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Sub semnul A4 

Ovidiu Croitoru a avut frumoasa inițiativă de a ne propune, în plină toamnă
bucureșteană, o întâlnire la Simeza, pe simeză, sub semnul dimensiunii filei A4. 
Formatulreprezintă o aparentă constrângere grafică, ce a unit personalități
artistice diferite, fiecare cu prelucrări iconografice și stilistice proprii... această unitate
în diversitate, ne-a îngăduit să ne revedem, noi cei ce suntem încă, cu prietenii și
dascălii noștri ce nu mai sunt.
Se vorbește mult despre concept în perioada actuală; uneori ideea de concept
expozițional este chiar mai importantă decât consistența artistică a ceea ce se
expune... Apreciez deosebit faptul că Ovidiu Croitoru a pornit de la un concept inedit
ce are o mare consistență și anume unul legat de trăire autentică și de amprenta 
afectivă a actului artistic.
Expoziția A4 se desfășoară sub semnul intâlnirilor în toamnă, în cadrul Universității 
de Arte din București, unde ne-am adunat an de an și toamnă de toamnă, ca studenți, 
discipoli, absolvenți de ieri și de azi... cu dascălii noștri și noi în calitate de dascăli, mai 
târziu...
Cu amintiri și imagini, ne-am regrupat în această toamnă, sub semnul prospețimii
și bucuriei ce ne-o oferă desenul, cum spunea Ovidiu Croitoru, care adăuga că
spontaneitate și intâmplare joacă un rol important în desen.
Cu toate că desenul presupune o intensă și riguroasă trudă, iată că el are și o
componentă fragilă, delicată și întâmplătoare. Sub semnul diafan al întâmplării,
ne-am întâlnit pe simeză în toamna anului 2015.
 
Ileana Stănculescu 
Nov. 2015
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