă decât cea iniţial percepută, cu 
o deschidere infinită. Cantonarea asupra unui acelaşi loc de studiu – Poiana Mărului – obstinaţia unor 
aceleaşi teme, de-a lungul atâtor ani – peisaje de ţară, dealuri, curţi ţărăneşti, naturi statice frugale şi 
rustice – în datele unor aceleaşi repere formale, mereu reluate, are poate valoarea sentimentală a unei 
mărturii existenţiale (locul unor revelaţii personale, existenţiale şi estetice): dar are mai ales valoarea unui 
program manifest de atitudine, de o bună onestitate.

Magda Cârneci9

...ceea ce se numea în urmă cu nu prea mulţi ani Şcoala de la Poiana Mărului şi s-a disociat între timp în 
mai multe personalităţi artistice distincte avea predilecţie pentru aceste subiecte şi părea să le fi epuizat. 
Cine ar mai pune astăzi împreună Dealurile lui Horia Bernea cu Studiile lui Teodor Moraru sau cu Capetele 
de grindă ale lui Ion Dumitriu? Şi totuşi, o vreme, aceştia toţi şi Teodor Rusu au făcut să se vorbească 
despre ei ca despre un grup unitar...

Mircea Nedelciu17

© Fundaţia „Ion Dumitriu”
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LISTA LUCRĂRILOR

1. Horia Bernea
Deal
Ulei pe carton, 45 x 56 cm
Semnat şi datat central jos, cu roşu: 1963 Bernea 
Colecţie particulară, Bucureşti

2. Horia Bernea
Peisaj cu casă şi copac
Ulei pe carton, 50 x 60 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu alb: Horia Bernea (19)63 
Colecţie particulară, Bucureşti

3. Horia Bernea
Furtună la Poiana Mărului
Ulei pe carton, 50 x 61,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu brun: H Bernea (19)64 III
Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti

4. Teodor Rusu
Peisaj din Poiana Mărului
Ulei pe pânză, 50,5 x 65,5 cm
Nesemnat, nedatat (ante 1965)
Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

5. Teodor Rusu
Deal
Ulei pe pânză, 55 x 65 cm
Nesemnat, nedatat (verso 08.09.1965)
Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

6. Horia Bernea
Peisaj
Ulei pe pânză, 55 x 65 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu brun: HB 14-6-(19)66
Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti

7. Şerban Epure
Zorile în şură (Şura lui Ion Ţogoe)
Ulei pe pânză, 53 x 45 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu negru: S E  27.08.66
Colecţia Ştefan Epure, Bucureşti

8. Mircea Milcovici
Visul lui Nuţa
Ulei pe pânză maruflată pe placaj, 36 x 42 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu negru: M(19)66 28. 08.
Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

9. Mircea Milcovici
Visul lui Costel
Ulei pe pânză maruflată pe placaj, 29 x 38 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu negru: 10-09 M(19)66
Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

10. Mircea Milcovici
Casa lui Iancu 
Ulei pe pânză maruflată pe placaj, 31 x 41 cm
Semnat şi datat central jos, cu negru: M (19)66 M 09
Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

11. Mircea Milcovici
Noaptea lui Bujor
Ulei pe pânză maruflată pe placaj, 37,5 x 45 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu portocaliu: M (19)66
Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

12. Mircea Milcovici
Zori albastre
Ulei pe pânză maruflată pe placaj, 37 x 53 cm
Semnat dreapta jos, cu alb: Milcovici; 
datat stânga jos, cu alb: 1966
Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

13. Mircea Milcovici
Casa verde 
Ulei pe pânză maruflată pe placaj, 40 x 38 cm
Semnat dreapta jos, cu brun: Milcovici;
datat stânga jos, cu brun: 1966-1967
Colecţia Mircea Milcovici, Franţa

14. Horia Bernea
Studiu pentru deal
Ulei pe carton, 23,5 x 32,5 cm
Semnat şi datat central jos, cu negru: HB 8-(19)67
Colecţie particulară, Bucureşti

15. Horia Bernea
Dealuri
Ulei pe pânză, 60 x 85 cm
Semnat şi datat dreapta sus, cu verde: HB 19-8-(19)67
Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti

16. Horia Bernea
Peisaj în roşu
Ulei pe pânză, 60 x 70 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: HB 8-(19)68
Colecţia Pavel Şuşară, Bucureşti

86



17. Teodor Moraru
Poiana Mărului
Ulei pe pânză, 50 x 65 cm 
Semnat şi datat dreapta jos, cu brun: Mora 15.10.(19)69
Colecţie particulară, Bucureşti

18. Teodor  Rusu
Copac înflorit
Ulei pe pânză, 111,5 x 130,5 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu roşu: Rusu T (19)69
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 2012

19. Vasile Ulian
Piatra Craiului văzută din Poiana Mărului
Ulei pe carton, 42 x 52 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: ULIAN (19)69
Colecţia Vasile Ulian, Piatra-Neamţ

20. Teodor Rusu
Interior (Casă de pe dealul Bărdaşului)
Ulei pe pânză, 60 x 70,5 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1970)
Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

21. Ion Dumitriu
Casa neagră
Ulei pe pânză, 65 x 80 cm
Semnat şi datat dreapta jos, impasto: ION 2-1-(19)74 
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

22. Teodor Rusu
Şuri
Ulei pe pânză, 85,5 x 75,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu negru: T Rusu 1972
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 2193

23. Ion Dumitriu
Şură în muchie
Ulei pe pânză, 55,3 x 55,9 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1972)
Muzeul de Artă Bacău, nr. inv. 2169

24. Horia Bernea
Deal
Ulei pe pânză, 110 x 139,5 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu negru: HB. 10. (19)73
Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 1333 / 86.154  

25. Horia Bernea
Peisaj I
Ulei pe pânză, 130,5 x 130,5 cm
Semnat şi datat spre latura inferioară, central, cu gri: HB / 1. (19)73
Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 1471 / 91.072  

26. Ion Dumitriu
Căpiţe
Ulei pe pânză, 81 x 65 cm
Semnat şi datat dreapta, impasto: ID (19)73
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

27. Horia Bernea
Deal
Ulei pe pânză, 89,5 x 81,5 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu negru: (19)70 (19)73 HB
Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, nr. inv. D/226

28. Ion Dumitriu
Casa neagră
Ulei pe pânză, 51 x 65 cm
Nesemnat, nedatat (1974)
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

29. Ion Dumitriu
Pietrosul
Semnat stânga, spre latura inferioară, cu brun:  I D (19)74
Ulei pe pânză, 70,5 x 70,5 cm
Muzeul de Artă Bacău, nr. inv. 2170

30. Teodor Rusu
Căpiţe
Ulei pe pânză, 84,5 x 84,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu galben-verzui: T Rusu 1974
Colecţia familiei Crăciun, Braşov

31. Teodor Rusu
Interior de şură
Ulei pe pânză, 65 x 75 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu negru: T Rusu 1974
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 2239

32. Horia Bernea
Deal
Ulei pe pânză, 30 x 90 cm 
Semnat şi datat dreapta jos, cu brun: B.H. (19)75
Muzeul de Artă Bacău, nr. inv. 2161
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33. Teodor Rusu
Coasta Pietrosului
Ulei pe pânză, 91 x 125,5 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu roşu: T Rusu 1975
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 2296

34. Teodor Rusu
Dealul Titila
Ulei pe pânză, 90,5 x 66 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu galben: T Rusu 1977
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 3617

35. Teodor Rusu
Poartă de şură 
Ulei pe pânză, 35 x 32 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: T Rusu 1978;
inscripţie central jos, cu alb: POARTĂ DE ŞURĂ
Colecţia familiei Crăciun, Braşov

36. Teodor Rusu
Poartă de şură
Ulei pe pânză, 32 x 34,3 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu alb: T. Rusu 1978
inscripţie central jos, cu alb: POARTĂ DE ŞURĂ I
Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

37. Horia Bernea
Hrana
Ulei pe pânză, 130,5 x 130,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu gri: H.B.3 1979;
în stânga jos inscripţie cu gri: HRANA
Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 1470 / 91.071  

38. Ion Dumitriu
Gulii în trocuţă
Ulei pe pânză, 50 x 50 cm 
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: I.D. (19)79
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

39. Ion Dumitriu
Mere în trocuţă
Ulei pe pânză, 50 x 50 cm 
Semnat  şi datat dreapta jos, cu ocru galben: I.D. (19)79
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

40. Ion Dumitriu
Albie cu pâini
Ulei pe pânză, 65 x 81 cm
Nesemnat, nedatat (1981)
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

41. Ion Dumitriu
Fereastra
Ulei pe pânză, 74 x 74 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: I D (19)81
Colecţia familiei Crăciun, Braşov

42. Ion Dumitriu
Studiu poartă
Ulei pe pânză, 65,5 x 73,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu ocru: I D (19)81
Colecţia familiei Crăciun, Braşov

43. Ion Dumitriu
Studiu şură
Ulei pe pânză, 65 x 81 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: I D (19)81 
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

44. Teodor Rusu
Mere
Ulei pe pânză, 91,5 x 93,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu şi negru: T. Rusu 1980-1981
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 2809

45. Ion Dumitriu
Car în şură I
Ulei pe pânză, 100,5 x 81 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu ocru: I D. (19)83 
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

46. Ion Dumitriu
Şură
Ulei pe pânză, 81 x 81 cm
Semnat şi datat dreapta jos, impasto: I.D. (19)83
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

47. Ion Dumitriu
Carul cu fân II
Ulei pe pânză, 100 x 120 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu ocru: I D. (19)84
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

48. Teodor Rusu
Saci cu cartofi
Ulei pe pânză, 40 x 45 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu negru: T. Rusu (1)985
Colecţia Mihaela Drăgan, Braşov
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49. Ion Dumitriu
Cap de grindă
Ulei pe pânză, 81 x 81 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu verde: I D (19)’86
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

50. Ion Dumitriu
Şură II
Ulei pe pânză, 46 x 38 cm
Semnat şi datat central jos, cu negru: ID. (19)87
Muzeul Naţional de Artă Contemporană, nr. inv. 23982

51. Ion Dumitriu
Şură III
Ulei pe pânză, 46 x 38 cm
Semnat şi datat central jos, cu negru: ID (19)87
Muzeul Naţional de Artă Contemporană, nr. inv. 24021

52. Teodor Rusu
Fereastra
Ulei pe pânză, 90 x 90 cm
Nesemnat, nedatat (1989)
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 3317

53. Teodor Rusu
Grapă
Ulei pe pânză, 40 x 45 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu galben: T. Rusu (1)989
Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

54. Teodor Rusu
Grapă
Ulei pe pânză, 40,5 x 45,5 cm
Semnat şi datat central jos, cu negru: T Rusu 1990
Colecţia familiei Rusu, Tohanu Vechi 

55. Ion Dumitriu
Cartofi încolţiţi
Ulei pe pânză, 65,5 x 85,5 cm
Semnat şi datat dreapta jos, cu alb: I D. (19)91
Colecţia familiei Crăciun, Braşov

56. Ion Dumitriu
Peisaj III
Ulei pe pânză, 65 x 81 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu albastru: ID. (19)92
Colecţia familiei Dumitriu, Bucureşti

57.Teodor Rusu
Deal
Ulei pe pânză, 54 x 100,5 cm
Semnat şi datat stânga jos, cu alb: T Rusu (19)93.11
Muzeul de Artă Braşov, nr. inv. 3725

PRINTURI DIGITALE

1. Letiţia Bucur
Casă în Pietrosul
Reproducere digitală Epson Ultrachrome K3
pe pânză de expoziţie Epson Satin 430/m2,
realizată după original în martie-aprilie 2013

2. Letiţia Bucur
Şura lui Gheorghe Şerbănucă
Reproducere digitală Epson Ultrachrome K3
pe pânză de expoziţie Epson Satin 430/m2,
realizată după original în martie-aprilie 2013

3. Şerban Epure
Casă în Pietrosul, la Traian Clopoţel
Reproducere digitală Epson Ultrachrome K3
pe pânză de expoziţie Epson Satin 430/m2,
realizată după original în martie-aprilie 2013

4. Şerban Epure
Şură veche în Pietrosul
Reproducere digitală Epson Ultrachrome K3
pe pânză de expoziţie Epson Satin 430/m2,
realizată după original în martie-aprilie 2013

5. Şerban Epure
Curte la Ion Ţogoe, topită în soare
Reproducere digitală Epson Ultrachrome K3
pe pânză de expoziţie Epson Satin 430/m2,
realizată după original în martie-aprilie 2013
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DATE BIOGRAFICE

Horia Bernea (1938-2000). A urmat cursurile Facultăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii Bucureşti (1957-
1959). A absolvit Şcoala Tehnică de Arhitectură Bucureşti (1962) şi Institutul Pedagogic Bucureşti, Secţia Desen 
(1966). Expoziţii personale şi participări la expoziţii colective în ţară şi străinătate (1965-1999). Premii şi distincţii: 
Premiul revistei „Arta” (1972), Premiul Academiei Române pentru pictură, Ion Andreescu (1978), Marele Premiu 
al Uniunii Artiştilor Plastici (1982) etc. Participă la expoziţiile grupului Prolog. Din 1990 a ocupat funcţia de director 
al Muzeului Ţăranului Român, în paralel continuându-şi activitatea artistică.

Letiţia Bucur (n. 1940). A absolvit Institutul Pedagogic Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice (1968). Expoziţii 
personale şi participări la expoziţii colective în ţară şi străinătate (1969-1979). În 1980 emigrează în Statele Unite 
ale Americii, stabilindu-se la New York. Călătorii de studiu în Italia, Franţa, Grecia, Mexic, Spania, Turcia şi India. 
Burse de studiu la Virginia Center for Creative Arts şi Ragdale Foundation Chicago. 

Ion Dumitriu (1943-1998). A absolvit Institutul Pedagogic Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice (1965) şi Institutul 
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice - Secţia Muzeologie (1981). Din 
1966 profesor de desen la Bucureşti şi în împrejurimi, iar din 1980 la Liceul „Nicolae Tonitza” Bucureşti. Expoziţii 
personale şi colective în ţară şi străinătate (1971-1998). Premii şi distincţii: Premiul revistei „Arta” (1982), Diploma 
de onoare la „Trienala de pictură realistă”, Sofia (1985), Premiul pentru pictură al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România (1991) etc.

Şerban Epure (n. 1940). A urmat cursurile Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii (1956-1958). A absolvit Institutul pentru Radio şi Televiziune „Iosif Rangheţ” Bucureşti (1962). 
Studii private de pictură cu C. C. Constantinescu şi Henri Catargi. Expoziţii personale şi participări la expoziţii 
colective în ţară şi străinătate (1968-1978). În 1980 emigrează în Statele Unite ale Americii, stabilindu-se la New 
York. Urmează cursurile de design ale Şcolii de Arte Vizuale din New York (1984). Călătorii de studiu în  Italia, 
Franţa, Germania, Anglia, Grecia, Mexic, Spania, Turcia şi India. 
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Mircea Milcovici (n. 1941). A absolvit Şcoala Tehnică de Arhitectură Bucureşti (1961) şi Institutul Pedagogic 
Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice (1964). Expoziţii de pictură personale şi colective în ţară şi străinătate 
(1966-1968). În 1968 emigrează în Franţa. Din 1970 începe să practice sculptura. Numeroase expoziţii personale 
(Galeriile „Pochade”; Galeriile „Turtle” etc.). Participări la expoziţii colective (Salon de la Jeune Sculpture; Salon 
d’Automne etc.). Premii şi distincţii: Prix Fénéon de l’Académie de Paris (1977), Prix des Métiers d’Art de Val de 
Marne (1986).

Teodor Moraru (1938-2011). A absolvit Şcoala Tehnică de Arhitectură (1963) şi Institutul Pedagogic Bucureşti, 
Facultatea de Arte Plastice (1968). Expoziţii personale şi participări la expoziţii colective în ţară şi străinătate 
(1968-2006). Premii şi distincţii: Premiul revistei „Arta” (1980), Premiul special al Uniunii Artiștilor Plastici din 
România (1991), Premiul Academiei Române pentru pictură, Ion Andreescu (1993) etc.

Teodor Rusu (1935-2005). Studii libere de pictură. Expoziţii personale şi participări la expoziţii colective în ţară şi 
străinătate (1965-2005). Premii şi distincţii: Diploma de onoare „Astra” pentru creaţie plastică (1987). Călătorii de 
studiu în Italia, U.R.S.S., Japonia, Franţa, Germania şi Ungaria.

Vasile Doru Ulian (n. 1944).  A absolvit Institutul Pedagogic Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice (1965). 
Profesor de desen în judeţul Neamţ şi în oraşul Piatra-Neamţ (1965-2001). Expoziţii personale şi participări la 
expoziţii colective în ţară şi străinătate (1968-2008). Premii şi distincţii: Premiul pentru pictură al Uniunii Artiştilor 
Plastici la „Saloanele Moldovei” (1991), Premiul pentru pictură la Bienala „Lascăr Vorel” (2005).
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CRONOLOGIE

1955 – Horia Bernea începe să picteze vara la Poiana Mărului.

1958 – Teodor Rusu i se alătură lui Horia Bernea.

1961-1965 –  Scurte sejururi de pictură, vara (Horia Bernea, Letiţia Bucur,  Şerban Epure, Mircea Milcovici, 
Teodor Moraru, Teodor Rusu)

1963 – Primele lucrări păstrate de la Poiana Mărului (Horia Bernea)

1965-1968 / 1969 – Lucrează la Poiana Mărului: Letiţia Bucur, Horia Bernea, Şerban Epure, Mircea Milcovici, 
Teodor Moraru şi Teodor Rusu. Lor li se alătură pentru perioade mai scurte: Barbu Niţescu, Maria Meşteru şi 
Vasile Ulian.

1966  – Mircea Milcovici expune  la Bucureşti lucrările realizate în cursul verii la Poiana Mărului.

1968 – Mircea Milcovici emigrează în Franţa.

1971 – Ion Dumitriu începe să lucreze la Poiana Mărului.
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1971 / 1972 –Teodor Moraru nu mai frecventează Poiana Mărului.

1972 – Horia Bernea deschide la Galeria Simeza expoziţia Deal I.

1972-1977 – Letiţia Bucur  şi Şerban Epure lucrează la Poiana Mărului.

1980 – Letiţia Bucur şi Şerban Epure emigrează în S.U.A.

1980 / 1981 – Horia Bernea nu mai lucrează la Poiana Mărului.

1991 – Ion Dumitriu nu mai frecventează Poiana Mărului.

2005 – Încetează din viaţă Teodor Rusu, ultimul artist activ la Poiana Mărului.
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14. Mircea Nedelciu, Ion Dumitriu – un pictor experimentând întregul, în „Tribuna”, 16 mai 1985
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36. Teodor Moraru, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2010

37. Mircea Milcovitch, Journal d`exil, Nantes, Editions Amalthée, 2011

38. Şerban Epure, Poiana Mãrului - experienţa noastră, fragment din volumul de amintiri (text inedit)

39. Mircea Milcovici, Pictură la Poiana Mărului (text inedit)
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