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Georgeta Cocian

Câteva precizări

Despre pictura, acuarelele și desenele Georgetei Cocian
au apărut deja trei cataloage ce explorează cu empatie 
și fineţe creaţia artistei. Catalogul de faţă nu este unul
recapitulativ, ci năzuiește să dea seama despre 
cea mai recentă perioadă — aflată sub semnul Grădinii, 
al Centrului — într-o abordare mai largă: arta ca sinteză
între locuire, natură și creaţie. Așadar, atât materialul
iconografic cât și textele însoţitoare se vor referi nu doar la 
validitatea și coerenţa gestului artistic, ci și la diverse contexte
culturale sau de altă natură ce prelungesc și susţin sensuri 
care nu sunt neapărat premeditate, dar, cu siguranţă,  solidare. 

Textele în italice aparţin artistei.
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Pe aici a trecut Îngerul, Silviu Oravitzan

Grădina, Aproapele Inimii, Marcel Tolcea

În loc de CV – câteva repere 
profesionale şi afective
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Pe aici a trecut Îngerul…
„Fă Rai, din ce ai!”
 (Patericul românesc)

Să ai tot timpul în faţa ochilor, să te împresoare grădina, florile, natura — ochi 
al universului —unde nimic nu este întâmplător, iată o imensă binefacere!
Călătorim o  dată cu minunea florilor, cu pasărea care cântă, cu zborul albinei. 
Cum călătorim, pe ce lungime de undă, asta nu ne minunează?
În regăsirea cu sine a „Icoanei Totale”, inima va găsi ancestral pașii lui Adam
în Grădina Edenului. Traversând o lume a secularizării, prin cultura grădinilor,
nostalgia pentru originea noastră paradisiacă, caracterul contemplativ al 
unor asemenea fapte poate fi răstălmăcit. 
În cazul de faţă, nu este vorba despre echivocul omului modern aflat în faţa
frumuseţilor naturii. Ceea ce face Georgeta Cocian este o experienţă mistică
ce cuprinde contemplaţia și meșteșugul care pun sufletul într-o pace ce ne
adună pe toţi în bucurie și liniște, prin renunţarea la grijile acestei lumi.
La început, mirarea, apoi gesturile mai mult decât cuvintele, care cuprind
mângâierea tandră sau atingerea temătoare, până la ultima expresie a 
pensulaţiei. Tuşele de culoare glisează pe chipul subiectului, dovedind o
nebănuită aptitudine de pliere şi probând un uimitor impuls al receptivităţii, 
al participării  la mirificul spectacol al naturii. Există aici un soi de participare
prin necontenită metamorfozare a identitaţii, la focalizarea succesivă a 
motivului, un soi de întrebări care, paradoxal, sunt şi răspunsuri. Altfel spus,
suprafeţele din ce in ce mai mari pictate, absorbind realul, se integrează
într-un singur chip: grădina-chip. Acum e posibilă golirea de sine, atenuând
aproape de zero violenţa umorilor, artistul devenind o cutie de rezonanţă a
„Cântecului absolut”. Ochiul admiră fără să dea neapărat explicaţii, iar mâna
modelează forma fără să știe neapărat cum. 
Realitatea ne trimite dincolo de propriile ei limite prin acest exerciţiu impus
privirii. Peste tot și toate se străvede Dumnezeu, care ne pune laolaltă: 
autor, lume, privitor.
Mijlocirea de către autoare a acestor mestesugite fapte vine din curăţirea 
sufletului, din limpezirea ochiului și înţalegerea tainică a vieţii. Există aici 
o extraordinară sensibilitate, cu o dragoste sinceră pentru frumos și 
cucernicie, ce nu se reduce la aparenţe. Un discurs nu doar poetic, ci și 
ontologic. În această hermeneutică a tăcerii, atelierul artistei 
Georgeta Cocian păstrează doar pecetea facerii, interceptarea șoaptei,
aburul zborului care atestă că pe aici a trecut Îngerul...

Silviu Oravitzan
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Grădina, Aproapele Inimii

Proiectul cărţii de faţă a început cu o conversaţie 
telefonică. Maestrul Silviu Oravitzan mă întreba 
dacă mi-ar plăcea să lucrăm împreună la un album 
al Doamnei Georgeta Cocian. Nu am vorbit prea 
multe atunci despre asta însă propunerea m-a 
intrigat. Știam, în linii mari, ce fel de pictură face 
Georgeta Cocian și, mai ales, o cunoșteam din 
primii mei ani de profesorat de la Gătaia, unde 
fusese medic psihiatru.
(Stop cadru afectiv: naveta de fiecare zi pe ruta Timișoara-Reșita 
dintre 1979-1983, „Pădurea”, adică Spitalul de psihiatrie, 
Radu Ricman, Psiholoaga, cenușiul vieţii cotidiene de atunci.)

Ceea ce mă intriga nu era atât debutul de exeget al lui 
Silviu Oravitzan cât filiaţiile încă nedescoperite de mine 
între pictura celor doi. Atunci când l-am întrebat despre 
asta, mi-a spus așa: „Atinge pânzele ca o respirare.” 
Ceea ce mi se pare că surprinde nu doar o anume 
gestualitate, ci și o anume postură meditativă. 
Apoi am stabilit împreună echipa proiectului. 
Lui Pavel Vereș i-a revenit concepţia albumului, 
iar Victor Babușcov se va ocupa cu fotografiile și filmul.

Marcel Tolcea
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După care am avut primele întâlniri acasă, la artistă. 
Am vizitat casa, am admirat grădina, atelierul, am 
privit pânzele, am discutat despre albumele anterioare. 
(Stop cadru afectiv: din casă, de fapt se coboară în 
grădină, ca și cum, în plin centru al Timișoarei, în acel 
loc, ai coborî o colină secretă. Vecinii spun că acolo, 
acum o sută de ani, se afla o linie de cale ferată.) 
Sunt evocate nume dragi ale vieţii culturale timișorene 
și clujene: de la Eduard Pamfil și Deliu Petroiu — cei 
care au girat debutul din 1985, la Clubul Presei —, 
până la Mihai Dragomirescu, Doina Mihăilescu, ț
Ioan Iovan, Ioan Petraș sau Oliv Mircea. Albumele, 
în care se regăsesc semnăturile celor sus-citaţi, sunt 
elegante și mai ales, dau seama despre un traiect 
intelectual ce redescoperă arta după 20 de ani de 
dedicare meseriei de medic.
Dar cel mai interesant moment se consumă în Atelier, 
unde gazda noastră ne povestește despre fiecare 
tablou ce colţ al grădinii surprinde, în ce moment al 
anului sau al zilei, de unde vin bulbii de flori, cum au 
fost cultivaţi. (O clipită mă gândesc la maestrul din 
liceu al Doamnei Cocian, Stefan Bertalan, cel care 
privea plantele cu o atenţie goetheană!) Mici istorii ale 
unei lumi secrete ce vine, foșnește foarte aproape de  
noi, de înţelegerea noastră, și, mai ales, de ochiul 
inimii. (Această mișcare a Grădinii care vine spre 
privitor va fi cheia filmului, cum veţi vedea!) 
Pentru mine, abordarea viitoare a albumului începe să 
prindă contur. Înţeleg tot mai clar că pictura 
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Georgetei Cocian nu dorește să fie o convenţie, nici un 
exerciţiu de gratuitate, după celebra formulă a unei sagace 
scriitoare franceze, nici nu meditează la modernitatea actului 
creator, ci înseamnă o luare în posesie a unui loc mirabil, a unui 
topos ce exprimă Centralitatea Fiinţei. Și care este compus 
din Familie + Casă + Grădină + Atelier + Tablouri, fără a fi nici 
suma acestora, nici ipostaze ale acestora, ci un ceva indefinibil, 
imponderabil și miraculos ce le ţine pe toate laolaltă.
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Da, în această sumă enumerativă, tablourile 
sunt la urmă (nu ultimele!) fiindcă ele strâng, 
coagulează, sintetizează nu o atitudine 
estetică, ci o stare a Fiinţei ce se lasă surprinsă 
prin emoţie, recunoștinţă, contemplaţie, 
candoare, melancolie.    
Dacă ar fi să fac un „ierbar” al stărilor de graţie 
pe care Georgeta Cocian ni le împărtășește, 
aș observa, mai întâi, că un detaliu a trecut 
aproape neobservat: absenţa umbrei. Ceea 
ce înseamnă că picturile sale ne plasează, 
ne somează să ne regăsim într-un Eden al
deplinei solarităţi, la ceasul senin al amiezii, 
sub cerul alb al unui paradis netulburat. 
(Să observaţi albul de dincolo de culori ce se 
comportă asemenea unei reper  mai degrabă 
celest, vertical!) Dar Edenul acesta nu este
unul atemporal, ci dăruiește Florii, vegetalului
atributele eternităţii sub forma paradoxală a 
trecerii. Dacă, uneori, „clipa cea repede”
devine personajul tablourilor sale, atunci 

trebuie să spun imediat că melancolia lor
este mult atenuată, fiindcă celălalt personaj
nevăzut, de fapt primul  în ordine absolută,
este chiar Creatorul. 
Și este de la sine înţeles, de vreme ce
vorbim despre Paradis, despre Centru. 
Iar prezenţa Sa e celebrată mai întâi de
jubilaţia privirii și a sufletului ce se bucură, 
se fericesc de minunea Lumii și a Luminii. 
Și, în al doilea rând, aș semnala că această
inefabilă prezenţă vine din perspectiva de
observare a naturii, a Grădinii de către
pictor care simte nevoia de a surprinde 
peisajul dintr-un înalt, dintr-un loc înalt al
casei. Un punct de veghere ce, în vechime,
purta un nume astăzi aflat în uitare: Mirador.
În fine, nu m-ar mira ca destule dintre 
minunatele respirări ale Grădinii din tablourile
Georgetei Cocian, la adăpostul nopţii, să își
strângă petalele pentru a fi încă mai vii dimineaţa.
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Primul meu contact vizual cu casa 
în care locuiesc de zece ani cu soţul 
meu George a fost iedera ce acoperea 
partea dinspre stradă. Vegetaţia aceea,
pe care fireşte că am păstrat-o, mi-a dat 
senzaţia unei case nu vechi, ci bătrâne, 
în sensul frumos al cuvântului. 
Parcă se învelea într-un voal de frunze 
pentru a se feri de ochi nechemaţi.

1

24 (detaliu)

24 (detaliu)
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„Pictura de astăzi a Giorgetei Cocian ni se înfățișează ca o întrupare, ca o întruchipare, 
ca o dez-văluire a sentimentelor. Ea — pictura dintotdeauna — este vis și descoperire.”
(Oliv Mircea, Partea visului şi partea descoperirii, în Georgeta Cocian. Ofrandă, Eikon, Bistriţa, 2010) 

24 (detaliu) 24 (detaliu)
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Suprafeţele mari le-am descoperit recent. Puţine din lucrările 
mele depăşesc 100 cm. Să pictezi pe suprafeţe mari e ca şi 
cum te-ai apropia şi mai mult de ceea ce vezi. Ca şi cum 
detaliile sau fragmentele devin în sine lucrări independente. 

2

24 (detaliu)



22 23

“Peisajele luminoase dezvăluie 
o siguranță a gestului, a privirii: 
forma internă aproximată de artistă 
se limpezește în înfățișarea ei pictată.”
(Deliu Petroiu, Respirația unei imagini, 
în Georgeta Cădărean Cocian. Pictură 
2007. Gen Paradisiac, Direcția pentru 
Patrimoniu, Cultură și Culte, Timișoara)

3

24 (detaliu)
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Simbol al regenerării, trandafirul a fost, la romani, 
asociat cu ideea reînvierii. Acestui sens, poezia 
medievală a trubadurilor îi adaugă semnificaţia 
iubirii mistice, adică a unei contopiri cu divinul, 
ceea ce, evident, înseamnă, din nou, 
viaţă veşnică, nemurire.

4

24 (detaliu)
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Caligrafia grădinii aduce laolaltă 
semne străvechi, de dinainte de 

om, foşnete ale unei lumi mereu 
renăscute, parfumuri şi miresme 

ale vieţii. Dar, mai presus de toate, 
abia ghicita mărturie a unei 

Prezenţe ce dă sens, echilibru 
şi frumuseţe tuturor.

Ştiu că artistul modern nu este preocupat de un mimetism 
ce ia în inventar realitatea pe care o reprezintă. Se vorbeşte 
mult despre faptul că arta e o convenţie. Şi totuşi, eu nu 
inventez peisaje sau colţuri de natură. Eu le privesc, 
mă încarc de frumuseţea lor şi le redau ca atare.

5

5 (detaliu)5 (detaliu)
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(24 (detaliu))

24 (detaliu)
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„Doamna Georgeta Cocian își asumă rolul 
de creator  și lasă ca lucrurile să decurgă în 
firescul lor. Observă și transpune, dă crezare 
talentului. Aruncă priviri spre lumea vegetală, 
o lume existentă mereu la amiază. Sporește o 
pictură de luminozități, orientată de încredere, 
o pictură bucuroasă.
Vegetalul evocat plenitudinar își ridică 
exuberant transparent.. spre cer, rămas 
mereu așa, a.... semne cu vitraliile. Astfel se 
lasă străbătutu de lumină în egală măsură în 
care lasă privirea din lăuntru să simtă în juru-i 
înălțări, creșteri, ridicări la puterea spirituală. ”
(Ioan Iovan, Georgeta Cocian, Nostalgii 
andine. Pictură 2012, Uniunea Artiștilor 
Plastici Timișoara, Galeria Helios)

6
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Lumină albă, lumină galbenă,
lumină verde-vie, toată a florilor.

8

24 (detaliu)

24 (detaliu)
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24 (detaliu)

24 (detaliu) 24 (detaliu)
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„Moartea în grădină nu este tristă, ea este pur și simplu 
naturală. Ea intervine pentru că a sosit momentul; de 
pildă, pentru un copac prea bătrân, poate chiar bolnav. 
Moartea survine și pentru că noi oamenii și toate ființele 
vii ale acestui <bucătar personal> avem nevoie să ne 
hrănim. Ea intervine adesea pentru a face loc generației 
următoare, dacă sămânța rămâne vie. Moartea în grădină 
nu are nimic traumatizant, doar dacă se întâmplă din 
cauza neglijenței grădinarului. Numai grădinarul are o 
conștiință ascuțită, dar o ambianță de abandon plutește 
în aer, un nu știu ce subtil de tern, de mică moarte, şi 
atunci lumina nu atinge părțile vitale ale plantelor.”  
(Monique Hanley-Fourrage, Iubirea din grădină)

9
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Trandafirul este un simbol alchimic: numeroase tratate alchimice poartă numele 
de Rosarium, cu alte cuvinte “gradina de trandafiri”. Este un simbol al 
Sfintei Fecioare și un simbol creștin mistic, ce apare și în viziunea lui Dante. 

Trandafir: trandafilos înseamnă în neogreacă „30 de petale”.

10 24 (detaliu)
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“ În preajma lucrărilor Georgetei Cocian 
ai sentimentul că  prezența concretă 

a naturii e aievea, dar și că mărturia 
desîvârșită a unei trăiri luminoase îi conferă, 

de fapt, o profundă originalitate.”
(Doina Mihăilescu, Lecția modernității, în 

.georgeta cocian. _respirația unei imagini, 2006)

11

24 (detaliu)

24 (detaliu)
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Am regăsit pictura după 20 de ani dedicaţi 
profesiunii de medic psihiatru. Marea majoritate 
a acestui timp am dedicat-o unui loc aparte: 
Spitalul de Psihiatrie din Gătaia. 
Dacă stau bine şi mă gândesc, acel areal 
seamănă cu o grădină. De fapt, seamănă cu o 
insulă izolată de lume unde eşti înconjurat de 
arbori, iar fostul sanatoriu e aşezat într-un parc. 
Nu îmi amintesc prea bine dacă am 
realizat asta atunci. Ştiu doar că acolo am 
întâlnit oameni minunaţi. Radu Ricman, Ana 
Maria Gheți, Corneliu Mircea, Doru Ogodescu, 
Ovidiu Pantazopol.

12
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“De plângi, o primăvară s-o scutura de flori.” 
(Ion Pillat, Lacrimi)

13 14
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„Nu mai puțin semnificativă este tentativa 
Georgetei de a elibera florile și fructele de 
<povara> anonimatului, permițându-le 
exprimări individualizante. Fie în funcție de 
variațiile sezoniere (grupările de trandafiri, 
magnolii și lalele), fie de circumstanțe posturale 
(exuberanța eflorescenței cireșului înflorit, 
voluntarismul ascensional Boule-de-neige, 
nostalgia perisabilității agonizante, buchetele 
încovoiate cu petale plângătoare).  
În ciuda aparanțelor, fundalul nu e deloc anodin 
sau circumstanțial; el se constituie fie ca mediu 
al intercomunicării, fie ca areal al desfășurării 
spațiale, al evadării în imponderabil, fie ca 
element de definire a ambianței.”
(Mihail Dragomirescu, 
Georgeta Cădariu Cocian pe drumul înnoirii, 
în Georgeta Cădărean Cocian. Pictură 2007. 
Gen Paradisiac, Direcția pentru Patrimoniu, 
Cultură și Culte, Timișoara)

15
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Magnolia are o viaţă secretă despre care botaniştii vorbesc în şoaptă. 
La vârsta de trei ani, care e vârsta maturizării, magnolia se comportă altfel 
decât majoritatea plantelor: mai întâi înfloreşte şi doar apoi îi apar frunzele! 

Magnolia este o emblemă a Sudului. 
A unei solarităţi ce transformă o floarea în arbore. 

19
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Despre magnolie s-a spus în secolul al XIX -lea ca este o muză florală.
Balzac iubea magnoliile așa cum iubești o femeie, ceea ce l-a făcut să scrie așa:
„Spre amurg, purpura florilor de magnolie seamănă cu amintirea veche a 
începutului de lume.” 
Peste un veac, în 1977, poetul român Dan Verona ne propunea poate cel mai 
frumos titlu de poezie florală: „Daţi ordin să înflorească Magnolia!”

20
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Nu sunt sigură că am dorit să surprind 
imaginea grădinii unde trăiesc. 

Nu ştiu dacă am vrut să pictez florile, 
tufele, viţa de vie sau arbuştii din grădina

mea. Cred că, mai degrabă, fiecare tablou este 
un fel de regăsire a stării mele de acolo, a clipei 
unice de bucurie şi împlinire când am simţit că 
sunt singurul martor din Univers al frumuseţii 

lor, mereu altfel. 

23

22

21
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Verde şi Albastru. Viul şi Înaltul aceleiaşi taine ce ne străjuieşte clipa cea repede şi veşnicia sufletului.

Florile Sfintei Elena
„Se spune că trăia în Evul Mediu o sfântă creştină pe nume Elena. 
Încă de când era o copilă, sfânta trăise în mijlocul florilor, pe care le 
iubea mai mult decât orice pe lume. Le admira, le mirosea, le cule-
gea, le împletea cunună şi aşa îşi petrecea toată ziulica printre ele.
Mai târziu, ascultând de voia părinţilor – dar şi de chemarea din su-
fletul ei – a hotărât să îmbrace rasa călugărească. A învăţat curând 
că Dumnezeu cere de la orice fiinţă omenească ce-şi închină viaţa 
lui să se desprindă de bucuriile şi plăcerile lumeşti. Numai că florile 
erau singura bucurie a tinerei Elena. A hotărât însă să le dea uitării 
cu totul şi să-şi petreacă zilele închisă în chilia întunecoasă.
 Pe urmă, Elena a căpătat stigmatele, semnele pătimirii lui 
Cristos, pe mâini şi pe picioare. Dar – ca şi cum înţelepciunea 
dumnezeiască, într-un chip destul de curios, încerca să-i arate 
Elenei că renunţarea totală este nesăbuită şi excesivă şi că poate fi 
chiar mai rea decât bucuria pe care este chemată s-o alunge – au 
apărut într-o zi pe pielea tinerei călugăriţe, în jurul stigmatelor, 
pete colorate care aduceau cu nişte flori, trandafiri şi violete.
Elena, care se credea urmărită de rămăşiţele iubirii ei pentru flori 
(ori poate că se temea de ispita deşertăciunii), zgâria cu unghia 
petele colorate până ce i se jupuia pielea.
 Celelalte călugăriţe, care băgaseră de seamă ce se întâmpla, 
culegeau florile de pe pielea Elenei şi le păstrau ca pe o comoara.” 
(Jean-Claude Carrière, Cercul mincinoșilor. Povestiri filosofice din 
lumea întreagă)

25
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Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt ce defineşte 
starea pe care o am atunci când pictez, 
aş alege, fără nicio ezitare, Bucurie!

2726
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„Acești doi timpi ai peisajului cel al începutului de 
lume și cel al prezentului de lume sunt, de fapt, 
timpii unui vis în care tot ce există rămâne pentru 
totdeauna așa, cu maximum de frumusețe și de 
bucurie, un răstimp sărbătoresc, un stop cadru pe 
ceea ce ochii noștri au văzut mai luminos. Acestor 
grădini generos înfrunzite și înflorite li se asociază 
câmpuri, covoare de flori. Spontane, libere, 
acoperă în întregime spațiul la modul pictural, 
nicidecum decorativ sau ornamental. Ca o pajiște 
înflorită, ca un frunziș care freamăntă sub sclipirea 
stelară a florilor, într-o paginație inspirată, într-o 
diseminare euforică a accentelor cromatice prin 
game limpezi, luminoase.”
(Ioan Iovan, Georgeta Cădărean Cocian. O pictură 
de luminozități, în Georgeta Cădărean Cocian. 
Pictură 2007. Gen Paradisiac, Direcția pentru 
Patrimoniu, Cultură și Culte, Timișoara)

28
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Uneori, urc în mansardă, de unde grădina pare altfel
sau încerc să văd ceva care a scăpat privirii obişnuite. 
Tot ceea ce pictez există ca atare şi sunt preocupată de
exactitatea detaliilor. E ca şi cum aş colecţiona fotograme
sau aş veghea dacă nu cumva o nevăzută mână 
redesenează Grădina.     

30

29



68 69

„A vorbi în continuare despre natură înseamnă a 
găsi înţelesuri despre desen, despre compoziţie, 
despre culoare, despre lumină, despre ton, 
despre valoare, despre contrast, despre legătura 
între forme în culoare şi în dimensiune. Acestea 
sunt instrumentele meseriei pictorului şi fiecare 
are datoria de a le înţelege semnificaţia istoric, 
înăuntrul realităţii în care sunt folosite, dar şi din 
perspectiva visului propriu, a poeticii proprii. 
Pentru a da semnificaţie actuală şi personală 
acestor termeni, Georgeta Cocian nu face altceva 
decât decât să îşi bată în palmă cuiul meseriei de 
pictor, dimineaţa şi seara, ziua şi noaptea, clipă de 
clipă, în liniştea ori în tumultul atelierului, într-o 
căutare specifică, într-o continuă autoscopie a 
epistemei contemplative a pictorilor, […] dând 
semnificaţie de adevăr uman, de morală practică 
expresiei <a picta onest şi a trăi frumos>.”
(Oliv Mircea, Partea visului şi partea descoperirii, 
în Georgeta Cocian. Ofrandă, Eikon, Bistriţa, 2010) 

31 32
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“Iarna e o altă țară”, spune un vers de mult uitat.

33

33 (detaliu)
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„Henri Frédéric Amiel spune undeva că un peisaj e o stare 
de suflet. Pictorul adevărat ştie să-i cobânfere fiecărei emoţii 
o personalitate, fiecărei stări de suflet, un suflet. El simte totul, 
în toate modurile posibile: el ştie să gândească cu emoţiile 
şi să simtă cu gândurile; el îşi doreşte cu ardoare un timp al 
privirii, o respiraţie anume a privirii, un mod imaginativ care 
te ajută să vezi clar pentru a scrie şi picta just; el se cunoaşte 
în adânc, îşi dezvăluie sinele folosindu-se de simulări şi de 
tactică, naturalizându-se în fel şi chip şi de fiecare dată cu 
tot sufletul răsfrânt către natură; într-un cuvânt servindu-se 
lăuntric de toate senzaţiile, disecându-le şi dezghicându-le 
pentru ca apoi să le regăsim puse împreună în tablou.” 
(Oliv Mircea, Partea visului şi partea descoperirii, în 
Georgeta Cocian. Ofrandă, Eikon, Bistriţa, 2010) 

34 (detaliu)
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Cu peste două milenii în urmă,  
fenicienii din Tir au obţinut 
culoarea purpurie din cochilia 
unui melcişor rar: Murex, melcul 
de purpură. Nu e de mirare de 
ce purpura a devenit culoarea 
celor aleşi, a regalităţii şi că, de 
pildă, în Imperiul Roman, un 
plebeu care îndrăznea să poarte 
o robă vopsită în întregime cu 
purpură risca ani grei de galere 
sau chiar pedeapsa supremă.

39
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„Naturile moarte ale Georgetei Cocian devin o temă 
calmă de reverie solară. Despuiat prin lumină de relieful 
său dens și subtil, făcut mai ușor prin transparențe și 
reflexe, obiectul floral pierde o bună parte din prezența 
și atracția lui materială, câștigând în planul metafizic și 
făcând mult mai sugestiv faptul că el asumă încărcătura 
poetică pe care o are prin cununia cu terțul inclus.”
(Doina Mihăilescu, Lecția modernității, în 
.georgeta cocian. _respirația unei imagini, 2006)
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Centru al Lumii, Paradis, Refugiu, Miracol al Reînvierii Naturii, 
Grădina este pentru mine, deopotrivă, căutare și împlinire.

42
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Eu cred că florile, frunzele, copacii, mugurii, aerul 
din jurul lor sunt aceleaşi oriunde ai fi. O asemenea 
senzaţie am mai ales la Târlişua, locul de baştină al 
soţului meu George, unde mergem adesea şi unde, 
din casa  părintească sau din ogradă pictez bucuria 
regăsirii cu prospeţimea aceluiaşi miracol al naturii.

43

43 (detaliu)
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În loc de CV – câteva repere profesionale şi afective

În mod cert destinul unui artist nu se măsoară prin firul neîntrerupt al unei biografii.
Asta fiindcă biografia Georgetei Cocian se măsoară mai degrabă prin întâlnirile sale 
mirabile decât printr-un traiect linear și previzibil.
Așa se face că, după ce, în anul 1966, Georgeta Cădariu devine absolventă a Liceului de 
Arte Plastice şi Muzică Timişoara, în loc de artele plastice, va urma Artele Sufletului uman. 
Cu alte cuvinte,  în 1973, termină cursurile Institutului de Medicină Timişoara, iar după 1980 
va fi medic specialist psihiatru.
Ca medic psihiatru va profesa mai întâi într-un loc care, în acea epocă, era perceput și ca 
spațiu de cultură: Spitalul de psihiatrie din Gataia.

După prima sa întâlnire mirabilă, cea cu Stefan Bertalan, profesorul ei la Liceul de Arte, 
debutul cu o expozitie personală la Clubul Presei Timişoara din 1985 va fi  vernisat de 
prestigiosul critic de artă Deliu Petroiu și Prof. Dr. Eduard Pamfil, maestrul de necontestat 
al școlii de psihiatrie timișorene. 

Au urmat alte expoziții și cataloage, așezate sub semnul acelorași intersectări cu oameni luminoși:

2006 – Muzeul Banatului Timişoara – secția de Etnografie - Bastionul Cetăţii Timişoara - 
curator Prof. Doina Mihăilescu, cuvânt de deschidere - Prof. Deliu Petroiu, Prof. univ. Dr. 
Mihail Dragomirescu, Preot Dr. Ioan Petraş - membru al Uniunii Scriitorilor din România.

2007 -- Timișoara, Casa Artelor, Pictura Gen Paradisiac, curator, 
Prof. dr. Ioan Iovan și Prof. dr. Mihai Dragomirescu;

2010 -- Bistrița, Ofrandă, curator Oliv Mircea, cuvânt de deschidere Oliv Mircea și Marcel Lupșe

2011 -- Râmnicu Vâlcea, Muzeul de artă Casa Simian, expoziție de pictură Ritmuri vegetale, 
cuvânt de deschidere Prof. dr. Doina Mihăilescu și președintele UAPR, Gheorge Dican

2012 -- Timișoara, Nostalgii andine, Galeria Helios, cuvânt de deschidere 
Prof. dr. Anca Munteanu și Prof. dr.  Ioan Iovan

Expoziții personale cărora li se adaugă următoarele expoziții de grup:
2010 Lugoj, Galeria Proarte, Salonul artelor vizuale
2010 Lugoj, Galeria Proarte, Timp înflorit , Geta Cocian, pictură, și Constantin Grangure, sculptură
2011 Râmnicu Vâlcea - Salonul național de artă contemporană
2012 Reșița, Galeria Agora
2013 Timișoara, Calpe Gallery, Gernik 2012
2013 Gărâna, Arthouse Wolfberg, expoziția de arte vizuale Amazing Florilegium
2013 Timișoara, Galeria Helios, Colecții și colecționari
2014 Galeria Hyperion, Medici timișoreni - artiști plastici

Cea mai mare bucurie pentru un artist timişorean din anii 70, 80 era ca expoziţia să fie 
vernisată de Domnul Profesor Deliu Petroiu sau Coriolan Babeţi. Am avut privilegiul 
ca debutul meu să fie însoţit de cuvintele sale şi ale mentorului nostru, ca specialist 
psihiatru, Profesorul Eduard Pamfil. Cu Domnul Deliu Petroiu m-am reîntâlnit şi în anul 
2006, când, din nou, s-a aflat alături de mine pe simezele Timişoarei. 

Profesorul Eduard Pamfil a fost un reper intelectual şi artistic absolut pentru generaţia 
mea. Cânta la ghitară clasică, scria poezie, era preocupat de tot ceea ce apărea nou în 
ştiinţele umaniste. Atunci când mi-a spus că va vorbi la debutul nici nu am spus nimic 
până în ziua vernisajului, de teamă să nu se întâmple ceva şi să nu ajungă la deschidere.
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Lecție de plein-air în Parcul Botanic. Alături de profesorul Ștefan Bertalam

La finele studiilor liceale

Nostalgii andine 2012, împreună cu criticul de artă Prof. Dr. Ioan Iovan și preotul Dr. Ioan Petraș.

Moment al vernisajului expoziției de pictură Nostalgii andine, Galeria Helios. 
La stânga artistei, Prof. Dr. Anca Muntean, Prof Dr. Margit Șerban, Prof. Dr. Ioan Iovan, 
criticul de artă Ioan Szekernyés și preotul Dr. Ioan Petraș.1985, Clubul Presei Timișoara, 

alături de Eduard Pamfil, Deliu Petroiu, Alexandru Vaida
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Index tablouri

1. Trandafiri   50x60 cm

2. Simfonie de trandafiri  (II)   80x100 cm

3. Trandafiri galbeni printre bujori   90x95 cm 

4. Simfonie de trandafiri  (I)   80x100 cm 

5. Colţ înflorit   70x70 cm

 6. Triptic cu stânjenei   110x55 cm

7. Bujori în grădină   80x60cm

8. Crizanteme galbene și albe   60x60 cm

9. Zid înflorit   160x140 cm

10. Trandafiri din Grădină   40x40 cm

11. Stânjenei   70x60 cm

12. Colţ de tihnă  160x14o cm

13. Senin de amiază   100x100 cm

14. Mușcate și petunii   80x100 cm

15. Natură moartă cu gutui coapte   100x50 cm    

16. Podoabe de toamnă pe zidurile grădinii   50x70

17. Șoapte de  toamnă   50x70 cm

18. Podoabă florilor   50x60 cm

19. Magnolii din Grădină (II)   90x95 cm

20. Magnolia înflorește suav   70x70 cm

21. Colț de grădină   100x100 cm

22. Între stânjei, fața de copil a bujorilor   100x100 cm

23. Printre bujori și lalele   50x50 cm

24. Mozaic  150x120 cm

25. Ceață la Brebu   50x50 cm

 26. Primăvară devreme. Din Mirador (II)   70x70 cm 

27. Oare când va sosi primăvara?   50x60 cm

28. Dimineaţă de primăvară   40x60 cm

29. Dinspre terasă: malus și gutui   70x70 cm

30. Caisul meu înflorit   70x60 cm

31. Iarnă colorată I  50x40 cm

32. Iarnă colorată II  50x40 cm

33. Iarnă în grădina mea   80x60 cm 

34. Clopoţel de vânt   50x60 cm

35. Livadă la Săvârșin   60x60 cm

36. Casa galbenă   80x80 cm

37. Pruni înfloriți   60x50 cm

38. Clematite   50x100 cm

39. Zbor lin de magnolie   80x40 cm

40. Soarele crizantemelor   50x50 cm

41. Magnolii din Grădină (I)   90x95 cm

42. Primăvară devreme. Din Mirador (I)   70x70 cm

43. Prin fereastra inimii: Târlișua în vară   70x60 cm
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Colecţionari

Dr. Carmen Bărbos
Maria Băileşteanu
Dr. Viorica Brânzan
Maria Bona
Dr. Dan Cioată
Erica Cioată
Ioana Cocian
Marius Cocian
Olimpia Cocian
Diana Crâsnic
Mihaela Crăciunescu
Prof. Dr. Mihai Dragomirescu
Dan Ene
Dr. Adina Dărăbanţu
Maria Grapini
Lucia Gheorghe
Prof. Dr. Ioan Iovan
Prof. Dr. Doina Mihăilescu
Dr. Radu Minciu
Prof. Dr. Emil Urtilă
Preot Dr. Ioan Petraş
Dr. Lia Şuşan
Prof. Dr. Caius Solovan
Lorena Vlad

24 (detaliu)
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Pe aici a trecut îngerul...


