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* UUnde tte-aai nn\scut, cc`nd, cce
[coli aai uurmat, cce nnote aai aavut lla
desen?

- M-am n\scut în Piatra
Neam] la 27 noiembrie 1962. În
casa p\rin]ilor mei am tr\it pe viu
primele lec]ii de art\. A urmat
[coala de arte în Piatra Neam],
liceul de art\ din Ia[i [i Institutul
"Grigorescu" din Bucure[ti. Cu
notele la desen m-am descurcat
bine.

* DDac\ tte-aar oobliga ccineva ss\
redai, ssimbolic ssau pprintr-uun
desen,  ooriginea tta ssocial\, cce ]]i-
ar vveni iimediat `̀n mminte? CCe
crezi cc\ aar ttrebui ss\ ddesenezi?

- Nu-mi vine nimic în minte
acum.

* CCrezi cc\ vvia]a lla PPiatra
Neam] ppoate ffi oo ssurs\ ddeosebit\
de iinspira]ie ssau nnu? DDac\ aai
locui `̀n ccapital\ nnu aai ddesena lla
fel dde bbine?

- Piatra Neam] este de c`]iva
ani pentru mine o bun\ surs\ de
inspira]ie. C`teva cadre din ora[
au constituit tot atatea pretexte
pentru pictur\ [i chiar acum am
în lucru c`teva p`nze cu centrul

vechi. Descop\r zilnic unghiuri
noi [i înc\ mai am premiere,
adic\ locuri din ora[ pe care le
v\d prima oar\. Dac\ a[ tr\i la
Bucure[ti probabil c\ a[ lucra [i
altceva [i altfel. Cred c\ nici nu
po]i, ca artist, s\ nu respiri în rit-
mul locului mai ales c\
Bucure[tiul i]i d\ atâta energie.
M\ întorc acolo de fiecare dat\

cu cea mai mare pl\cere.
* CC`nd aai ddescoperit cc\ ppen-

tru ttine aartele pplastice ss`nt ddome-
niul vvie]ii? DDe lla cce aa pplecat ttotul?
Dac\ nnu eerai ppictor, cce aai ffi vvisat
s\ aajungi?

- Am avut o atrac]ie pentru
art\ înc\ din copil\rie pentru c\
tata picta acas\ [i eu m\
chinuiam s\ fac ca el, apoi am
început [colile de art\ [i foarte
cur`nd nu prea a mai fost loc de
întors. Dac\ m\ g`ndesc bine
cred c\ nu mi-am pus niciodat\
problema s\ fac altceva [i am
avut mereu senza]ia c\ toate s-
au înt`mplat a[a cum trebuie s\
se înt`mple.

* CCrezi `̀n ddestin, `̀n ssoart\, `̀n
noroc? CC\rora ddintre pprofesorii
t\i lle ddatorezi ccariera tta dde aacum
[i ddac\ eei ]]i-aau iinfluen]at vvia]a?

- Cred [i eu ca [i al]ii în
înt`lnirile esen]iale din via]a
noastr\. Înt`lnirea cu profesorul
Pompiliu în anii mei de [coal\
general\ a fost un mare noroc.
Prin felul lui molipsitor de a fi mi-
a insuflat o mare dragoste pentru
art\ [i mai ales pentru me[tesug.

Atunci am înv\]at de la ascu]itul
d\l]ilor pentru lemn p`n\ la cele
mai subtile detalii de modelaj în
lut. Cu el f\ceam sculptura [i
desenul iar cu doamna Pompiliu
pictura [i istoria artei. Orele de
atelier se prelungeau p`n\ seara
t`rziu, timp în care în holul mare
al [colii profesorul Macarie ]inea
cu cei de la muzic\ orele de
orchestr\. 

A urmat apoi la liceul de art\
din Ia[i cu bunul nostru profesor
Pavel Ghiligor de la care am
deprins at`t c`t am putut rigoarea
[i disciplina de atelier, regreta]ii
Mircea Ispir la pictur\ [i Ion
Buzdugan la sculptur\ [i abia
mai t`rziu la institut profesoara
Simona Vasiliu-Chintil\ care ne-
a deschis cu totul alte perspec-
tive. Tuturor le datorez at`t de
mult.

* CCe ccrezi cc\ ee mmai iimportant
pentru uun ppictor, iideea, llinia
desenului, ssim]ul cculorii, ccom-
pozi]ia?

- Cred c\ foarte important
pentru un pictor este sim]ul
înn\scut al culorii. Dup\ mine
culoarea este cea care creeaz\
emo]ie [i emo]ia conteaz\. 

Mae[trii colori[ti au [tiut s\
se elibereze la timp de tirania
formei. A[a explic eu existen]a
unor nativi de excep]ie ca
Dimitrie Ghia]\ sau Lucian
Grigorescu ca s\ dau dou\

exemple care-mi vin acum în
minte. Este la fel de adev\rat [i
c\ st\p`nirea întregului arsenal
de mijloace care se inv\]\,
desenul compozi]ia etc. ajut\
enorm ca execu]ia s\ se ridice la
nivelul ideii.

* CCe ppreferi ddintre ccei ppatru:
Michelangelo, RRubens, PPicasso
sau MMatiss? NNume[te ttrei mmari
pictori rromani ccontemporani
prefera]i.

- Cei patru nu se afl\ printre
preferin]ele mele imediate dar
am [i eu propria list\ de arti[ti pe
care-i rev\d oric`nd cu mare drag
[i din care fac parte Bonnard,
Utrillo, Morandi, Klimt mai ales în
desene, John Singer Sargent,
Joaquin Sorolla în apuntes,
Anders Zorn [i în general pictorii
care au pictat pictur\ [i care nu
s`nt chiar dive. ~mi plac mai mul]i
pictorii români contemporani dar
pe lista mea permanent\ s`nt
maestrul Baba, [tefan Câl]ia [i
Horia Bernea.

* DDac\ ]]i-aar iimpune uun

cump\r\tor, aai ddesena nnuduri?
- Nudul nu e chiar o tem\ pe

care sa ]i-o impun\ cineva dar
pentru mine e un exerci]iu pe
care îl tot amân de vreo dou\zeci
de ani. Pictarea unui nud feminin
conving\tor este o încercare
serioas\ pentru orice artist, cere

un anume tip de aten]ie [i con-
centrare dar [i pretinde o logis-
tic\ asupra c\reia nu vreau s\
insist prea mult.

* CCe pp\rere aai dde ppictorii
tineri ddin NNeam]? MMai ""calc\"
vreunul ppe uurmele uunor ppictori
precum NNicolae MMilord, IIulia
H\l\ucescu ssau PPetru PPetrescu?
Crezi cc\ aare ccine vv\ llua llocul
peste 220-330 dde aani?

- Arti[tii tineri din Neam]
at`]ia c`]i au ales s\ r\m`n\ aici
s`nt [coli]i la cele mai bune uni-
versit\]i de art\ din ]ar\. Cei care
au reu[it s\ treac\ cu bine de
primele deziluzii de dup\
absolvire s-au adunat [i au pus
aici temeliile unei cariere artis-
tice. Sper totu[i ca m\car c`]iva
dintre tinerii arti[ti s\ r\m`n\ pe
teritoriul artelor plastice, a[a,
pentru continuitate, de[i tenta]ia
pentru noile mijloace de expri-
mare ca instala]iile, arta video
etc. este foarte mare.

* DDe cce nnu eeste oo bburs\ ssau
o ccas\ dde llicita]ii dde oopere dde

art\ `̀n PPiatra
Neam]? AAr ttrebui
f\cut\? DDe ccine?

- Probabil c\ ar
trebui f\cut\ o
burs\ de art\ sau o
cas\ de licita]ii în
Piatra Neam] a[a
cum este [i prin alte
locuri. Au fost
c`teva încerc\ri anii
trecu]i cu ocazia
unor baluri de
cristal sau a[a
ceva. Acum c\ veni
vorba,  probabil c\
un parteneriat între
UAP [i Camera de
comer] ar fi un bun
început. 

* CCe pp\rere aai
de aactivitatea FFilialei

Neam] aa UUAP? TTe aajut\, ee nnece-
sar\, cce aar ttrebui ss\ mmai ffac\?

- UAP Neam] încearc\ dup\
puterile ei s\ ofere o c`t mai bun\
vizibilitate arti[tilor cu adev\rat
interesa]i s\ se fac\ remarca]i.
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Cea de-a VI-a edi]ie a
Promenadei Operei, unul dintre
cele mai `ndr\gite evenimente
anuale ale Capitalei, se va
desf\[ura sâmb\t\ sear\ pe
esplanada cl\dirii.

Potrivit Operei Na]ionale
Bucure[ti (ONB), `n prima sear\
de toamn\ a acestui an, publicul
se va putea bucura de fragmente
celebre din opere precum
"Carmen" (Georges Bizet),
"Nabucco" (Giuseppe Verdi),
"Faust" (Charles Gounod),
"Tosca" [i "Turandot" (Giacomo
Puccini), "Samson [i Dalila"
(Camille Saint-Saens). 

La edi]ia din acest an, pe
scena din fa]a Operei vor evolua
unii dintre cei mai talenta]i [i mai
aprecia]i arti[ti lirici ai momentu-
lui, angaja]i sau colaboratori ai
institu]iei, printre care Iordache
Basalic, Adriana Dumitriu,
Andreea Iftimescu, Cristian
Mogo[an, Silvia Sorina
Munteanu, Emanuela Pascu,
Ionu] Pascu, Andrada Ioana
Ro[u, Crina Zancu, dar [i tinere
speran]e ale genului liric româ-
nesc, precum tenorul Ionu] Hotea. 

Un invitat special al serii este
basul Marcel Ro[ca, solist la
Aalto Oper din Essen (Germania),
unde a cântat roluri importante ca
Filippo din "Don Carlo", Zaccaria
din "Nabucco", Boris Godunov din
opera cu acela[i titlu, Gremin din
"Evgheni Oneghin", precum [i
roluri din mai toate operele lui
Richard Wagner. 

O prezen]\ deosebit\ la edi]ia
din acest an va fi Corul Operei
Na]ionale Bucure[ti, preg\tit de
maestrul Stelian Olariu, care va
interpreta fragmente binecunos-
cute, precum Mar[ul triumfal din
opera "Aida", Corul sclavilor din
opera "Nabucco" [i Corul
solda]ilor din "Faust". 

~n concertul `n aer liber, care
va `ncepe la ora 21,00, orchestra,
corul [i soli[tii vor evolua sub
bagheta dirijorului Tiberiu Soare. 

Pentru prima oar\ `n istoria
evenimentului, Promenada va fi
prezentat\ de doi arti[ti ai teatru-
lui: tenorul Vlad Miri]\, care a
reprezentat `n anul 2008
România la Eurovision `mpreun\

cu Nicoleta Matei (Nico) [i prim-
balerina Monica Petric\, ambii
fiind [i cursan]i ai proiectului
studiOpera. 

Evenimentul se va desf\[ura
[i sub semnul proiectului euro-
pean studiOpera, ini]iat de ONB
`n colaborare cu Accademia di
Teatro alla Scala [i Svasta ICG
România, mare parte dintre
soli[tii care `[i vor da concursul la
Promenada Operei urmând cur-
suri de perfec]ionare `n cadrul
acestui program. 

Edi]ia din acest an `nseamn\
[i o serie de surprize pentru pub-
licul larg: dou\ ecrane de
proiec]ie vor fi amplasate `n fa]a
Operei, ele servind ca suport pen-
tru filme de prezentare a
Promenadei [i a proiectului
studiOpera, care vor rula `n
fiecare sear\ pân\ la eveniment. 

De asemenea, vor fi
amplasate dou\ zone de
fotografiere pentru publicul larg,
ca o invita]ie la joac\ `n lumea
operei, imagini ce vor fi afi[ate pe
contul de Facebook studiOpera
dup\ eveniment, pentru a putea fi
desc\rcate de spectatori. 

Nu `n ultimul rând, vor fi dis-
tribuite chestionare care urm\resc
opinia publicului fa]\ de activit\]ile
curente ale Operei, completarea
acestora fiind r\spl\tit\ la final de
organizatori prin mici cadouri-sur-
priz\ oferite de sponsorii JTI [i
asocia]ia Friends of Opera. 

Dat\ fiind amploarea edi]iei
din acest a Promenadei Operei,
evenimentul va fi organizat cu
sprijinul unei echipe de peste 20
de voluntari. 

Mai bine de 5.000 de specta-
tori au participat anul trecut la cea
de-a V-a edi]ie a Promenadei
Operei. Prima edi]ie a avut loc pe
25 august 2007. De fiecare dat\,
pe esplanada teatrului s-au
adunat mii de spectatori, dornici
s\ guste din frumuse]ea muzicii
clasice. Preluând modelul mani-
fest\rilor de amploare realizate de
institu]iile de gen din Europa -
precum operele din Londra, Paris,
Roma, Viena, Berlin, Madrid,
Praga -, Opera Na]ional\
Bucure[ti a transformat acest
eveniment `ntr-unul tradi]ional.

Cea de-a VI-a edi]ie 
a Promenadei Operei,
pe esplanada cl\dirii

Valori nem]ene

Pictorul DUMITRU D. BOSTAN: 
"Cred c\ nu po]i, ca artist, s\ nu respiri

`n ritmul locului `n care tr\ie[ti"


