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Silviu Bârsanu (n. 1965) 

 
Absolvent al Institutului de Arte Plastice şi Decorative „Nicolae Grigorescu” 

din Bucureşti (1985-1989). Din 1992 membru al Uniunii Artiştilor Plastici 

din România. Din 1990 profesor la Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova. 

 

 

 

 

 
„Artist cu o ritmicitate prestabilită şi asumată, Silviu Bârsanu are, de la o manifestare la alta, o anumită 
continuitate, o sumă de elemente repetitive (personajul feminin, diversitatea materialelor folosite, tuşa gestualistă 

şi altele) care intră obligatoriu în metabolismul oricărei expoziţii. (...) În ciuda unor fireşti stereotipii, Silviu 

Bârsanu nu a făcut şi nici nu cred că ar putea crea o artă încorsetată de reguli. Încă de la debut s-a afirmat prin 
curajul său de a gândi liber. (...) Există, în această atitudine, semnul unei prospeţimi în faţa existenţei, o dorinţă 

de a lua de fiecare dată de la capăt, o reală disponibilitate de a-şi asuma riscuri, mai puţin acela de a sfida 

canonul. De un veritabil impact vizibil, eseurile sale plastice se petrec sub semnul unei convenţii realist-onirice, 
fără a fi o artă de adâncime. Nici nu pretinde. Este o artă de tip anecdotic, dar nu glumeţ.”   (Cătălin Davidescu)                                                                                                                                                        

                                                                                              
                                                                                                                            

 

Valentin Boboc (n. 1967) 

 
Absolvent al Academiei de Artă din Bucureşti, specializarea  Artă 

monumentală - restaurare (promoţia 1992). Membru al Uniunii Artiştilor 

Plastici din România. Profesor la Liceul de Artă „Marin Sorescu” 

Craiova (1992-1994). Din 2000 profesor titular la „Palatul Copiilor” 

Craiova.   

 

 
 

„Artist dotat, aplecat cu seriozitate asupra picturii dar şi a desenului, Valentin Boboc îşi concepe opera în spiritul 

unor experimente cromatice rafinate. Neinteresat de figurativul limitat al lumii înconjurătoare, îşi construieşte 
propriul său univers în spaţiul mult mai aerat al formelor eliberate de corsetul asemănărilor cu realitatea. Această 

libertate de expresie este, însă, supusă unei rigori interioare unde niciun element nu este lăsat la voia întâmplării. 

Modernitatea sa, afişată ca o piele în care artistul se simte acasă, este dublată de o geometrie ascunsă, specifică 
artei renascentiste pe care, în mod evident „a parcurs-o‟ cu multă temeinicie. Gama cromatică luminoasă 

favorizează acomodarea lucrărilor cu spaţiile deschise ale lumii contemporane.“                   (Cătălin Davidescu) 

                                                                                                                

 

 

Gabriel Giodea (n. 1966) 

 
Absolvent al Liceului de Artă „Marin Sorescu” Craiova şi al Şcolii 

Superioare de Artă Bisericească a Patriarhiei Române Bucureşti. Pictor 

restaurator bisericesc acreditat de Patriarhia Română şi student al 

Universităţii din Craiova - Facultatea de Teologie, specialitatea Artă Sacră 

 



„Ceea ce mi se pare demn de menţionat în legătură cu lucrările sale este relaţia cu materia colorată ce conţine 

mai mult decât forma, mărturisirea artistului, mesajul de însingurare fapt pentru care, consider că ea este 

personajul cheie al universului său pictural. Mai mult, privind retrospectiv, dacă la început lucrările erau de mari 
dimensiuni, acum cele aduse în atenţie sunt restrânse ca amplitudine relevând interesul său de a cerceta, diseca şi 

disciplina spaţiul pictural. Pictura este pentru Gabriel Giodea nu doar un mijloc de manifestare a afectului, dar şi 

un loc al unor experienţe obiective unde spaţiul este perceput şi ca o construcţie reflexivă cu autoritate măcar 
egală cu cea a discursului subiectiv.”                                                                                        (Cătălin Davidescu) 

                                                   

 

Mihail Trifan (n. 1946) 

 
Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, 

Facultatea de Arte Plastice, Secţia Pictură (1971). Din 1975 membru al Uniunii 

Artiştilor Plastici din România. Profesor la Liceul de Artă „Marin Sorescu” 

Craiova (1971-2009). 

 

 

 

 

 
„La peste 60 de ani, Trifan are o vivacitate şi o dorinţă de explorare pe care, din păcate, nu le regăsim ca o 
constantă şi la cei mult mai tineri decât el. Asta vine firesc, dintr-o nevoie organică de a crea, de a se depăşi 

mereu şi de a-şi găsi noi refugii sau confirmări, iar interesul lui se răspândeşte, fără a se dilua însă, de la pictură 

la obiect, regăsindu-şi mereu motive pentru a continua. Nu este un secret pentru nimeni că Miki Trifan lucrează 

mereu şi fiecare expoziţie personală sau de grup este o ocazie în care se adună şi se reinventează cu puterea celui 
care are mult de dat, iar prolificitatea lui ar putea fi un semnal pentru cei care nu se sfiesc să expună la nesfârşit 

cele câteva lucrări, create cine ştie când, într-un moment de binecuvântată inspiraţie.”                 (Mihaela Velea)  

 
                                                                                                      

                                                                                                                                                                

Marcel Voinea (n. 1951)   

 

 
Absolvent al Institutului de Arte Plastice şi Decorative ”Ion Andreescu”Cluj-

Napoca, Secţia Sculptură (1977). Profesor de sculptură la Şcoala de Arte 

„Grigore Gabrielescu” şi Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova. Din 2002 

vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, iar din 2010 

preşedinte al filialei Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici. 
 

 

 

„Arta lui Marcel Voinea, viziune sau intuiţie, ne vorbeşte despre hoardele de oameni ce se înghesuie pe drumuri 
iniţiatice, spre cetăţi neîncăpătoare, sau încearcă să evadeze dintre zidurile acestora. Îngrămădiri de trupuri 

umane, de nuduri, aceste procesiuni iniţiatice încearcă să ne transmită un sentiment acut pe care îl trăieşte 

artistul, şi anume: realitatea în care trăim a devenit una nevrotică, ce ţine mulţimea de personaje anonime într-o 
alertă continuă sau îi împinge precipitat către nu se ştie unde. Purtătorii de icoane încalecă cai fantaşti, 

transportând simbolurile credinţei către populaţii umane. Este un pelerinaj continuu, fără un scop anume. Ce se 

întâmplă cu purtătorul de icoane transformat în personajul purtător de construcţii spirituale? Un tablou ne 

sugerează prin imagine, construcţie şi chiar titlu că acesta se află într-un „echilibru instabil‟. Va mai exista el 
oare?”                                                                                                                                           (Florin Rogneanu) 
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