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DUMITRU POPESCU

Dumitru Popescu este ca formație scenograf. Profesionist de prim rang s-a manifestat 
cu pasiune în acest sens deservind cu exemplară dăruire Opera Română din Timișoara. 
Numeroase spectacole, clasice sau moderne, au beneficiat ani la rând de scenografii 
complexe îmbinări de știință spațiului scenic, capacitate de evocare profundă, soluții 
ingenioase și sensibile, toate sub semnătura inspiratului artist.

Aflat într-un moment de introspecție, Dumitru Popescu și-a propus să ne restituie sub 
o altă formă, într-o expoziție de galerie, secvențe din activitatea sa ca scenograf, paralel 
cu preocupări recente de redefinire și reîntinerire perpetuă a stării artistice pe care o
trăiește acum.

Autor de proiecte și rezolvări scenice de mare inventivitate, Dumitru Popescu
evocă acum în paralel cu dinamica spațiului scenic, fascinante jocuri de lumină și culoare.

Suplimentar, într-o tulburătoare sondare de sine își permite starea de aducere aminte,
rememorarea afectivă sugerând o sondare a unui anotimp primar desprins din copilăria 
sa și dintr-un imaginar album de familie.

Schițele de costume și cele ale secvențelor scenice, dublate de ilustrarea unei vocații 
suplimentare remarcabile pentru fixarea unor repere portretistice, întregesc profilul 
unui artist multilateral, în egală măsura scenograf, pictor de șevalet, sau grafician, liber 
în a se vedea (retrospectiv în) și a se regăsi (introspectiv) în jocul semantic al unui 
demers autentic și proaspăt.

CIPRIAN RADOVAN
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SCENOGRAFIE

Obstetrica creației scenografice are nevoie de o bună 
înseminare de idei și sentimente, de răbdare, perseverență 
și de o permanentă ”vânătoare” a clipei de inspirație.

Prestația scenografului în spectacol este similară cu o 
expoziție personală a  unui pictor, sculptor sau grafician.

Marele dezavantaj al creației scenografice și a specta-
colului în general constă în EFEMERITATEA lor. Ele dis-
par în timp. Fotogafiile, sau înregistrările sunt martori 
incompleți și reci. Temperatura emoțională nu o găsești 
decât în reprezentația pe viu .
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DESTĂINUIRE

Mi-a fost dat de către providență, de conjuncturi socio-
istorice, dar și de seriozitatea, ambiția și persuaziunea cu 
care mi-am luat în serios destinul profesional, să fac un 
salt de excepție de la condiția de fecior al unui plugar din 
aridul Bărăgan (cu farmecele lui, dealtfel) la scena Operei 
Române din Timișoara (ca scenograf ) și la simezele galeri-
ilor de artă din țară și străinătate (ca pictor de șevalet).

De la cultura tradițional-rurală cu cântece, dansuri și ritu-
alurile de trecere la cultura înaltă a spectacolelor de teatru, 
operă și balet e o cale anevoiasă dar plăcută atunci când ai 
apetit de cunoaștere, de asimilare a varii experiențe artis-
tice, când ești hărăzit și iubești munca cu dăruire.       

Mama mea ar fi dorit să devin, dacă nu preot, cel puțin 
cântăreț în strană la biserica din sat, pe care o frecventam 
ades. Tată-meu, văzând că îmi place cartea, m-a îndemnat 
să-nvăț mai departe, insistând să fiu corect, respectuos  și 
să nu-l fac de râs pe unde umblu.    

Nimeni nu-și imagina că histrionul din mine va fi ispi-
tit să joace teatru în trupa Liceului teoretic din Slobozia 
(desigur teatru de amatori), să prindă  gustul la public și să 
hotărească iremediabil să devină scenograf de teatru.

FIDELIO
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Am dat examen de admitere și am intrat, la a doua ”tentativă”, în In-
stitutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”. Neavând decât o sumară 
pregătire, m-am cam speriat când m-am trezit coleg cu absolvenți de 
Licee de Artă Plastice din București, Timișoara, Iași. Cluj, cu acumulări 
serioase de cunoștințe de desen și culoare. I-am ajuns  din urmă deabia 
prin anul III. Atunci am conștientizat că pot să devin plastician. În aceea 
perioadă le-am făcut portretele în ulei părinților mei. Ei se minuneau, 
eu eram mândru.

În Institut am avut profesori buni,  iar eu eram ca un ”burete” ce aspiram 
și asimilam cu pasiune lecțiile lor. Și colegi plini de empatie am avut. 
Ion Truică mi-a fost ca un mentor. Mai târziu la Timișoara rolul ăsta i-a 
revenit lui Ciprian Radovan. 

Secția de scenografie funcționa doar la I.A.P. ”Nicolae Grigorescu”, sin-
gura pe țară fiind și începea din anul al treilea. de studii. Primii doi ani 
făceam doar desen, pictură, sculptură, grafică. După încă patru ani, la 
absolvirea din 1966 licențiați în scenografie eram doar 9 inși pe țară. 
De pe locul patru, am fost reparizat (cu condiția impusă prin lege să nu 
părăsim 5 ani Instituția) la Opera Română Timișoara. Un fel de ”domi-
ciliu obligatoriu”... Sublimă sentință!
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După 35 de ani, m-am pensionat (în 2oo1) cu un palmares 
de 3o spectacole de operă, 8 de operetă, 21 de balet, 5 de 
teatru de proză și 2 teatru de păpuși.

Dacă am realizat ce am realizat la Opera Română din 
Timișoara, s-a datorat în mare măsură prezenței la con-
ducerea instituției a maestrului Nicolae Boboc, dirijor, 
compozitor și om de anvergură  culturală. Dânsul mi-a 
facilitat  colaborarea cu regizorii Ulrich Baumgartner (Vie-
na), cu Jean Rânzescu și George Zaharescu (București), cu 
maeștrii de balet Alexandru Schneider, Gheorghe Ștefan. 
Francisc Valkay,  Ion Tugearu și cu criticul muzical Doru 
Murgu. Împreună cu ei am încercat și parțial am reușit 
să reteatralizăm teatrul liric, să ne sincronizăm estetic cu 
realizările mapamondului.

Iar dacă n-aș fi cunoscut-o pe Marika Pongrácz, actu-
ala mea soție, și prin ea pe scriitorii de frunte ai Filialei  
Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România (și operele 
lor) spiritul lor de colegialitate și creativitate, aș fi rămas 
spiritualmente mai sărac. Mii de mulțumiri! 

După pensionare, evitând ”șomajul artistic”, fiind membru 
al Uniunii Artiștilot Plastici Filiala Timișoara, de prin 1973, 
și având un atelier de pictură ce aparține Municipalității,  
m-am ”reconvertit” profesional revenind la pictura de 
șevalet, din primii ani de facultate... Sublim refugiu!

Maturizându-mă, dobândind o gândire sintetică despre 
lume și viață, bântuit de amintirile (pentru mine sub-
lime) ale copilăriei din câmpia Bărăganului, citindu-i pe 
Alexandru Odobescu, Panait Istrati, Fănuș Neagu, Ștefan 
Bănulescu, Petru Creția, dar mai  ales eseul filozofic al lui 
Vasile Băncilă ”Spațiul Bărăganului”,  m- am încumetat  să 
pictez două cicluri, esențiale pentru mine ”Bărăganul” și 
”Norii”, ca un prinos al dragostei mele pentru spațiile vaste, 
cu orizonturi de 36o de grade, cu arșițe și geruri, dar și cu 
primăveri de un verde infinit, veri aurii și toamne triste, 
spațiu înțesat de mitologie, eresuri și obiceiuri barebare.

Iată- mă acum, la peste 75 de ani, grație înțelegerii 
și amabilității domnului Victor Neumann , directo-
rul Muzeului de Artă Timișoara, prezentându-mă în fața 
dumneavoastră cu o Expoziție retrospectivă de autor 
cu schițe de decor și costume, fotografii din spectacole 
și pictură de șevalet (peisaje, portrete, natură statică,  
compoziții abstracte sau tematice).

DUMITRU POPESCU
                                                            

PRINȚ ȘI CERȘETOR DON GIOVANI
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CARMEN DACIA FELIX
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IANCU JIANU
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TRUBADURUL ERNANI
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BAL MASCAT BAL MASCAT
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BORIS GODUNOV

Un adevărat scenograf este cel ce creează spații scenice expresive, încărcate 

de semnificații, de idei.

Dumitru Popescu imaginează pentru opera “Boris Godunov” șapte forme - 

module multifuncționale reprezentând cupole bisericești în bulb de ceapă 

(specific rusești), proporționate, din metal, când auriu pe-o parte, când 

aramă coclita pe cealaltă. Poziționate pe verticală, pentru “Încoronare”, 

balansate ca-n dangăt de clopote la “ Revoltă”, trântite la podea ca niște 

butoaie într-o “crâșmă”, sau inversate și înfipte în coloane grosiere pentru 

“Interior de palat” - ipostazele sugerează pregnant când înălțarea, când de-

gringolada, când dezmățul și uneltirea, când bulversarea și spaima - toate 

acestea subliniind trăirile țarului pe parcursul spectacolului.

ION TRUICĂ
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FLAUTUL FERMECAT FLAUTUL FERMECAT

Bucuria cea mai mare și satisfacția finală o simți atunci când 
publicul aplaudă frenetic la premieră, dar și la celelalte specta-
cole ce se succed în timp (uneori în ani).
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NĂPASTAFLAUTUL FERMECAT
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DON GIOVANI

COSTUME

În orice domeniu creativ inspirația este cea mai capricioasă. 
Vine când vrea ea și te abandonează când ți- e lumea mai dragă!

Realizarea spectacolului în teatrul liric constă în aportul colectiv 
al mai multor factori creativi. Triunghiul principal e format din 
DIRIJOR, REGIZOR și SCENOGRAF, fiecare cu competențe speci-
fice. Scenograful este și trebuie să rămână ”vioara a doua”. 
Dar strictamente necesar.
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CARMENTRUBADURUL
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BĂRBIERUL DIN SEVILIALUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE

PRINȚ ȘI CERȘETOR
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Ciclul BĂRĂGAN

Prezentul ciclu pictural, întitulat ”BĂRĂGAN“, reprezintă 
dorința de a-mi exprima dragostea pentru meleagurile na-
tale, amintirile și nostalgiile transpuse într-un registru post-
modernist, în nota unui realism magic, cu accente onirice.
Stările mele interioare, vis-a-vis de un motiv abordat sau 
altul, ocupă prim planul dar, cu o intenționată detașare, 
teatralizând prin efecte de transparențe și reflecții mul-
tiplicate prin panouri de abur și vis. În plus, mărirea sau 
micșorarea unor fragmente din suprafața tabloului țin de 
pulsațiile memoriei. Se constată, astfel, că tehnicile sceno-
grafice se insinuează în aproape toate lucrările.

...parafrazându-l pe G. Flaubert, pot afirma: “Le Bărăgan c’est moi!“

Dropie
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Bărăganul picturii domnului Dumitru Popescu este o 
câmpie cu nume neînțeles și cu suflet stihial, cu identitate 
deschisă. Este întindere egală de pământ, când verde, când 
brună, aievea, ziua, când violetă, când albastră, ca în vis, 
noaptea. Cu ierburi și freamătul mulțimilor nenumărate 
de fire bătute de vanturi și de soare, cu cai ca niște făpturi 
numai de vis și noapte, păscând sub o lună trecând emi-
nescian printre nori, cu gorgane ca niște tumuli neverosi-
mili, nici pentru istoric, nici pentru prezent, nici cetate dar 
nici mormânt, cu priveliște nevoiașă dar în care se văd prin 
aer ferestre și uși deschise către cer, cu câte un salcâm sin-
gur, rătăcitor cu ramurile pierzându-se tandru în văzduh. 
Imaginile se succed ca o argumentație fără drept de apel, 
ca un comentariu cu un abia ascuns ton de regret dar și cu 
un accent de reală bucurie. În lanul de floarea-soarelui tur-
tele toate par să se repete, să arate că revin deodată ca într-
o veșnică întoarcere eliadescă, în procesiunea religioasă, 
văzută perspectival, răsărita tocmai din zare, învocarea ploii 
este urmată de o ușoara dispariție în lumină, figură după 
figură, umbră după umbră. Copacul văzut de aproape are 
ceva de basm cu crengile reale goale, dar cu cele decupate 
de privire prezentând timidități feciorelnice de frunziș, 
dropia, așteptând între gorgane, singură cu ciocul ridicat 
spre cer, profilează o figură din ce în ce mai asemănătoare 
cu o ridicătura de pământ, cu o dispariție în pământ. Până 
și biserica, așezată pe roate, este trasă de șase cai prin mie-

Arman

Sfincși de paie

Porumbiște
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zul nopții, sub clopotele imense, transparente 
din cer, fugind din calea năvălitorilor.
Răsăritul soarelui este ca o ușă deschisă prin 
cadrul căreia câmpia se zărește altfel decât prin 
zidul știut al vederii iar apusul numără câteva 
trepte de coborâre spre zare, trepte de umbră 
și de tăcere, de ploaie lăsate. Anotimpurile, 
primăvara, vara, toamna și iarna posedă fiecare 
un spațiu de trecere către departe, ca o fereastră 
sau ca o ușă, un fel de lupă mărind un fragment 
văzut, acesta echivalând, de fapt un fragment 
de suflet, decupând o parte de suflet, mărită 
apoi. Primăvara, vegetația măruntă și fragedă 

aleargă spre zarea albastră ca niște copii spre 
baltă așteptându-i să se scalde în undele ei 
verzi, vara, aceleași ierburi, apar ca un incendiu 
generalizat, cu firele de jar mărunte căzând în 
galbenul alb al zării, toamna, ploile căzând re-
ciproc din cer pe pământ și din pământ pe cer 
vibrează înclinat violetul lumii iar iarna albas-
trurile albe ale pământului stau strălucitoare, 
curate lângă albastrurile albastre ale cerului 
frățesc.

Ioan Iovan

Clăi

Procesiune
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Răsărit răsfrânt

Rapiță sălbaticăFloarea soarelui
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Singurătate în verde

Arătură cu ciori Salcâmul
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Biserica pe roate Visul cailor în noapte
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Neliniștea ciulinilor
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Iarna

Vara

Toamna

Primăvara
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Ciclul NORI

Fierbințeli
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Cub ambiguu

Ciuperca Asfințit
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Pădure de nori

Clepsidre de aburi
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Peștele zmeu

Jariște
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Zoomorfisme

Escadrilă
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Levitații
Orgă-n cer
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PEISAJ

Nera
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Clisura 1

Clisura 2

Râpa lăstunilor
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Bărci la Dunăre

Iarna
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Baraj

Coline
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Iapa roibă

Momâie Copac desfrunzit



74 75

Meteora 
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Taborică

Apocalipsă ecologică
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NATURĂ STATICĂ

Prune pe tipsie
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Scaieți galbeni Mere

Vâsc

Scaieți
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Martori tăcuți
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Crizanteme
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Magnolii

Grâu captiv
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PORTRETE

Autoportret
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CROMOGRAFII PIGMALION

Cromografii. Mai mult ca geometria. După 
reușitele non figurative, strict geometrice, 
maxim esențializate ale unor Kandinsky, 
Mondrian, Malevici, Moholy-Nagy, Delaunay, 
Albers, domnul Dumitru Popescu a purces 
la refacerea pe cont propriu a experienței 
abstracționismului geometric și care i-a fost 
nu doar o lecție parcursă și asimilată ci i-a fost 
confirmarea întoarcerii la șevalet și încura-
jarea că poate izbuti în pictură, că poate face 
pictura care să stea demn și valid în orizon-
tul imediat al artei. Totuși nu a fost doar atât, 
întrucât seria acestor geometrisme arată o 
remarcabilă exactitate în execuție, fapt sem-
nificativ, la fel de important fiind și impulsul 
căutării, al curiozității disipate în variante 
compoziționale și de formă, de culoare și de 
ritm. Este corect identificat spritul geomet-
ric, simțit din lăuntrul formei dar și activat cu 
justețe în relaționările cerute de expresie. Evi-
dent, planeitatea există ca premisa imagistică 
dar este depășită, atât de performanțele con-
traste ale formelor și ale culorilor juxtapuse, 
cât și de efectul oarecum neașteptat al sug-
estiilor spațiale de adâncime. O suprafață 
uniform cromatic și diferită ca formă așezată 
peste alta și peste alta avansează posibili-
tatea unei structuri în principal animată prin 
diferențele vădite de figură geometrică și de 
identitate cromatică dar se ivește și situația 
implicită de a fi susținută pe dedesubt cu 
mici, dar pregnante virtualități spațiale.

IOAN IOVAN
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PICTURĂ ABSTRACTĂ
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Bărăganul meu

Scenografia de teatru e ficțiune modelată pe idei și spații anume 
concepute, sau impuse și nicidecum artă mimetică.
A fi scenograf 35 de ani, în regim de foc continuu, într-un teatru 
de Operă și Balet, te marchează, ca viziune plastică, pentru tot 
restul activității creatoare.
Revenirea la pictura de șevalet presupune o remodelare a mi-
jloacelor de expresie, o mai mare libertate dar, paradoxal, și 
o autocenzură mai aplicată. Ca să fii tu însuți, cunoscând mai 
toate curentele și stilurile de pictură - de la Renaștere până-n 
prezent - e un examen greu.
Nimic nu e nou sub soare! Literatura se face din literatură, mu-
zica din muzică, pictura din pictură - spun înțelepții.
Prezentul ciclu pictural, întitulat ”BĂRĂGAN“, reprezintă dorința 
de a-mi exprima dragostea pentru meleagurile natale, amin-
tirile și nostalgiile transpuse într-un registru postmodernist, în 
nota unui realism magic, cu accente onirice.
Stările mele interioare, vis-a-vis de un motiv abordat sau altul, 
ocupă prim planul dar, cu o intenționată detașare, teatralizând 
prin efecte de transparențe și reflecții multiplicate prin panouri 
de abur și vis. În plus, mărirea sau micșorarea unor fragmente 
din suprafața tabloului țin de pulsațiile memoriei. Se constată, 
astfel, că tehnicile scenografice se insinuează în aproape toate 
lucrările.
Destructurarea formelor, fragmentarea lor și recompunerea 
suprafețelor reflectate și reverberate în planuri, uneori rectan-
gularea, creează o realitate paralelă, ca un citat din memorie. Un 
fel de substituire a realității prin imaginarul ficțional. Realitatea 
își caută FICȚIUNEA.
Iar această fuziune necontenită dintre real și imaginar conduce 
la o realitate magică.
“Totodată pictura trebuie să fie palpitație. Un tablou trebuie să 
aibă o a patra dimensiune: FONDUL SUFLETESC al autorului. ” 
(Vasile Băncilă)
Autorul, care și-a trăit copilăria și adolescența în Bărăganul 
ialomițean, pe care nu-l poate nicicând uita și care a lăsat urme 
adânci în structura sa.
Bărăganul îmi e matrice spirituală. Formula mea sufletească e 
câmpul infinit, cerul cu ai săi nori fabuloși și orizontul nepopu-
lat, dar, văzut de jur - împrejur.
Tot Vasile Băncilă: “Peisajul Bărăganic nu e numai o stare 
sufletească ci e mult mai mult, e metafizica sufletului.” “Copilul 
(din Ciulinii Bărăganului) care fugea zeci de kilometri după 
ciulini, reprezintă simbolul omului care fuge după infinit, să 
prindă infinitul.”
Schelling concluzionează: “Arta este expresia infinitului in finit. ”
Iar eu, parafrazându-l pe G. Flaubert, pot afirma: “Le Bărăgan 
c’est moi!“

Celor care m-au sprijinit cu cuvântul, cu gândul, 
cu  fapte încurajatoare sau pecuniară, le  mulțumesc!
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Dumitru Popescu este un laborios care acordă aceeași 
atenție tuturor etapelor de realizare a unei scenografii. Ca 
plastician, insistă asupra preparativelor – schițe, desene, 
tatonări cromatice, colaje, crochiuri de costume, imagini 
foto – acestea fiind, întotdeauna, bine realizate, ca și 
când ar fi avut finalizare expozițională. Complexitatea lor 
procură scenografiei, dintr-un început, caracterul expresiv 
al spațiului de joc, atmosfera, direcția comunicării.
Aduce în inventarul spațial frontalități de personaje, 
trepte pentru detașarea eroilor principali, produce con-
trast printr-un fundal frământat, un cer furtunos. Se res-
imte imediat accentul dramatic, astfel încât întregul 
scenografic primește cadențe de cor antic (Iancu Jianu, 
balet de Mircea Chiriac, 198o). Nota dramatică a textului 
muzical își găsește ecoul necesar în ambianța scenică, în 
formulele care să asigure grandoare și fastuozitate, fiind 
totodată, structurate într-un decor modular, cu posibilități 
combinatorii. Rezolvarea tonului solemn face recurs la el-
emente arhitectonice specifice, devenite emblematice, la 
elemente de manuscris al vremii și la sugestii venite din 
specificul iconografic al icoanelor ( opera Boris Godunov 
de M. Musorgski, 1981). În scenografia realizată de Du-
mitru Popescu, fundalurile sunt cele care primesc un plus 
de atenție al plasticității. Fie sugerează un front architec-
tonic ritmat, angajat în sugestia planurilor de adâncime 
(Baletul Prinț și cerșetor de Laurențiu Profeta, 1982), fie 
construiește o multitudine spațială ( În memoriam, poem 
liric de Alexandru Pașcanu, 1982), fie transpune o mo-
dalitate a abstracționismului expresionist, gestualismul 
(Baletul Sărbătoarea primăverii de Igor Stravinsky, 1993).
În decorul pentru operă, ansamblul scenografic este gân-
dit, nu numai ca spațialitate expresivă a mișcării, ci și ca 
desfășurare a comunicării vizuale în raport cu specificul 
muzicii și al textului. Într-un caz, construiește o atmosferă 
orientală antică, dramatică și severă, cu turnuri de cetate, 
cu scări și creneluri sub un cer pâclos și un soare estom-
pat (Opera Tubadurul de Giuseppe Verdi, 1984). În alt 
caz, realizează simbioza între atmosfera suprarealistă și 
figurarea marcată geometric. Forma se finalizează sim-
bolic, contribuind la voita modernitate a viziunii. Transpu-
nerea temporală, schimbarea registrelor ambientale at-
ing amplitudinea cu care în text se parcurge distanța de 
la predestinare la împlinire. Perimetrul expresiv delimitat, 
spațialitatea elegantă, splendoarea imaginativă a unui 
tunel al timpului au transformat statutul combinatoriu 
al scenografiei în faptica de comunicare ciclică, începută 
mereu prin felul de a captiva al fiecărei ridicări de cortină 
(Opera Flautul fermecat de W.A. Mozart, 1997).

I.IOVAN – Dicționar al artiștilor contemporani din Banat

Dumitru Popescu este un cunoscut scenograf care, 
trecând de la tridimensional la bidimensional, a (re)de-
scoperit pictura, pentru sine în primul rând dar și pentru 
situarea neîntreruptă în coordonatele artei și comunicarea 
spirituală vizuală, explorând cu plăcerea celui care (re)în-
cepe, progresiv exact când, prin parcurgerea unui drum 
personal, a cumulat de fapt o varietate de mijloace și căi ale 
expresiei picturale, mergând de la picturalitatea conferită 
de culoare, atmosferă și lumină a spațiului scenic până la 
bogăția inepuizabilă a culorilor și materiei dispuse în plan, 
după convenții specifice picturii ca atare. Era și calea prin 
care artistul s-a retras dinspre exteriorul magic al spațiului 
concret (scena) în spre interiorul personal și chiar intimi-
tatea confesivă, demonstrat în expozițiile sale anterioare 
de pictură. Au rămas constante, ca o dominantă, elementul 
expresionist în sine și complementaritatea meditativă, de 
atracția obsesivă pentru solemnitatea metafizică a com-
ponentelor geometrice și poetica suprarealist - abstractă 
a degradeurilor.
Structural și comportamental un impulsiv, cu oscilații ciu-
date, mergând de la explozii relaționale neașteptate la mo-
mente opuse de delicată finețe, trăsătura ultimă conferită 
probabil de lunga viețuire în lumea scenei și a muzicii, 
dar și de existenta unui mediu de familie cu densitate 
culturală (ca soț al unei ilustre scriitoare), Dumitru Pope-
scu își controlează acest dat și concordant cu educația plus 
vocația sa de scenograf, rămâne un tip de artist progra-
matic, care își structurează pas cu pas fiecare propunere 
mergând de la obiect, acum tabloul, la spațiul concret, 
acuma spațiul expozițional. Este vorba de o structurare 
constructivă ce nu implică neapărat și rigiditate, lăsând 
loc, în anumite limite, descoperirii și chiar unor finalități 
corective. Visul dominant rămâne armonia expresivă a im-
aginii, păstrând componente participative de tip pictural 
și compozițional, inventivități deci, dar și o concordanță 

cu intenția primară, o finalizare care reflectă până la urmă 
drumul neclintit al scenografului regizor, de la proiect la 
definitivare, de fapt drumul unui fel de director al propriei 
sale scene definită acuma atelier, pictură și expoziție. În ul-
timele sale propuneri ne oferă un program cu totul inedit 
care la prima vedere pare combinație personalizată între 
componente de tip ready - made, pictură și intervenții 
geometrice. Fascinat de imagini găsite, în esență nori cu 
structuri și culoare, discoidale sau interesant metamor-
fozate, inclusiv norii dați de poluare sau explozii, artistul, 
care apelează cu plăcere și la mijloace tehnice, contempo-
rane de prelucrare și transfer al imaginilor, brodează vari-
ante combinatorii și spațiale, inserează repere geometrice 
cărora le acordă rol compozițional, cromatic și de generare 
a unor iluzii dimensionale complicate. În detalii găsim ac-
cente picturale inedite, degradeuri, interferențe, voalări, 
ca regulă axate pe dominante liniare clare, cu atât mai evi-
dente, cu cât artistul chiar și când se expune intercalează 
accente volitive, tablouri expresioniste cu incluziuni ge-
ometrice unificatoare.
Există în cazul său o preferință aproape obsesivă pentru un 
anumit tip de albastru și violet accentuat, să zicem, para-
frazând pe altcineva, “albastru și violet Popescu” uneori și 
verde, totul cu forța vizuală maximă dar și pentru culorile 
calde extreme, oranj-uri și roș-uri intense, supuse uneori 
unei accentuări suplimentare prin complementarități op-
tice intense de tip cald - rece. Când toate elementele com-
binatorii sunt puse împreună, întâlnești artistul cel de azi. 
Este de fapt pictorul dublat de scenograf, un fel de Dumit-
ru Popescu constant cu sine, vizionar structurat, controlat 
ca pentru un ultim spectacol, adică elaborat, asa cum era 
de fiecare dată, dar, de ce nu, și inventiv.

CIPRIAN RADOVAN

Criticii de mai multe specialități, n-au făcut nici o  legătură între existența simultană, prin anii 7o , 
a grupurilor SIGMA, și 111 cu ”Chore Studio Temesiensis”, mișcare coregrafică ultramodernă, 
inițiator fiind Alexandru Schneider (colaborator de-al meu)  și montările acestuia ca 
”Omagiul lui Brâncuși”, ”Carmina Burana”, ”In memoriam” și altele.  Asta este o scăpare impardonabilă.
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Data şi locul nașterii: 15.01.1941, Cosâmbeşti, jud. Ialomiţa.

Studii: Absolvent al Institutului de arte plastice “N.Grigorescu” 
din Bucureşti, secţia de scenografie, promoţia 1966, discipol 
al profesorilor: Alex. Brătăşianu şi Mihai Tofan.

Colegi de promotie: Victor Creţulescu, George Doroşenco, 
Grigore Gorduz, Ion Truică, Elena Zorlescu.

Activitatea profesională: Scenograf la Opera Româna din 
Timişoara (1965-2oo1), profesor de scenografie la Facultatea 
de Arhitectură a Institutului Politehnic din Timişoara (2001-2009).
Membru U.A.P. - din 1973 la secţia scenografie.

Debutul scenografic: 1967, la Opera Română din Timişoara, 
cu “Elixirul dragostei” de G.Donizetti, în regia lui Dumitru Gheorghiu.

Montări de spectacole: de operă – 30/ de operetă – 8/ de balet – 
21/ de teatru – 5/ de teatru de păpuşi – 2.

Lucrări reprezentative pe scena Operei Române din Timişoara:
Operă:
“Fidelio” de L.v.Beethoven 
“Trubadurul” şi “Ernani” de G. Verdi 
“Boris Godunov” de M. Musorgski 
“Carmen” de G. Bizet 
“Cosi Fan Tutte” 
“Flautul fermecat” de W.A. Mozart 
“Orlando” de F. Haendel 
“Elixirul dragostei” de G. Donizetti 

Balet:
“Carmina Burana” de C. Orff 
“Corsarul” de Leo Delibes 
“Fântâna din Baccisarai” de B. Asafiev 
“Daphnis şi Chloè” de M. Ravel 
“Mandarinul miraculos” de B. Bartok 
“Dans, dans, dans” de F. Valkay 

Operetă:
“O noapte la Veneţia” de J. Strauss 
“Victoria şi al ei husar” 
“Bal la Savoy” de Paul Abraham 

Colaborări de înalt prestigiu: Cu regizorii: Dumitru Gheorghiu, 
Ulrich Baumgartner (Viena), Jean Rânzescu, George Zaharescu, 
Bob Massini, Valentin Perciun, A.I. Arbore, Alexander Donath (Germania). 
Cu coregrafii: Gheorghe Ştefan, Alexandru Schneider, Francisc Valkay, 
Ion Tugearu.

Colaborări: cu Teatrul de Stat Sibiu, Teatrul Muzical Braşov, 
Teatrul Naţional Novi Sad, Teatrul German şi Teatrul Maghiar 

de Stat din Timişoara, Teatrul de păpuşi din Timişoara. 
Turnee cu spectacole realizate la Opera Română din Timişoara: 
Iugoslavia, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg, India, Bulgaria, 
Spania, Ungaria.

Expoziţii personale:
1984 - Retrospectivă de scenografie, Helios, Timişoara.
2004 - Expoziţie de scenografie, obiect şi pictură – Helios, 
Timişoara.
2005 - Expoziţie de scenografie şi pictură – Saint Jean de Brayes 
(Orleans-Franţa).
2008 - Expoziţie de pictură şi scenografie – Helios, Timişoara.
2010 - ”Cromografii”, colaje abstracte – Pygmalion, Timişoara.
2011 - Expoziţie de pictură – “ Baragan” Helios, Timişoara.
2012 - Expoziţie de pictură – “ Baragan” Slobozia, Ialomita.
2014 - Expoziţie de pictură – “ Norii” Helios, Timişoara.
2017 - Expoziţie retrospectivă de scenografie și pictură
Muzeul de Artă Timișoara

Expoziţii de grup:
scenografie: în Timişoara, Bucureşti (Trienalele Dalles), Praga 
(Quatrienala internaţională), Novi-Sad (Trienala internaţională), 
Klagenfurt;
pictură: în Reşita, Cluj şi participări la Saloanele anuale ale 
U.A.P. din Timişoara.

Călătorii de studii şi documentare: Franţa, Italia, Grecia, 
Anglia, Ungaria, Cehia, Germania, Austria.

Lucrări în colecţii private: Germania, Serbia, Canada, Austria, 
Franţa, România.

Alte preocupări în arta vizuală: grafică de carte şi publicitară, 
enviroment, decoraţii de interior şi pictură de şevalet.

Referiri critice: în reviste şi ziare din Timişoara semnate de: 
Doru Murgu, Damian Vulpe, Deliu Petroiu, Cornel Ungureanu, 
Ioan Iovan, Ion Arieşanu, Ciprian Radovan, Ion Jurcă Rovina, 
Maria Mărgineanu, Emil Grama, F. Secoşan, etc.;

În presa centrală şi reviste de specialitate: Ion Truică, 
M.P. Pongracz, Constantin Bărbuţă.

Interviuri: la TVR Timişoara, TV “Analog”, TV “Europa Nova”, la 
Radio Bucureşti şi Radio Timişoara.

Distincţii: “Pro Cultura Timisiensis” acordat de Consiliul 
Judeţean Timiş pentru întreaga operă, 2010.

Activitate didactică: a predat cursuri de scenografie la 
Facultatea de Arhitectură a I. P. Timişoara.

DUMITRU POPESCU
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