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Coperta I: Deşertul tătarilor
                   ulei/pânză



VALTER PARASCHIVESCU
pictura



„Un studiu în roşu”

Într-unul din marile ei filme, Jezebel (1938), Bette Davis interpretează rolul lui Julie, o frumoasă 
sudistă din New Orleans, care face, într-o societate previzibilă şi conservatoare, gesturi extravagante ca să-
şi facă gelos logodnicul. În acel mediu convenţional, în care o tânără nemăritată nu putea apărea la baluri 
decât îmbrăcată în alb, rebela Jezebel şochează prin rochia ei de un roşu-aprins. Dacă, în plan profesional, 
rolul i-a adus marii artiste americane Premiul Oscar pentru Cea Mai Bună Actriţă, în economia filmului Julie 
îşi distruge statutul social, devine o persoană nefrecventabilă şi îşi pierde până şi logodnicul.

Cum arta premerge societăţii în materie de libertate, ceea ce şochează în planul convenţiilor devine 
îndrăzneală la nivelul creaţiei. Roşul-aprins, giulgiul social al unei fiinţe răzvrătite într-o societate 
conservatoare, ajunge o formă de expresie plastică pentru artist. O formă încărcată de forţă, şi de simboluri, 
şi de rafinament, pentru că, iată, o mărturisesc de-abia acum, acest lung excurs pe alte tărâmuri artistice, 
inclusiv titlul împrumutat de la unul din romanele lui Sir Arthur Conan Doyle, nu urmăreşte altceva decât să-
l definească, să-l devoaleze, să-l apropie de publicul său pe pictorul Valter Paraschivescu.

Desigur, această culoare obsesivă nu este decât un punct de plecare pentru abordarea operei 
importantului artist ploieştean. Gravitând între figurativ şi non-figurativ, între sugestie şi imaginaţie, 
construindu-şi, după reguli numai de el ştiute, destinul artistic, înaintând, adăstând, revenind, accentuând, 
aneantizând, Valter Paraschivescu îşi alege temele, îşi alcătuieşte compoziţiile, adaugă sau elimină 
elemente artistice cu un instinct de maestru.

Singur în faţa şevaletului său, în centrul acestui uriaş vârtej de culori şi de fiinţe fără chip, artistul 
guvernează, prin forţa talentului său, propria-i lume, o altă lume, lumea posibilă.

Florin SICOIE
Director

Muzeul de Artă Ploieşti  



Valter Paraschivescu şi lumea culorilor

Cine deschide o pagină pe internet şi caută numele pictorului este evident marcat de remarcile 
unor ultra specialişti în domeniu, referitoare la opera sa. Dan Grigorescu,Corneliu Antim, Ruxandra 
Ionescu, Arthur Teodorescu, Florin Şuţu sunt numai câteva nume care îi acordă timp şi spaţiu, pentru a-i 
pune în valoare creaţia.

Cu o asemena critică, fără a mai pune în discuţie palmaresul expoziţional şi de notări din zona 
distincţiilor, a medaliilor, diplomelor, mintea te duce oricum la o persoană inabordabilă.

Nu este cazul lui Valter.
Ca întotdeauna, adevăratele valori sunt întruchipate de persoane absolut normale, de o modestie 

şi de un firesc comportamental de neimaginat într-o lume în care scara valorilor este discutabilă.
Despre lumea culorilor lui Valter Paraschivescu s-a vorbit şi s-a scris mult.
Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai sugestive formulări este: Lumea lui Valter 

Paraschivescu e un cer care îşi răsfrânge culorile… (Dan Grigorescu)
Această senzaţie am avut-o într-un mod insolit, anul trecut, în cea de a doua ediţie a Taberei de 

Creaţie -  "Arta ca Viaţă". Atunci a fost şi o secţiune Tabăra Junior.
Era un cer ca în poveşti, care se răsfrângea asupra ochilor unui mic „plastician“ în vârstă de trei 

ani şi ceva. Ochii filtrau razele soarelui, în timp ce Valter, cu pensulele şi cutia sa cu minuni colorate o 
învăţa să se joace cu nuanţele, pe o paletă improvizată.

Era o pace, o linişte care aparţinea parcă altui tărâm.
Valter, uşor amuzat, dar firesc, explica tehnica acurateţei translucidurilor de culoare unui copil pe 

care l-a simţit că era intersat de acest lucru.
Atunci am înţeles mai bine că pentru Valter, pictura nu înseamnă o mişcare de complezenţă sau o 

formulă de epatare ci că pur şi simplu lucrează aşa cum trăieşte, respiră, totul fiind făcut cu ştiinţa şi 
bucuria comunicării.

Comunicare prin verb, comunicare prin culoare.
Această comunicare se află acum la Galaţi în cadrul Muzeului de Artă Vizuală.

Dan Basarab NANU
Director

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi



VALTER PARASCHIVESCU

O abstracţie lirică tinzând fie spre încifrarea în cheie intimă a datelor vizibilului, fie spre 
evaziunea din contingent, sub puterea unor nelinişti şi pulsiuni (abisale?) conferă picturii acestui tânăr de 
26 de ani (activ la Ploieşti) un aspect delectabil şi, deopotrivă, o expresie tensionată. Lucrurile stau pe 
muche de cuţit, într-un frumos joc al echivocurilor: hedonismul este umbrit de gravitate, asprimile sunt 
disimulate atât cât să se situeze în limitele suportabilului, iar vehemenţele gestuale se restrâng, 
diminutival, în zvâcniri capricios agresive de tuşă şi în graţii caligrafice de duct. Conflictul dintre 
iluminările radioase şi întunecările tulburi, în pictura lui Valter Paraschivescu, este manifest, dar nu în mod 
acut, căci îl îmblânzeşte preţiozitatea unei picturalităţi senzuale, rezultată din imprevizibilul modulaţiilor 
şi din contopirile tulburi ale tentelor. În lucrările sale de mici dimensiuni, materia colorată e mânuită suplu, 
diversificat, într-un joc seducător al compactului şi al transparentului, al zonelor bine nutrite şi al celor abia 
atinse sau spălate, şterse, zgâriate etc., fără ca această îmbelşugată ofertă vizual-tactilă, propice 
sinesteziilor, să devină vreodată copleşitoare şi să ducă la saţietate. Dimpotrivă, jocul pictural este mereu 
sprinten şi uşor, lansând tuşele într-o împrăştiere veselă, ca a fluturilor în zbor. Acest joc pare să fie însă, 
mai degrabă, o decentă învăluire, căci printre urmele lui, lăsate pe pânză se ghiceşte parcă un sumbru 
presentiment al răului. Aceeaşi ambiguitate  în alcătuirea şi în raportarea reciprocă a elementelor figurale. 
Formele din tablourile lui Valter Paraschivescu sunt surprinse când într-o prietenoasă adulmecare, într-o 
apropiere cvasi-erotică lenevoasă, când în raporturi de rezervată ostilitate, agresiunile din câmpul pictural 
rămânând însă latente. Ni se pare astfel că vedem câte un zbor, dar şi o cădere, împerecheri şi desperecheri 
ale aglomerărilor figurale, apropieri bazate pe afinitate şi contrarieri cu şanse incerte de conciliere… Câte 
o apariţie insolită, venită din afara tabloului, ca dintr-o altă lume, tulbură familiaritatea caldă în care se 
aflau formele şi le revigorează prin provocare, iar asemenea incongruenţe au o funcţie complementară faţă 
de tendinţa generală a extincţiei şi a recăderii în amorf. Nu sunt însă nişte apariţii «rele», căci spaima pe 
care ele ar putea-o aduce, în ambianţa în fond plăcută a tabloului, e atenuată de un fel de mirare amuzată, 
ceea ce dă, până la urmă, conotaţia feericului.

Valter Paraschivescu lucrează şi fotografii, această practică servindu-i la agonisirea de impresii-
emoţii care să-i alimenteze pictura şi să o ferească de uscăciunea şi de monotonia cu care l-ar putea 
ameninţa recluziunea în atelier. În actualul stadiu, pictura sa este introspectivă şi totodată evazionistă, 
ameninţată poate de a se lăsa prinsă în mrejele de delicii ale intimităţii. Lecţia naturii, pe de o parte, iar pe 
de alta, frecventarea studioasă a marii arte de oricând şi de oriunde, în căutarea de noi confruntări şi, 
eventual, de noi afinităţi, ar fi în măsură să-i confere o mai mare greutate, conducându-l te tânărul artist la 
exprimări deopotrivă puternice şi aprofundate. Altminteri, abstracţia sa lirică, de sorginte impresionist-



suprarealistă, îşi va păstra farmecul, dar numai într-un registru minor. Chiar şi aşa, însă, întâmplările 
formelor din tablourile lui Valter Paraschivescu sunt incitante şi adesea tulburătoare, căci le autentifică un 
anume fel de umor ce se traduce în poantă picturală.

Opţiunea meditativă şi cea ludică se confruntă în viziunea pictorului din Ploieşti. În acelaşi timp, 
demersul său pare orientat de două năzuinţe, de data aceasta nu polare, ci cu posibilă compunere 
vectorială: idealul nobleţei şi acela al gingăşiei.

Theodor REDLOW (Revista „Arta"  1988) 

Sunt unul dintre cei care au avut privilegiul să cunoască pictura lui Valter Paraschivescu chiar 
înainte de începuturile lui expoziţionale. Pot, astfel, să-mi dau seama deopotrivă de consecvenţa ei 
esenţială şi de diversitatea formelor expresive ale acestei viziuni, prin definiţie credincioasă unei revelaţii 
a semnificaţiilor complexe ale culorii. Cea dintâi, consecvenţă faţă de propriile idei, dovedeşte o temeinică 
înţelegere a legilor gândirii artistice care nu acceptă schimbări spectaculoase ale criteriilor lor 
fundamentale fără a se supune primejdiei superficialităţii, frivolităţii şi diletantismului.

Cât priveşte această necontenită descriere spre lumea culorii, cred că ea mărturiseşte nu numai o 
sensibilitate esenţială, care nu e numai a retinei, ci şi a lumii lăuntrice; ci şi o dorinţă hedonistă de a 
descoperi temeiurile unei bucurii adânci, adevărate. Lumea lui Valter Paraschivescu e un cer care îşi 
răsfrânge culorile, nevăzute de alţii, într-un joc luminos, ale cărei reguli sunt respectate cu deplină rigoare, 
cu credinţă în înţelesul lor pe care se clădeşte un univers raţional şi sensibil, parte a lumii dăruită întru 
începuturi pictorilor ce aduc înaintea noastră, a oamenilor de rând, înfăţişarea nevăzută a universului. 

Dan  GRIGORESCU

VIAŢA ÎN CULOARE

Valter Paraschivescu a reapărut pe simezele Bucureştiului după ce în ultimul răstimp a fost 
gratulat cu onorante premii pe diferite saloane şi concursuri de pictură naţionale şi regionale. Consecvent 
propriilor intenţii stilistice, Paraschivescu se afirmă şi de această dată drept un colorist de primă mână, 
sensibil şi raţional totodată, care ştie să evite mimetismele retoricii postmoderniste şi, deopotrivă, 
ostentaţia izvoarelor tradiţionale insuficient asimilate. În expoziţia recentă, artistul dezvăluie câteva 
segmente esenţiale ale preocupărilor sale din ultima vreme. Atmosfera de „laborator de creaţie“, deschis 
oricăror direcţii, lasă loc aproximărilor sau opiniilor impresioniste, în ciuda rigorii cu care pictorul îşi 



construieşte, din fragmente caleidoscopice, profilul stilistic. Dominante rămân însă două caracteristici, 
ambele esenţiale pentru reuşita unui proiect pictural: supleţea expresivă a desenului şi vibraţia sensibilă a 
sintetismului său cromatic. Atribute definitorii ale picturii lui Valter Paraschivescu ce ni s-au relevat încă 
de la începutul carierei sale şi pe care, iată, le dezvoltă cu o consecvenţă aproape programatică în mai toate 
tehnicile şi temele pe care le abordează. În expoziţia din această primăvară artistul ne răsfaţă cu o 
sumedenie de compoziţii lucrate în intervalul ultimilor doi, trei ani  o suită de eboşe, le-am spune, deşi cele 
mai multe au acurateţea unor creaţii definitive, în tempera, acvarelă, pastel, cărbune şi creioane colorate, 
ulei sau în tehnici mixate.

Ceea ce este interesant în pictura lui Paraschivescu este modalitatea cu totul particulară, care îl şi 
individualizează distinct în ansamblul picturii generaţiilor celor mai tinere, de a decupa în secvenţe 
semnificative o imagine reală. Pe care o şi notează ca atare. El creează astfel iluzia unei construcţii 
abstracte (mulţi l-au şi etichetat drept abstracţionist), deşi citirea sa detailistă este înviorată de excitaţia 
senzorială a unei retine impresioniste. Aparentul amorfism al seriei sale de tablouri, decorativ altfel, invită 
la o prospectare radiografică, la străpungerea „oglinzii“ înşelătoare, care ne trimite cu gândul la 
frumoasele erupţii cromatice ale impresionismului abstract, pentru a distinge distilata poezie a unui peisaj, 
a unui simbol geomorfic sau obiectual, a unei stări, a unei tensiuni poetice (care nu-i tot una cu efuziunea 
lirică!). Aceasta şi pare a fi, în cazul lui Paraschivescu, germenul care activează resursele de sensibilitate şi 
picturalism, ce ne întâmpină cu atâta ostentaţie din rama tablourilor sale. „Viaţa în culoare“ este crezul său 
fundamental şi în numele acestui crez lumea lui Paraschivescu poate fi, aşa cum ne-o şi arată cu candoare, 
un Deal, o Surpătură sau o „alunecare“ spectaculoasă de teren, un Baraj, un luciu de ape la Calica, Razelm 
sau Valea Doftanei, un zbor „Deasupra negurilor“, o statică cu scoică, cu rac, cu lămâie, cu floare... O 
privire pe cât de simplă, pe atât de înfiorată de gestul altruist al unui mare îndrăgostit de natură, de lumină şi 
de via contemplare a respiraţiei ei divine.

Corneliu ANTIM

Valter Paraschivescu face parte din categoria artiştilor care, cu delicateţe dar insistenţă, tratează 
teme şi motive care-l frământă mai îndelung. Astfel, sunt, pe parcursul anilor, teme precum digul, 
pontonul, tokonoma. Aş spune că este vorba de interes, tenacitate dar nu obstinaţie.

Cunoscând intimitatea tehnică a mai multor genuri de artă (tratarea metalului, gravura, grafica de 
şevalet, pictura), Valter Paraschivescu se mişcă cu uşurinţă în planul formulărilor tehnice, expresiv şi 
semnificativ particulare, rămânându-i ca o notă personală, gama de culoare dominată de tonuri de roşu, 
negru, griuri, alb, uneori nuanţate de galben şi ocru.

Actuala expoziţie se înscrie într-o temă predilectă  digul, dar aduce, ca noutate, mai curând 
evoluţia planului afectiv, aferent şi adiacent formei  extensia poetică a ideaticii, marcată de la început prin 



parafrazele poetice ale titlurilor  „Ferestre spre dig“, „Anotimpurile naturilor statice“, căreia îi adaugă 
formula de expunere, formula care contrazice clasicitatea de până acum a prezentărilor sale.

Astfel, prin teme şi motive pe care le are la suflet, Valter Paraschivescu, în limitele expoziţiei 
actuale, îşi continuă o traiectorie subiectivă, căreia îi adaugă o rafinată căutare cromatică. Cred însă, că 
nota particulară a momentului şi a vârstei creatoare o constituie în acest moment pentru Valter 
Paraschiescu, curajul de a-şi dezvălui public, dar cu multă discreţie, o afectivitate plină de delicateţea 
sursei, cât şi a formulării expresive.

Într-o lume marcată de exhibiţionism botezat experimente, este mai curând o superbă dovadă că 
sensibilitatea există, se afişează şi atrage.

Ruxandra IONESCU

La prima expoziţie, nu cu mulţi ani în urmă, Valter Paraschivescu dovedea că are un simţ sigur al 
construcţiei prin culoare. Tablourile lui  s-a spus atunci  sunt mărturia unui temperament liric, susţinut de o 
gândire clară, nutrită de o cunoaştere bună a legilor severe ale armoniilor cromatice.

Faptul că, în actuala expoziţie, tânărul artist prezintă desene, nu trebuie să constituie, însă, o 
surpriză. Pentru că Valter Paraschivescu face parte din acea categorie care nu cred ca linia e doar un suport 
al culorii, şi, că, atunci când se înfăţişează singură, e doar un proiect al unei clădiri mult mai complicate sau 
o notaţie a unei impresii fugare. El e un constructor şi formele propuse în desenele lui mărturisesc aceeaşi 
aspiraţie la realizarea unei compoziţii ferm articulate pe care o mărturiseau şi picturile.

Aparent spontane, ele sunt de fapt, rezultatul unor îndelungi şi cumpănite căutări; de altfel, 
spontaneitatea e darul celor care nu ostenesc încercând să afle sensurile imaginii din realitate şi al 
complexelor articulaţii care o leagă de imaginea reprezentată într-o operă artistică.

Există, fără îndoială, o zvâcnire, un fel de neastâmpăr romantic în desenele lui Valter 
Paraschivescu; şi ar fi trist dacă, la vîrsta lui, totul s-ar ordona liniştit, sub semnul unei lecţii bine ştiute. 
Căutând, cu un soi de nelinişte soluţii compoziţionale şi tehnice, încercând mereu să descopere funcţiile 
metaforice ale imaginii, el se caută pe sine.

Şi expoziţia de faţă e un argument care se adaugă celor pe care le desluşeam în lucrările lui mai 
vechi; nu încape nici un fel de îndoială că Valter Paraschivescu s-a aflat şi că drumul său de acum înainte, se 
cuvine să-l străbată cu o siguranţă de sine pe care o dă nu cu convingerea că nu poţi greşi, ci voinţa de a-ţi 
pune cât mai multe întrebări, ştiind prea bine că întrebarea e cea mai nobilă atitudine faţa de lumea 
necunoscută. Răspunsul luat de-a gata duce, spunea Montaigne, la lenevirea spiritului.

Din fericire, Valter Paraschivescu nu e pândit de asemenea primejdii; desenele lui azi, picturile, 
odinioară, dovedesc cât de adâncă e aversiunea lui faţă de lenea şi de conformismul spiritului.

Dan GRIGORESCU



VALTER PARASCHIVESCU

 Născut la 14 decembrie 1959, în Ploieşti.
 Absolvent al Academiei de Artă „Nicolae Grigorescu“ Bucureşti, 

promoţia 1983.
 Din anul 1981 participă la toate Saloanele de pictură şi grafică, 

naţionale, judeţene şi de tineret.
 Din anul 1990 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 

România.
EXPOZIŢII PERSONALE

1985 – Galeriile de Artă, Ploieşti;
1986 – Galeriile „Orizont“, Bucureşti;
1990 – Galeriile „Căminul Artei“, Bucureşti; 
1991 – Galeriile de Artă, Ploieşti;
1992 – Galeriile de Artă ale Teatrului Naţional, Bucureşti;
1994 – Galeriile „Căminul Artei“, Bucureşti;
1996 – Galeriile de Artă, Ploieşti; Galeriile de Artă ale 

Municipiului Bucureşti (GAMB);
1997 – Sediul S.C. PETROTRANS S.A.;
2000 – Galeria „Cuhnia“, Centrul Cultural Naţional Mogoşoaia; 

Muzeul de Artă, Ploieşti;
2003 – Foaierul teatrului „Toma Caragiu“, Ploieşti; Galeriile de Artă, Ploieşti; Foaierul Filarmonicii „Paul 

Constantinescu“, Ploieşti;
2005 – Galeriile de Artă, Ploieşti;
2006 – Galeria „Orion“, Ploieşti;
2006 – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi.

EXPOZIŢII DE GRUP 
1984 – Casa de Cultură, Băicoi;
1986-1998 – Galeriile de Artă, Ploieşti;
1992 – Galeriile de Artă ale Teatrului Naţional, Bucureşti;
1994 – Galeriile „Simeza“, Bucureşti;
1995 – Galeriile „Orizont“, Bucureşti;
1996 – Galeriile de Artă „Jean Louis Calderon“, Bucureşti;
1999 – Primăria din Sint Niklaas, Belgia;
2000 – Galeriile de Artă, Ploieşti;
2004 – Galeria „Silva“  hotel „Silva“, Buşteni;
2005 – Expoziţia taberei „Arta ca viaţa“ Galaţi; Muzeul de Artă Ploieşti;
2006 – Muzeul de Arte Vizuale Galaţi.

EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE 
1984 – Expoziţie de grup restrâns Magdeburg, Germania;
1987 – Expoziţie de grup Torun, Polonia;



1988 – Bienala de pictură Torun, Polonia;
1993, 1995, 1997, 1999 – Bienala de gravură Ostrow, Polonia;
1997 – Bienala de gravură Cracovia, Polonia;
1997 – Expoziţie de grup restrâns Escrenes, Franţa;
1998 – Expoziţie de gravură mică Vilnius, Lituania;
1999 – Expoziţie de gravură românească contemporană Sint Niklaas, Belgia;
2000-2001 – Expoziţie de gravură Sint Niklaas, Belgia;
2004 – Expoziţie de grup Lom, Bulgaria

BURSE, DOCUMENTARI, TABERE DE CREAŢIE
1985 – Tabăra de creaţie Câmpeni, judeţul Alba;
1986 – Tabăra de creaţie Calica, judeţul Tulcea;
1986 – Tabăra de pictură Torun, Polonia;
1992, 1994, 1998, 2001 – Tabăra de creaţie Valea Neagră, judeţul Prahova;
1993 – Tabăra de pictură „Pe urmele lui Nicolae Grigorescu“ Cornu, judeţul Prahova;
1997 – Documentare Valea Loirei, Franţa;
1997 – Bursă pentru gravură „Frans Masereel“ Kasterlee, Belgia;
2000 – Tabăra de pictură „Virgil Mihăescu“ Brebu, judeţul Prahova;
2004 – Tabără de creaţie Lom, Bulgaria;
2005 – Tabără de creaţie „Arta ca viaţa“ Galaţi;
2006 – Tabăra internaţională de pictură „Dan Platon“ Cornu, Prahova.

PREMII 
1991 – Premiul „DOMINUS“ pentru pictură, Galeria „Dominus Z Art“;
1993 – Premiul pentru gravură al Muzeului Judeţean de Artă Prahova, Bienala internaţională de gravură „Iosif 

Iser“;
1993 – Premiul pentru gravură al Inspectoratului pentru Cultură Prahova, Bienala internaţională de gravură 

„Iosif Iser“;
1994 – Premiul „ARTEXPO“ pentru pictură, Galeria „Dominus Z Art“;
1994 – Premiul III pentru pictură, Bienala de pictură „Gheorghe Petraşcu“, Târgovişte;
1995 – Premiul PETROTEL pentru gravură, Bienala internaţională de gravură „Iosif Iser“, Ploieşti;
1999 – Premiul Primăriei Municipiului Ploieşti pentru gravură, Bienala internaţională de gravură „Iosif Iser“, 

Ploieşti;
2002 – Menţiune Bienala de pictură „Gheorghe Petraşcu“, Târgovişte (REFUZATĂ);
2005 – Premiul Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, Bienala internaţională de Gravură „Iosif Iser“.

LUCRĂRI IN COLECŢII PARTICULARE ŞI DE STAT
Anglia, Austria, Australia, Argentina, Belgia, Coreea, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania, Luxemburg, 

Olanda, Polonia, România, Spania Suedia.

ADRESA: Str: Splaiului 20; bl 34H; ap 15; 2000 Ploiesti; Prahova.
         Tel: 004.0244.519821  0721.327572; mail: pavalter@yahoo.com



Deşertul tătarilor
ulei/pânză



Deşertul tătarilor
linogravură color



Deşertul tătarilor
tempera/hârtie



Deşertul tătarilor
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Deşertul tătarilor
linogravură color



Alunecare de teren
ulei/pânză



Baraj
ulei/pânză



Baraj
ulei/carton



Baraj
tempera/hârtie



Dig
ulei/pânză



Baldasare Castiglione
ulei/pânză



Baldasare Castiglione
tempera/hârtie



Ponton
ulei/pânză



Ponton
tempera/hârtie



Ponton
ulei/pânză



Ponton
ulei/pânză



Ponton
linogravură color



Ponton
timbru sec



Stânci la Belogradcic
ulei/pânză



Stânci la Belogradcic
ulei/pânză



Stânci la Belogradcic
linogravură color



Turtoi
ulei/pânză



Scoică făcând plaje
ulei/pânză



Scoică făcând plaje
tempera/hârtie



Element marin
ulei/pânză



Element marin
tempera/hârtie



Element marin
linogravură color



Marină
ulei/pânză



Papa Leon al X-lea
ulei/pânză



Papa Leon al X-lea
ulei/carton



Templu pentru rac
ulei/pânză



Marea natură statică
ulei/pânză



Masa
linogravură color



Obiecte
ulei/carton



Str. Domnească 141 cod 800163; Tel: +40-236-413452, fax 312502
e-mail: office@mavgl.ro

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALA GALAŢI

 

DIRECTOR,
DAN BASARAB NANU

Tipar: VIOLETA SINDILE
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

Expoziţie organizată de:

Viziune grafică şi credit fotografic:
VALTER PARASCHIVESCU

Tehnoredactare computerizată:
MARIANA DĂSCĂLACHE

Muzeul de Artă Ploieşti
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