
 

Zilele BRAUNER 

 

Alături de Eminescu, pe 15 iunie comunitatea culturală din Piatra-Neamț îl 

sărbătorește anual pe Victor Brauner, unul dintre reprezentanții de vârf ai suprarealismului 

plastic european. Născut și format aici, pictorul exilat la Paris din 1930 și-a conservat în urbea 

natală o binemeritată posteritate prin amintirile cunoscătorilor, prin câteva tablouri prezente în 

colecția Muzeului local de Artă și printr-un redutabil specialist în opera sa. E vorba de poetul, 

de eseistul și de criticul de artă Emil Nicolae, lider al comunității evreiești nemțene și activ 

animator cultural. Prin el, de ani buni ”Baal Shem Tov”, celebra sinagogă din Piatra-Neamț, a 

devenit un spațiu al dialogului intelectual și mai ales o cutie de rezonanță a memoriei celui 

care a pictat premonitoriul autoportret cu un ochi enucleat. 

Liceul de Arte din Piatra-Neamț se alătură și el acestui gest restaurator de 

memorie culturală, căci poartă numele pictorului suprarealist și, prin asta, se simte obligat să 

participe la fiecare ediție a sărbătoririi patronului său spiritual. Astfel, și anul acesta instituția 

școlară nemțeană este implicată prin câteva activități la celebrarea celor 116 ani de la nașterea 

lui Victor Brauner. Pe 12 iunie, la Biblioteca Județeană elevi de gimnaziu au pictat ”în 

maniera Brauner” chiar în sala omonimă, în cadrul unui atelier plastic special organizat de 

profesori ai liceului (prof. Carmen Corlățeanu, prof. Adriana Stanciu, prof. Valentina Andrei), 

au dialogat pe tema ”Dadaismul în pictură și literatură”, iar pe 15 iunie câțiva profesori ai 

școlii (Potop Ștefan, Luminița Moscalu, Adrian G. Romila) vor avea intervenții la colocviul 

național ”Avangarda merge-n Paradis”, administrat de același neobosit entertainer Emil 

Nicolae la sinagoga Baal Shem Tov; unii  expun pe simeze (Grigore Agache, Lucian 

Tudorache), în timp ce elevi din ciclul liceal (La Mancusa Emanuele, Barcan Evelina, 

Ciobanu Tudor, coordonați de profesorii Narcisa Pavel, Maricica Ghiorghieș și Marcel 

Baltag) vor asigura intermezzo-urile muzicale. Urmași ai avangardiștilor români, comentatori 

avizați, scriitori importanți și specialiști în subiect se vor apropia de spiritul liber 

victorbraunerian prin lucrări plastice și prin piese muzicale performate de mai tinerii ucenici 

nemțeni în ale artei.   

Prezență activă în viața culturală a orașului, Liceul de Arte este și anul acesta, la 

început de iunie, un ambasador remarcabil al memoriei lui Victor Brauner. 
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