
2022
[ online ]

a
a small graphics salon

8th edition

4



UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI

Prezentare grafică / curator : Ovidiu Croitoru

Editura Unarte

A4 salon de grafică mică  / a small graphics salon 8-th edition 2022

ISBN 978-606-720-164-2

catalog expozitie / exhibition catalog

online

texte:   Mirela Ștefănescu 
 Constantin Hostiuc
 Ovidiu Croitoru



l  brazi l    
l  bulgaria 
l  germany
l greece  
l  hungary 
l i taly 
l  moldavia
l nor th macedonia
l poland 
l romania 
l serbia
l slovenija 
l  turkey  
l  ua emirates 
l usa 



An effervescent platform to visual communication, The A4 Small Graphics Salon is part of 
the semantics of the relational dimension of the visual arts, in the spirit of an aesthetic 
discourse built from extrasensory and heuristic experiences translated into a plurality of 
meanings.
The aesthetic dynamics which revolve around The A4 Salon, create a mysterious and vibrant 
field, through depth and content, also it generate an artistic transfer to self-identification, 
but especially what is beyond of immediate existence.
Ovidiu Croitoru builds an artistic core, a delightful pleading about the value of imagination 
and knowledge.
Strongly marked by the current events, the society reacts in the spirit of humanity and 
solidarity. In the same direction also the aesthetic discourse is heading,  towards the 
spiritual and educational values.
Through the cultural diversity coagulated under this A4 concept, we discover fascinating 
and disturbing plastic approaches, from more distant or closer places, which merge, in 
essence, in the borders of human communication.
Congratulations to Mr. Ovidiu Croitoru for the projection of a visual event full of substance, 
value and beauty.

Art critic,
Mirela Ștefănescu
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Efervescentă platformă de comunicare vizuală,  Salonul de Grafică Mică A4 se înscrie în 
semantica dimensiunii relaționale a artelor vizuale, în spiritul unui discurs estetic construit 
din experiențele extrasenzoriale și euristice translatate într-o pluritate de  semnificații.
Dinamica estetică ce gravitează în jurul Salonului A4, creează un câmp energetic tainic, prin 
profunzime și conținut, generând un transfer artistic de identificare a sinelui, dar mai cu 
seamă, ceea ce este dincolo de imediata existență. 
Ovidiu Croitoru construiește un nucleu artistic, o încântătoare pledoarie asupra valorificării 
imaginației și cunoașterii.
Puternic marcată de evenimentele actuale, societatea reacționează în spiritul umanității 
și solidatității. În aceeași direcție, se îndreaptă și discursul estetic, spre valorile spirituale și 
educaționale.
Prin diversitatea culturală coagulată sub acest concept A4, descoperim fascinante și 
tulburătoare abordări plastice, din locuri mai îndepărtate sau mai apropiate, ce se contopesc, 
în esență, în reperele comunicării umane. 
Felicitări domnului Ovidiu Croitoru pentru proiecția unui eveniment vizual încărcat de 
substanță, valoare și frumusețe.       

Critic de artă,
Mirela Ștefănescu
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CONSTANTIN HOSTIUC
Being statements, confessional fingerprints

So impressive these works gathered in the strap of the universal and so common A4 
typographic format!
Impressive especially by what they, conditioned by the well-intentioned meticulousness 
of the organizer, can only afford in the ideal and in a fictitious imaginary: their expanding 
on a grand scale (anyone who would examine them closely would easily identify the 
monumental scale they contain in nuce, favoring this amplification, as well the „poster” 
component of the works, also generating opportunities in the same direction).

I joyfully discover a consistent implosion of personal thoughts (Alexandu Jakabhazi, 
Constantin Tofan, Ivana Idic, Ali Canturk, Bahar Sogukkuyu, Canan Atalay), followed by 
their meticulous graphic-formal reduction... and I can only regret that, for example the 
uneducated and powerless administration of our Capital does not find a way to purchase the 
mini-works included in this exhibition and to offer them, extended to the size of the block-
heel of the block-hive of Bucharest, to the new architecturally anonymous neighborhoods 
which, through such a plastic solution, would infuse superior aesthetic quality to the desert 
of those built screens, it would give a small chance of distinction to the confused and 
infantilized glances of the Bucharest citizen.
If not for „hidden” artistic reasons, than at least for the fact that all these mini-paintings 
are the fingerprints densely impregnated by the great sensitive and emotional load of the 
authors. Indirect portraits, certainly, but perhaps that is why they are all the more eloquent, 
full of value and existing „without remnant”.
Because, today, this is exactly what is missing from the „field of artistic and communication 
work” (mioritical y compris), despite the plethora of imaginaries that overwhelm us to the 
point of suffocation: the personal presence of the creator, assumed and dedicated, in the 
„work of his hands” (how good it would be for us to be able to remember, at least from time 
to time, that this phrase has a spiritual consecration that comes from the exhortation that 
always you have to keep in mind that the most honorable purpose of human activity is to 
be able to work for the common good, even for the smallest inner gain of the humblest 
human-„near”, giving up the fat selfishness in us; as for me, it is in this sublimated effort that 
I identify the generosity of thought and deed of any great artist.)
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And, obviously, I have to mention the addition of a touch of sincerity confessed, as a real 
life experience, to the spectators, readers of these „letters” with words so refined that they 
turned into dots, lines, colors, shapes, breaks, images ...

I like to rediscover, in these images&messages, a retrieved modesty of the public release 
of the creators, translated, first of all, into a studied refinement of lineage and tones, here 
rather marked by discretion, and not by screams, chromatic howls or deliberately painful, 
penetrating sharpness.
Perhaps, for the inner data of the artists, the last years of more or less imposed imprisonment 
will have resulted, happily, in the repudiation of the mermaid-screams from the family „I! I! 
Look at me! I am the most!” ...and in the option for the natural, much more deeply human 
communication of normal words, sometimes reduced, here, to the happy degree of whisper.
For, in many „views”, the trembling lines seems to be born of more touches of thought than 
of „pencil”: seems to have re-emerged, after a long time, the idea of consciousness of man’s 
fragility, of respect for others, of caring for their senses (Petio Damianov, Felicia Ionescu, 
Ioana Palamar, Luisa Palade, Irmak Şahin, Gamal El Samanaoudy, culminating in „country 
warning” message of  a lui Cosmin Paulescu). This must, no doubt, be celebrated as a good 
return to the womb of the „prodigal son”, as a natural coming of the truthful way of making 
art.
And I also gladly welcome the return to the graphic / pictorial field of the human fragment, 
which can confess, as a tendency, at least, a new search of the human being, of the one 
who, lost for a (historical) moment in the crushing world of objects-fortunes, sets out again 
in search of his divine „likeness”. (And if we are refractory to the biblical reference, let us 
remember the human spiritual ideal of Paideia, suggested by philosophy).
He is a man most often melancholy, close to the threshold of sadness, folded inward, but 
desirous of „outside”, of being perceived / seen not as a moving item, but as a subject (hence, 
perhaps, the bodily suggestions of „withdrawal”, internalization / introspection).
It is present, in these „sheets of extemporal”, „the man who thinks of himself” – one of 
the major definitions of cultural humanity since time immemorial, possible sign that the 
authors have returned, re-established in themselves, to the foundations, to the deep roots 
of their practiced art (Biro Ildiko, Claudiu Cândea, Monica Dan, Cătălin Soreanu, Cristina 
Stratulat, Dalila, Julia Townsend). 
And also as a reference to the living, „pulsating” human being, meditating on itself, is the 
layer of (self ) irony contained in a large part of the works, more directly or more concealed. 
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(Davide Botti, Krzysztof Marek Bak, Ovidiu Croitoru, Bogdan Mateiaş, Mihail Mănescu, Ilie 
Rusu, Marilena Preda-Sânc, Stela Lie, Ayşegül Kalkan Ak, Burak Boyraz, Hasip Pektas).

For now, the „image letters” seem to usefully revisit an eclectic imaginary of the present 
composed of inflows coming, mixed, from the most prosaic concrete of the modified 
culture of politics, through migrations that impose contacts and associations, as well as 
from an over-media coverage of the artistic via www, with which we live, fortunately or 
unfortunately, more and more symbiotic.
What is certain is that, with only a little more careful research, the eye-visitor will continue 
to distinguish particularities-details of local cultures, as well as artworks that evoke an old 
common spiritual dowry, valuable and always fruitful.
Oscillating between a formal synesthetic baroque „act” (Galina Petkova, Bogdan Gavrilean, 
Mihai Rusen, Olga Mardari) and simplicity (Silviu Buraga, Silvia Stoica, Victor Velculescu), 
the usual becomes a mini-gala show in search of a new balance between eclecticism 
and familiarity, between flashy gesture and declaration of faith, between manifesto and 
notation.
Can we ask for more from an exhibition than such an invitation to an open and ultimately 
creative dialogue?
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CONSTANTIN HOSTIUC
Declaraţii de prezenţă, amprente mărturisitoare

Impresionante aceste lucrări strânse în chinga universalului şi atât de comunului format 
tipografic A4! 
Impresionante mai ales prin ceea ce ele, condiţionate de acribia bine intenţionată a 
organizatorului, nu-şi pot permite decât în ideal şi într-un imaginar fictiv: extinderea la o 
scară grandioasă (oricine le-ar cerceta îndeaproape, ar identifica fără greş monumentalul 
pe care-l conţin in nuce şi, care, deci, ar favoriza această „amplificare”, ca şi componenta 
„de afiş” a lucrărilor, şi ea generând oportunităţi în aceeaşi direcţie). Descopăr cu mare 
bucurie o consistentă implozie a gândurilor (Alexandu Jakabhazi, Constantin Tofan, Ivana 
Idic, Ali Canturk, Bahar Sogukkuyu, Canan Atalay), urmate de minuţioasa lor reducţie grafic-
formală... şi nu pot decât să regret că, de pildă, administraţia needucată şi neputincioasă a 
Capitalei nu găseşte cu cale să achiziţioneze mini-operele cuprinse de această expoziţie şi să 
le ofere, extinse la mărimea calcanului rezidenţial de bloc-stup de Bucureşti, noilor cartiere 
mult anonime arhitectural care, printr-o astfel de soluţie plastică, ar infuza superioară 
calitate estetică deşertului ecranelor construite, ar mai da o şansă de înalt privirilor confuze 
şi infantilizate ale cetăţeanului bucureştean. 
Dacă nu din „absconse” motive de ordin artistic, fie şi doar pentru faptul că toate aceste mini-
tablouri sunt amprentele dens impregnate de marea încărcătură sensibilă şi emoţională ale 
autorilor. Portrete indirecte, dar poate tocmai de aceea cu atât mai elocvente, mai pline de 
valoare şi de fiinţare „fără rest”. 
Or, astăzi, tocmai acest lucru lipseşte din „câmpul muncii artistice şi comunicaţionale” 
(mioritice y compris), în pofida pletorei de imaginar care ne cotropeşte până la sufocare: 
prezenţa personală, asumată şi dedicată, a creatorului în „lucrul mâinilor” sale (ce bine ar fi 
să ne putem aminti, măcar din când în când, că această sintagmă are o consacrare spirituală 
ce vine din îndemnul ca întotdeauna să ţinem cont de faptul că menirea cea mai onorantă 
a activităţii umane este să poţi lucra în folosul, pentru binele comun, fie şi pentru câştigul 
lăuntric oricât de mărunt al celui mai umil „aproape”, renunţând la egoismul gras din noi; 
în ce mă priveşte, tocmai în această trudă sublimată identific generozitatea de gând şi de 
faptă a oricărui artist). Şi, evident, plusul unui dram de sinceritate mărturisită, ca experienţă 
interioară, privitorilor, cititorilor acestor „scrisori” cu cuvinte atât de rafinate încât s-au 
prefăcut în puncte, linii, culori, forme, pauze, imagini... 
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Îmi place să văd, în aceste imagini-mesaje, o regăsită modestie a ieşirii în public a creatorilor, 
tradusă, întâi de toate, într-un rafinament studiat al liniaturii şi al tonurilor, mai curând 
marcate de discreţie, şi nu de crianţe, de ţipete cromatice sau de ascuţimi voit dureroase, 
pătrunzătoare. Poate că, pentru datele interioare ale artiştilor, ultimii ani de recluziune mai 
mult sau mai puţin impusă se vor fi soldat, fericit, cu repudierea urletelor-sirene din familia 
„Eu! Eu! Priviţi-mă! Sunt cel mai!...” şi cu opţiunea pentru comunicarea firească, mult mai 
profund-umană a cuvintelor normale, uneori reduse, aici, până, la fericitul grad de apropiere 
al şoaptei. Căci, în multe „vedute”, liniile tremurate par să se nască din atingeri mai mult 
ale gândului decât „creionului”: pare să fi re-apărut, după mult timp, ideea de conştiinţă a 
fragilităţii omului, a respectului faţă de celălalt, a menajării simţurilor lui (Petio Damianov, 
Felicia Ionescu, Ioana Palamar, Luisa Palade, Irmak Şahin, Gamal El Samanaoudy, culminând 
cu „avertizarea de ţară” a lui Cosmin Paulescu). Fapt ce trebuie, fără îndoială, sărbătorit, ca o 
bună întoarcere la matcă a „fiului risipitor”, ca o venire în fire a modului de a face artă. 
Şi tot cu bucurie salut revenirea în câmpul grafic / pictural a fragmentului uman, care poate 
traduce, ca tendinţă, măcar, o căutare din nou a chipului omului, cel care, rătăcit pentru 
o clipă (istorică) în lumea copleşitoare a obiectelor-averi, porneşte din nou în căutarea 
„asemănării” lui divine. (Iar dacă suntem refractari la referinţa biblică, să ne amintim de 
idealul uman paidetic sugerat de filosofie.) E un om cel mai adesea melancolic, aproape 
de pragul tristeţii, repliat spre interior, dar doritor de „afară”, de a fi perceput / văzut nu ca 
item mişcător, ci ca subiect (poate de acolo sugestiile corporale de „retragere”, interiorizare 
/ introspecţie). E prezent, în aceste „coli de extemporal”, „omul care se gândeşte pe sine” – 
una din definiţiile majore ale umanităţii culturale dintotdeauna; semn posibil că autorii au 
revenit, reaşezaţi în sine, la temeiurile, la rădăcinile profunde ale artei practicate (Biro Ildiko, 
Claudiu Cândea, Monica Dan, Cătălin Soreanu, Cristina Stratulat, Dalila, Julia Townsend). 
Şi tot ca o referinţă la sinele uman viu, „pulsatoriu”, care meditează asupră-şi este stratul de 
(auto)ironie conţinut de o mare parte din lucrări, mai direct sau mai disimulat (Davide Botti, 
Krzysztof Marek Bak, Ovidiu Croitoru, Bogdan Mateiaş, Mihail Mănescu, Ilie Rusu, Marilena 
Preda-Sânc, Stela Lie, Ayşegül Kalkan Ak, Burak Boyraz, Hasip Pektas).
Pentru moment, „scrisorile-imagini” par să reviziteze, cu folos, un imaginar eclectic al 
prezentului alcătuit din influxuri provenite, mixt, din concretul cel mai prozaic al culturalului 
modificat programatic de politic, prin migraţiile care obligă la contacte şi asocieri, ca şi 
dintr-o supra-mediatizare a artisticului via www, cu care trăim, din fericire sau din păcate, 
din ce în ce mai simbiotic. Cert este că, la o cercetare doar puţin mai atentă, vizitatorul-ochi 
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va distinge, în continuare, particularităţi-detalii ale culturilor locale, ca şi opere care evocă 
o zestre spirituală comună veche, valoroasă şi mereu fecundă. 

Oscilând între un „act” baroc formal sinestezic (Galina Petkova, Bogdan Gavrilean, Mihai 
Rusen, Olga Mardari) şi simplitate (Silviu Buraga, Silvia Stoica, Victor Velculescu), obişnuitul 
devine mini-spectacol de gală în căutarea unui nou echilibru între eclectism şi familiaritate, 
între gest fulgurant şi declaraţie de credinţă, între manifest şi notaţie. 
Putem, oare, cere mai mult unei expoziţii decât o astfel de invitaţie la un dialog deschis şi în 
cele din urmă, prin aceasta, creator?
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Despite the times we live in, the creative spirit of beauty cannot be stopped from its 
will, generating harmonies that delight our eyes and our souls in the desire to put 
aside the grotesque of an absurd and incomprehensible war, of a time blocked in fear 
of a pandemic.
This edition of the small graphics salon reunites these desires, this need for beauty 
beautifully transposed by lines, color and the joy of a state beyond the everyday that 
presses us.
We hope that they will bring a touch of joy to the viewers and for a moment in time 
we will get rid of the absurd.

Ovidiu Croitoru
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In pofida vremurilor pe care le trăim, spiritul creator de frumos nu poate fi oprit din 
voința sa, generând armonii ce bucură privirea și sufletul nostru în dorința de a da 
deoparte grotescul unui război absurd și de neînțeles, a unui timp blocat în frica unei 
pandemii.
Prezenta ediție a salonului de grafică mică reunește din nou aceste dorințe, această 
nevoie de frumos transpusă prin linii, culoare și bucuria unei stări dincolo de cotidianul 
ce ne apasă.
Sperăm ca acestea să aducă un strop de bucurie privitorilor și pentru un moment in 
timp să ne desprindem de absurd.

Ovidiu Croitoru
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