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“Creaţia Suzanei Fântânariu este legată într-un mod complex, dar constant, tenace, de 
gravură, ea explorează cu o disponibilitate ce depăşeste, desigur, cadrele experimentului 
tehnic, posibilităţile implicate de acest gen, ce presupune etape în elaborare cu toate des-
chiderile spre posibilităţi de transpunere (ele însele) legate de substanţialitatea materialelor 
intermediare-metal, lemn, etc. şi de suport. Aici ar fi momentul să insistăm asupra tuturor 
rafinamentelor pe care un gravor şi le poate permite, de exerciţiul pasionant, al transpune-
rii imaginii matrice, cu marja sa de imediat, chiar dacă spontaneitatea este controlată, sub-
sumată elaborării. De fapt spontaneitatea revine uneori, în chiar cursul transpunerii, prin 
intervenţii directe în timpul imprimării, dar nici aici ei nu îi este permis să primeze. Suzana 
Fântânariu  este însă conştient sedusă nu numai de rafinamente de acest fel şi mai ales de 
acea condiţie a multiplicării care motivează genul însuşi.

Spectaculoasele sale prezenţe din ultimul deceniu, (anii’90), sunt în mare masură legate de 
includerea gravurii într-un demers mai complex, şi ca destinaţie, şi ca aspiraţie. Gravura 
devine o poziţie intermediară într-un comportament deliberat de convenţiile bidimensio-
nalităţii şi ale epuizării semnificaţiei în relaţia univocă dintre semn şi plan. Gravura devine, 
odată cu primul ciclu de “Ambalaje pentru suflet”- moment subordonat în construcţia unor 
obiecte tridimensionale antropomorfe, ele însele elemente ale unor situaţii efemere de tip 
instalaţie sau acţiune. “Ambalaje pentru suflet” exploatând semnul şi câmpul referenţial 
al sarcofagului, sunt realizate din gravuri ce fixează în timp experienţa artistei; experienţa 
culturală de atelier, martora unei experienţe esenţiale, la rândul sau marcată cultural.

Conotaţiile actului prin care se elaborează marile obiecte spaţiale, cu aspectul sau de dra-
matism ermetic, acoperă comportamentul universal poetic al numelui, al sintagmei ce defi-
neşte ciclul. Ambalajele pentru suflet presupun o marjă de spiritualizare impusă materiei, 
de contactul cu sufletul continut aici, condensat într-o experienţă imagistică secretă, şi 
reversul, tragica închidere, captarea sufletului într-un ambalaj efemer, aglomerare de fra-
gile suporturi ale unei informaţii rămase inaccesibile şi care nu-şi omogenizează enunţul, 
nici măcar pentru fulguranta unitate de spaţiu, de timp şi de prezenţa (traducem acţiune, 
clasic definitorie pentru teatru prin această prezenţă). Deschiderea semantică a prezenţei 
este mai mult şi mai puţin decât acţiunea, latentă, anunţ al unei acţiuni posibile sau remi-
niscentă precar fastuoasă a unei acţiuni încheiate. În aceste ansambluri, gravura, materia-
lul de construcţie, preţios şi umil, ca materia vie însăşi inertă purtătoare de informaţie ca 
materia ce suporta conştiinţa şi participă la ea, este utilizată printr-un proces de agresare. 
Termenul utilizat de Suzana Fântânariu, pentru desemnarea acestui proces, este cel de 
gravură “agresată”. Acest termen deschide, la rândul sau un câmp semantic, la interferenţa 
între  un filon cultural specializat, frecventat cu suficienţa libertate subiectiv, pentru a-l face 
operant la nivelul creaţiei, si intuiţiei, care de multe ori depaşeste informaţia concretă.
 Nu este locul să epuizam toate reverberaţiile acestei teme, la nivelul comportamentului 
artistic şi al imaginii. El este modul formal cu dublă interpretare, (închisoare şi suport pro-
tector al sufletului) decupând din realitatea vastă a universului zone impregnate cu semni-
ficaţie. Se instaurează din nou o complexă relaţie dintre acest proces unitar de chemare a 

…… prin albul ce este echivalentul tacerii.

universului la comunicare, şi parţialitatea accesului senzorial - (ciclul manierist al “urechi-
lor”, ciclul de “răni”, etc.). Suzana Fântânariu continuă explorarea poetică a acestui gene-
ric, în desen, în gravură şi în tehnici mixte ce respectă bidimensionalitatea.
Un alt moment şi reper în evoluţia convergentă a demersului ideatic şi al gândirii plastice, 
este ciclul, foarte recent, al Coloanelor. Coloanele sunt metafore tradiţionale ale fiinţei, 
replici ale semnului uman ale cărui multiple şi difuze conotaţii sunt subsumate verticalită-
ţii ascensionale. Faţă de figurativitatea discursivă, descriptivă, dincolo de orice stilizare, 
a semnului antropomorf, coloana este un demers al ascetizării, al contragerii într-un ax, 
selectiv, în relaţia cu lumea interioară şi exterioară. Acest semn exprimă conştientizarea 
unei vocaţii definitorii, tropismul vertical, tropism spre o unitate originală, contragere în 
axul lumii, un ax al comunicării şi semnificaţiei. Coloanele Suzanei Fântânariu sunt la 
fel ca şi ambalajele pentru suflet, ca şi aceste mumii celebrând efemerul, şi se constituie 
dintr-un discurs grafic subsumat. Aici însă, discursul nu mai este secret, mascat într-o mate-
rialitate redevenită amorfă, ci readus la suprafaţa suportului obiectual.

De la opacitate la transparenţă, de la ascuns la evidenţă,  mesajul grafic parcurge o etapă 
relevantă, anunţată, de fapt,  de grupul de mumii realizate în 1992 pentru tema Transpa-
renţa. Finalul unui asemenea demers (ilustrând epurarea formei în axialitate şi a mesa-
jului materializat prin reprezentare chiar  metaforizat în planeitate), este coincidenţa în alb. 
Albul dens de toate culorile, de toate mesajele posibile, ca echivalent al luminii şi al cuvân-
tului universal, global, este la rândul său, echivalentul ambiguu al unei cunoaşteri saturate 
de posibilitati si eliminari succesive ale tuturor etapelor ce nu sunt decât iluzii interpuse 
între fiinţa dispersată în lume şi divinul originar, inaccesibil demersului afirmativ. Aici 
artista se află din nou la interferenţa unor câmpuri referenţiale prestigioase, cel al gândirii 
ortodoxe tradiţionale, în direcţia sa apofatică, şi cel al tradiţiei extrem orientale, din care 
cel mai uzual exemplu este cel narat de “Maimuţa pelerină”. Trebuia să-mi închipui, spune 
Budha, din vechiul text chinez, al tradiţiei budiste chineze că poporul maimuţelor este 
prea nebun pentru a înţelege mesajul adevăratelor scripturi (care  erau compuse din pagini 
absolut albe şi “de aceea le vom falsifica scriind ceva pe ele”). Cercul recurenţelor referen-
ţiale aduce din nou în actualitate interesul pentru lumea simbolică a Orientului Extrem, 
care furnizase substanţa unuia dintre ciclurile ce dominase creaţia anilor ‘80 ai artistei-
ciclul “dragonilor”. 
Expoziţia din 1997 filtrând o experienţă a trei decenii, propune reperele unui demers crea-
tor receptiv la toate posibilităţile de extensie, la toate tipurile de comportare, o deschidere 
spre comunicare, şi, în acelaşi timp, o permanentă reflexivitate, o revenire în sine spre un 
nucleu problematic ce se situează dincolo de imperativul comunicării, dincolo de repre-
zentarea însaşi, din care gestul creator se rupe dramatic, şi spre care tinde să se închidă, 
prin albul ce este echivalentul tăcerii”

Alexandra Titu, 
Suzana Fântânariu,  Catalog retrospectiv, Muzeul de Artă, Timişoara, 1997.
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Gravura. Suzana Fântânariu
Mihai Pelin

Expoziţia de gravură a Suzanei Fântânariu 
etalează tehnici diverse - acvaforte, mezzotinta, 
cologravura, xilogravura şi litografie - utilizate solitar 
sau combinat, ansamblul celor 24 de lucrări care ni 
se prezintă impunându-se prin unitatea exemplară  
a viziunii artistice, poate cu o singură excepţie: 
„Melancolia (Omagiu lui Dürer)”. Excepţie de două 
ori fericită:  o dată întrucât confirmă regula, amintita 
unitate a celorlalte lucrări, şi, a doua oară, deoarece ea 
însăşi reprezintă un succes al artistei, într-o altă cheie, 
dar la aceeaşi altitudine a valorii. Apoi, expoziţia 
ne dezvăluie şi o altă calitate a Suzanei Fântânariu, 
aceea de a „fi la zi” în ceea ce priveşte progresul şi 
orientarea gravurii, ceea ce ni se pare deosebit de 
important, astăzi, când gustul artistic se baricadează 
din ce în ce mai puternic împotriva diletantismului, 
tocmai prin reperele pe care i le oferă arta autentică. 
În sfârşit, Suzana Fântânariu dovedeşte o înţelegere 
profundă a condiţiei oarecum ingrate a gravurii din 
toate timpurile, condiţie pe care o putem explica mai 
comod comparând-o cu cea a picturii. Anume, pictura 
- cea de calitate, desigur - îl copleşeşte pe privitor. 
Gravura în schimb, îl absoarbe. Pictura se cere 
contemplată. Gravura se cere cercetată, investigată. 
De unde şi o anumită reticenţă a emoţiei artistice pe 
care o provoacă, tactică, fără îndoială, dar reală. Astfel 
spus, gravura se adresează prin excelenţă spiritului, 
capacităţii lui de a regenera prin scepticism şi 
dezabuzare, ceea ce presupune, din partea artistului, 
fineţe psihologică şi măsuri riguros exacte pentru 
aprecierea efectului pe care opera îl poate provoca, 
asupra celui căruia îi este adresată. Ceea ce, evident, 
nu semnifică decât faptul că Suzana Fântânariu ştie 
să scoată gravura din cercul vicios al jocului gratuit, 
transformând cu decizie un „spielkrieg” într-o ofensivă 
autentică.
Abandonând, acum, sfera unor consideraţii mai mult 
sau mai puţin teoretice, ne permitem să abordăm şi 

Inelul lui Mötrius, xilogravură, 1973
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particularităţile gravurilor pe care le expune artista. 
De la colajul ca atare („Spaţiu istoric I, II”) Suzana 
Fântânariu trece cu supleţe la un altfel de colaj, 
practic, la un amalgam bine dozat de imagini 
fragmentare, extrase asimptomatic dintr-o virtuală 
memorie abstractă („Intervale”, „Structuri ternare”). 
Ansamblul unor detalii, distribuite cu ştiinţă a 
compoziţiei, în prim plan, se susţin prin imaginile 
globale ale planului secund  („Ecouri la o chemare”). 
De asemenea, oscilaţia între titulaturi încifrate 
(„Transformări duale”, „Structuri ternare”) şi titulaturi 
literaturizate („Apa trece, pietrele rămân”, „Piatra 
şlefuită în inima proverbului”), acestea  din urmă, 
nestăpânite, fiind capabile să compromită, prin reflex, 
un travaliu artistic de o rară meticulozitate [...]
„Ramuri”, nr. 2, 1975

Suzana Fântânariu, Gravură
I. D. Sîrbu

„Sapă,  frate, sapă, sapă
Până ai să dai de apă”
                           Blaga

…Teatrul, i-am spus, într-o zi, Suzanei, este 
o forma de filozofare: „gâlceava înţeleptului cu 
lumea”… Pe urmă, m-am dus şi i-am văzut lucrările. 
Şi am înţeles, în primul rând, că şi grafica ei este o 
formă de filozofare. Dialog dramatic cu enorma, cum-
plita şi totuşi superba complexitate a acestei lumi… 
Albul şi negrul nu sunt culori: sunt principii. Coordo-
nate morale, esenţe pur dialectice, pe care se înscriu 
curbele măreţiei şi iar a măreţiei omului de astăzi. 
Iar cele două dimensiuni ale tabloului nu limitează, 
nu aplanează lumea, ci ascund şi comentează în 
şoaptă, în umbre şi penumbre, simţiri şi presimţiri, 
povestea gravă a timpului interior, simbolurile mozai-
cale ale omenirii, văzute dinlăuntru, cu spaimă, dra-
goste, reproş sau laudă, cu speranţă şi omenie, cu 
rigla într-o mână şi clepsidra în cealaltă.

Aceste grafii, eu le-aş numi  engrame, nu se des-
cifrează dintr-o dată: se citesc cu deamănuntul, se 
ascultă cu ochiul, se cercetează cu magica lupă a 
empatiei, a introspecţiei. Fiindcă numai aşa aceste 
eseuri vor deveni, pentru spectator, chei de autocu-
noaştere, cărări ce se întorc din aventura lumii, înapoi 
la liniştea seminţelor, semnelor, oglinzilor originale”. 
Catalog, 1976

Texte - fragmente 
adresate Suzanei Fântânariu, 
1978, Craiova
Ion D. Sîrbu

[...] „Degeaba: cine a ales albul şi negrul nu 
poate fi luat de soţie decât de Socrate.”
[...] „Eu, mărturisesc, am primit nişte oculte ordine ca 
să te susţin. Urbi et orbi. O şi fac. Fără voia ta, ai intrat 
în circuitul european al valorilor.
-Eu propun dacă există numai 1/5% să poţi pleca la 
Iaşi, dar „cadru” universitar[...] .Lucrarea ta, „Melan-
colia” după Dürer, o am în faţă întotdeauna când 
scriu . Te admiră Ion D. Sîrbu.”
„Stăm între cer şi pământ, între bine şi rău, între ce 
ştim şi mai ales, ceea ce nu ştim. Detest în religii 
manicheismul dogmatic: suspicionez, în filozofie, tot 
ce se împarte în doi sau în două (alternative): singurul 
imperiu în care albul şi negrul îi accept în nesfârşita 
încrâncenare (şi pace, şi după pace ) este grafica.”
„[...] Eu cred ca suntem vecini cu miracolul, cu mis-
terul, cu necunoscutul. Nu mă interesează vecinii: ci 
vecinătatea veciniciei. Nu mă interesează secretele, 
ci Taina. Nu mă interesează coaja, ci samânţa, miezul 
seminţei, miezul-miezului seminţelor etc.
Un pictor pictează; o graficiană caută soluţii la o pro-
blema care şi ea însăşi trebuie căutată.”
„Trei etape: a fi, a cunoaşte, a interpreta. Cea care 
nu are decât, nu două culori, ci două principii, alb şi 
negru, aceea începe de la coadă la cap: începe prin 
a interpreta (prin interpretări), ajunge la a cunoaşte, 
spre a putea spune, într-o seară, „sunt”.
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Grafica este o formă rezumată dar obligatoriu drama-
tică de a lua în piept cele trei patru probleme esen-
ţiale ale condiţiei umane. (Spre deosebire de pictură, 
nu are timp şi spaţiu pentru fleacuri sau nuanţe).
„O mână ce desenează e un spirit plecat în aventură. 
O mână ce trage în tuş, o linie dreaptă e o mână 
ce trebuie să ştie încotro, de ce, pentru cât şi pentru 
cine.
În grafică, crochiurile sunt fantezii, idei în: ”statu nas-
cendi”. Forma finită e o ecuaţie rezolvată (dar în care 
Necunoscutele devin Necunoscutul)”.
„O privire de sus în jos, prin aripi, leagă cerul de 
pământ, zeii de oameni. Zborul e totdeauna orizon-
tal. Iată diferenţa între poet şi filozof, între contempla-
ţie şi filozofare: pasărea gândirii ( sau a viului ) trece 
de la orizontal la vertical ( în aviaţie se zice: „comen-
zile se inversează”} deci: o privire verticală înseamnă 
o aripă devenită axă cosmică.”
„Gândesc, trag o linie, trec la tema adversă. Mă con-
trazic, trag o altă linie, oblică, îmi imaginez adevărul 
de înainte, acum într-o oglindă afumată de timp...Vai, 
vai, năvălesc „idolii” pivniţelor (fără scholae, tribus, 
„profesiae”), acum le estompez feţele, le oblig să 
rămână în urmă... Hai să ne eliberăm: o rază de 
lumină (o rază de întuneric), bun, acum echilibrez 
totul prin paradoxii certăreţe, dar liniştitoare. Rezulta-
tul: o compoziţie grafică.”
„Panta rei, totul curge (afară de ideea de curgere). 
Chinezii şi japonezii, obsedaţi de tema cascadei.( din 
cauza budismului, e clar). A. de Saint Exupéry a luat 
un beduin din Sahara, i-a legat ochii şi a descins cu 
el, din avion, lângă o cascadă din Alpi. Arabul s-a 
crezut mort şi reînviat în sânul lui Allah. Pentru noi 
cascada este simbolul singurei prăbuşiri care nu e nici 
ruşinoasă , nici de  moarte aducătoare. E sublimă. Pur 
şi simplu.”
„În fiecare zi răsare soarele : în fiecare zi moare 
discret o dimineaţă anonimă. Miracolul cu care soa-
rele nu face nici o diferenţă între o zi şi alta îmi 
dă sentimentul unei divine „democraţii”: soarele zice 
„eu răsar egal cu mine însumi”: Suzana zice „iartă-mă 

dar eu abia azi ţi-am prins şi ţi-am înţeles câteva din 
razele tale„.
Orizont, Timişoara, nr. 3 (1382), 20 martie 1995

Mai ales tinerii
Dan Grigorescu 

…”[ ] Suzana Fântânariu recurge la o tehnică 
diferită. Expoziţia ei de la “Galateea” relevă certele 
însuşiri ale unui grafician care ştie să descopere în 
modalităţile tradiţionale ale xilogravurii vibraţia poe-
tică a liniei, alternării spaţiilor albe şi negre. Artista 
e un constructor, imaginea ei are monumentalitate, 
contururile se compun în ritmuri ample, iar desenul 
se citeşte cu uşurinţă, obiectele au o prezenţă impu-
nătoare în compoziţiile în care liniile se învolburează 
dramatic.
  Suzana Fântânariu operează cu câteva efigii care 
dau înţeles viziunii ei: pasărea în zbor, pâinea, stânca 
şi frunza. O lume a energiilor descătuşate şi, în ace-
laşi timp, a statorniciei lucrurilor simple, a frumuseţi-
lor elementare care, cu titlul uneia din lucrările din 
expoziţie, aspiră la o “evadare din geometrie” şi la o 
întoarcere spre structurile primordiale, spre frumuse-
ţea pământului şi a rocii, spre frunză şi ramură, spre 
alburile ritmuri ale oraşului modern. Şi spre chipurile 
oamenilor. Artista e o portretistă înzestrată cu virtuţile 
caracterizării simple, energie a personalităţii.”…[ ]
România liberă”, 15 iulie, 1980.

Suzana Fântânariu, Gravură
Marin Sorescu

„Operaţiile cu dăltiţa  sau bisturiul pe lemn 
de tei ale Suzanei Fântânariu, pornită parcă într-o 
expediţie de reorganizare a cercurilor de copaci, din 
care reuşeşte să creeze “cascade” ale timpului mi-au 
oprit atenţia prin puterea de seducţie a xilogravurilor 
ei, atât de vecine cu poezia. Între sculptură şi desen, 
arta cioplită şi înviată cu cerneala tipografică, aceste 
lucrări în formă de ferestre te invită într-adevăr la

Atelier. Imprimare manuală, 1995
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meditaţie. Xilogravura este o tehnică a sugestiei, şi 
câteodată ceea ce este numai început în această 
meserie poate spune mai mult decât un tablou termi-
nat. Linie lângă linie, multă cerneală, mult gri. Păr-
ţile haşurate şi vârtejurile din aceste compoziţii, arată 
că artista nu ţine seama de nervuri, lucrând cumva 
contra curentului din material, deşi, aşa cum mărtu-
risea, “pe fibră ar fi fost mai uşor şi mai feminin”. 
Armonia desenului are o nobleţe şi un fior fluid, care 
nu te lasă să bănuieşti ca a putut cere vreo 70-80 de 
ore de muncă fizică “ în afară de visare”. Iată nişte 
frumoase stampe japoneze, nişte vitralii păgâne”.
Catalog, Galeria Galateea, Bucureşti, 1980.

Titlul
Virgil Mocanu 

„Prezenţele în expoziţiile colective şi câteva 
„personale” au  acreditat-o pe Suzana Fântânariu ca 
pe o graficiană preocupată de redactarea unui stil pro-
priu, dar şi autor de lucrări cu tematică, în sensul inte-
resului pentru spaţiul simbolic al condiţiei umane. 
Problemele par să se complice acum, cel puţin văzute 
obiectiv din exterior, pentru că apar, conceptual şi 
iconic, două direcţii diferite şi nu totdeauna compa-
tibile, de unde şi senzaţia divorţului la nivelul inva-
riantelor plastice.  Numitorul comun ar fi o tensiune 
barocă a scriiturii şi recuzitei, un vertij interior ce se 
traduce prin convulsia ductului sinuos, în cazul des-
enelor, şi un fel de proliferare excesivă a semnelor 
în spaţiul imaginii simbolice al gravurilor. Diferenţele 
sunt şocante, pentru ca peisajele interpretate ca frag-
mente viscerale ale unei naturi ascunse, atent mode-
late şi valorate cu grija pentru efectul spaţial, propun 
o atitudine la nivelul impulsului ideatic, în timp ce 
xilogravurile, excedate de utilizarea negrului şi de 
interferenţa semnelor deduse, parcă, din stilul Capo-
grossi, transferă simbolic receptarea în spaţii abstracte 
sau galactice. Nu este vorba despre vreo falsă dispută 
figurativ-abstract, ci despre unitatea concepţiei plas-

tice şi a manierei, despre o anumită prolixitate ce pre-
supune, din fericire, existenţa unui exces de dispo-
nibilităţi, o reală nevoie de confesiune şi pasiunea 
lucrului în atelier. Profesional, lucrarile sunt la o cotă 
valorică incontestabilă, analizate separat sau pe gru-
pări de atitudine ele se relevă ca profunde investiga-
ţii iconice, tinzând sa depăşească imediatul lecturii 
în favoarea metaforei. Tema dealului ca loc ideal şi 
orizont semantic este bine explorată, piesele conţin 
ceva din misterul originar şi din contribuţia tensiunii 
suprarealiste, după cum xilogravura ”Cascada” tinde 
să devină mai mult decât o sugestie dinamică. Din 
aceste elemente de concepţie şi stil, din capacitatea 
desenatorului va trebui să desprindem, ca un amplu 
ecou sensibil, personalitatea artistei.”
Eforie, „România literară”, 
Bucureşti,  nr. 36, 8 septembrie, 1983.

Pacea înălţimilor
I.D. Sirbu 

“La vernisajul ultimei expoziţii a Suzanei 
Fântânariu, am avut deosebita plăcere  de a mă reîn-
tâlni cu un fost coleg  de Universitate, Horia Horşia, 
critic de artă, cel care, de altfel, iscăleşte si “cuvântul 
înainte” al programului-caiet de sală. Am parcurs 
împreună micul “labirint” al expoziţiei, discutând 
despre lucrările prezentate. Nu mă mai  întâlnisem cu 
Horia Horşia de circa 30 de  ani, avem specialităţi 
diferite ( în sensul că , subsemnatul refuză obstinat 
acuza că ar avea vreo specialitate” ), cu toate acestea 
am rămas amândoi uimiţi în faţa unei figuri necunos-
cute, a Suzanei Fântânariu. ( Lista ei de expoziţii per-
sonale, participări, premii este de-a dreptul impresio-
nantă ).
 Spun, cântărind cuvintele, faţa cea nouă a graficie-
nei noastre, trecerea programată şi deosebit de con-
secventă a Suzanei de la grafică la desenul direct, cu 
creionul, ni se  pare o întâmplare ce ascunde un tâlc, 
o taină intimă a artistei. Diferenţa dintre tuş şi creion 
e la fel de mare (şi de gravă, în consecinţele ei de Dragon, xilogravură, 1990 Dragon IV, V, xilogravură, 1990

Dragon, xilogravură, 1990
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formă şi expresie ) ca şi între, să zicem, ulei şi acua-
relă, tempera şi pastel. Am rămas şocat în faţa aces-
tor desene, e ca şi când mi s-ar fi arătat o pagină de 
jurnal dureros (ascuns şi intim), e ca şi când, uitând 
trecerea anilor, experienţelor, expoziţiilor de tot felul, 
la un moment dat cineva îmi reaminteşte, cu subtilă 
şi ascunsă discreţie, cât de important a fost primul 
creion în viaţa noastră.( Îmi permit o paranteză ; Blaga 
nu ne dădea voie să  îi vedem manuscrisele. Avea 
o dactilografă numai a lui, profesoară din Braşov, 
Măriuca Ţenghea –Enescu, aceasta avea ordin să nu 
arate nimănui manuscrisele sale. Blaga scria cu creio-
nul, numai cu creionul. Când l-am întrebat de ce nu 
foloseşte tocul rezervor, a zâmbit ; “Dimineaţa, îmi 
spunea, e ora cea mai grea a scriitorului ; nu e tot una 
să ascuţi un creion, sau să umpli o pompă cu cernea-
lă…”
    Am parcurs, rând pe rând, aceste “mărturisiri”, în 
fin şi discret creion, şi mi-am dat seama că mă găsesc 
in faţa unei singure dureri, spuse mereu şi mereu, 
sub diferite forme : tocmai fiindcă această suferinţă de 
bază e foarte importantă pentru artistă, ea revine într-
una, ca la o claviatură iniţiatică, un fel de leit-motiv 
existenţial. O cunosc demult pe Suzana Fântânariu, 
o consider o colegă de destin şi sensibilitate, chiar 
dacă forma ei de a filozofa este total diferită de cea a 
poeţilor sau gânditorilor de meserie. Mă bucur întot-
deauna să constat că inteligenţa ei speculativă nu îşi 
are centrul în cultura livrescă sau în lobii speculaţiei 
teoretice. Suzana  meditează asupra lumii de astăzi, 
cu ajutorul graficii, eroismului, mâinii ei lirice, dar şi 
posedată de un zeu al durerii şi al apocalipsei oricând 
posibile. Obsesia funiilor care ne leagă de pământ, de 
carne, de materie, trebuieşte depăşită : iată că funia se 
deznoadă, o pasăre reuşeşte să îşi desfacă aripile din 
noroiul de jos, din suferinţa robiei. Dezlegările Suza-
nei sunt obligatorii “desfăşurări” ; poezia ascunsă a 
desenelor se continuă prin câteva semne ce nu se văd, 
dar care se încăpăţânează a fi esenţa, miezul, taina 
celor văzute ;vântul, iarba, lumina, vraja…Orizontul 
pare a se pierde în mitologie, titlurile acoperă, nu des-

coperă, nu trebuie să ne lăsăm amăgiţi. În faţa noa-
stră, în diferite etape de peisaj si unduire, de fapt ni 
se arată, cu mijloace poetice din cele mai dureroase, 
modul în care un suflet lumesc, mai mult decât atât, 
sufletul lumii acesteia, poate fi despuiat. Îmi aduc 
aminte de o frază din Ho-Şi-Min, am notat-o cu mulţi 
ani în urmă, nu am putut-o niciodată uita : “pour 
devenir il faut être décortiqué par le malheur”. Ca 
să devii trebuie să fii decorticat de nenorocire. Des-
igur Ho-Şi-Min,  se gândea la soarta Vietnamului sau 

Suzana nu îl citise, ea se gândea la soarta colinelor 
ei din Moldova natală, la peisajul nostru sufletesc, 
deal-vale şi iarăşi vale-deal. Fără pomi, fără coaja 
pământului, coaja a fost scoasă ca să vedem, ca să 
putem vedea măruntaiele de Fiinţă, de Om ale aces-
tui pământ. Nu se pronunţă cuvântul pace în această 
expoziţie, dar am înţeles că Suzana în limba ei, în 
limbajul desenului ei, cu creioanele simple şi sincere 
ale sufletului ei de copil şi artist, vrea să ne spună, Xilogravuri din seria „Dragoni”, 1990

Mater - Materia, 
xilogravură (fragment), 1990



18 19

vrea să ne ţipe în şoaptă şi la ureche, un adevăr al 
dezastrului, al catastrofei oricând posibile. Îmi aduc 
aminte de o nuvelă tradusă de Ion Hobana din primii 
autori ai Science-Fiction-ului : “Pământul dăduse un 
ţipăt”. (Era vorba de nişte “savanţi” care, coborând 
sub derma Terrei, au reuşit să înfigă un ac în carnea 
vie a pământului). Nu are nici o legătura aceasta 
poveste cu lumea Suzanei, dar obsesiva ei demon-
straţie grafică nu face decât sa ne indice şi să ne 
înfioare, arătând cu dragoste maternă şi filiala ce se 
ascunde sub coaja mohorâta a pământului, azi ame-
ninţat de distrugere, poluare, dispariţie atomică…
    Ne liniştesc, prin contrast, acele complicate reve-
niri la copilărie (e bine că a păstrat câteva tuşuri la 
marginea expoziţiei :  publicul a putut face compara-
ţia între grafică şi desen, între tehnica şi arta pură ) 
mai apoi, teribil de plăcut şi odihnitor sa regăsim des-
enul în culoare, în câteva peisaje simbolic-oceanice. 
Apa e elementul muma, din el s-a născut viaţa, în ea 
se topesc aventurile acestei vieţi a pământului.
“Un deget pe o rana”- a şoptit cineva care este un 
mare doctor in psihiatrie : “dar ce deget , am adăugat 
eu, şi pe ce rană”.” Dealul regăsit”, “Muntele Vrăjit”, 
“Somnul pământului”, “Valea-Seacă I-II “etc., ca să nu 
citez decât din câteva titluri ascunse ale Suzanei, nu 
sunt decât etapele unei Calvarii iniţiatice : o profe-
soară, prin desen şi cu dragoste de lume şi ţărână, ne 
duce de mână, din treaptă în treaptă, nu în sus spre 
pacea înălţimilor, ci in jos, spre tumultoasa, muta, 
infinita durere a Terrei, care suferă şi ne cheamă în 
ajutor. Emoţionant, copleşitor, convingător.
“Ramuri” nr. 8, 15 august, 1983.

Suzana Fântânariu
Magda Cârneci 
„Intrată în atenţie încă de la debut, tânăra 

graficiană (absolventă a institutului clujean de artă) 
s-a impus în mediul artistic prin frecventarea unui gen 
al gravurii intrat azi într-un nemeritat con de umbră 
şi uzitat de artişti din ce în ce mai puţin numeroşi - 
xilogravura. Dragonul şi marea, xilogravură, 1989
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Excelenţa şi „virilitatea” cu care mânuieşte aceasta 
tehnică, deloc comodă, continuă desigur o tradiţie 
viguroasă a genului, deprinsă probabil de la profe-
sorul său Gy Szabo Béla. Dar dincolo de meşteşug, 
ceea ce individualizează grafica acestei artiste este în 
primul rând forţa şi anvergura demersului său con-
ceptual şi vizual. De la primele sale cicluri de gra-
vuri (in acvaforte si acvatinta) mai îndatorate modele-
lor grafice în curs, până la marile sale xilogravuri şi 
ciclul ultimelor desene, se manifestă activ o matrice 
stilistică perfect coerentă, uşor de surprins prin chiar 
amprenta sa personală. O matrice dominantă de intu-
iţii spaţiale vaste, de o monumentalitate viguroasă a 
perceperii realului, şi mai ales de un anume viziona-
rism al conceperii imaginii, cu sensibile deschideri 
simbolice şi metaforice. În ciclul marilor sale xilo-
gravuri, prezentate în expoziţiile personale din 1980 
şi 1983 – după noi, realizările cele mai remarcabile 
de până acum ale artistei se desfăşoară amplu, spaţii 
panoramice, cu deschideri în deltă, vast centrifuge, 
ori dimpotrivă spaţii verticale, alveolare, de o inextri-
cabilă complexitate, ce unesc o aspiraţie evidentă a 
infinitului cu o obsesie constantă a profunzimii, nu 
doar în spaţiu ci şi în timp. Monumentalitatea cuprin-
derii lumii, ce decurge de aici, se ordonează în arhi-
tecturări grafice ample, pe cât de complexe, pe atât 
de limpede ierarhizate în structura internă a imagi-
nilor, mărturisind un gust al totalităţii, poate o aspi-
raţie nemărturisită a globalităţii gestului creator (acea 
„viziune secretă a universului” de care vorbea Klee)”. 
Există o tensiune conţinută în aceste lucrări - între 
disponibilitatea nesfârşită pentru detaliu, între tăie-
tura cumva “vegetală”, riguroasă şi într-un anume fel 
rigidă, specifică tehnicii gravurii în lemn şi pe de 
altă parte concepţia de ansamblu, “cristalină” în lim-
pezimea ea interioară, tentând gesturi şi cuprinderi 
exhaustive. Dar aerul „oriental” atât de caracteristic 
tehnicii xilogravurii, se împleteşte armonic cu dina-
mismul faustic, atât de specific unui artist funciar-
mente european, dând structurii finale a  imaginilor 
o nouă caracteristică de riguros organicism. Că vigoa-

rea într-un fel inerentă acestei tehnici a xilogravurii e 
susţinută de o vigoare pe măsura demersului interior, 
devine foarte vizibil în domeniul iconografic al ima-
ginilor, în dimensiunea lor tematică, perfect acordată 
matricei stilistice puse în joc, ceea ce demonstrează 
nu doar o limpezime a concepţiei mentale a lucrări-
lor, ci şi o siguranţa a intuiţiilor primare, a filonului 
lor subconştient. În acest sens titlurile lucrărilor, prin 
reperele culturale la care trimit, dar mai ales prin 
fineţea lor metaforică deschisă simbolicului dar nu 
literaturizării poeticeşti superficiale sunt cu adevărat 
simptomatice-Morfogeneză, Timpul ca o plantă, Eva-
dare din geometrie, Frunza originară, Durata impură, 
Anamnesis”, „In somn inapoi la parinti” etc. Ele cir-
cumscriu coerent un câmp simbolic unitar, centrat 
pe obsesia arhetipală a infinitului şi profunzimii, în 
spaţiu şi timp ( obsesii pe care le întâlneam şi la nive-
lul determinantelor stilistice) sau, altfel spus, poate 
la posesia „în efigie” a naturii şi istoricităţii, cu toate 
conotaţiile ramificate care pot lua naştere de aici. Ele 
hrănesc şi acel pomenit vizionarism al lucrărilor- atât 
de vizibil într-o remarcabilă Colină-susţinând deschi-
derile simbolice difuze şi totuşi insistente ale imagi-
nilor, asigurându-le, prin racordare la câteva obsesii 
profunde ale spiritului creator dintotdeauna, autenti-
citatea şi valabilitatea. Desenele mai noi desfăşoară 
în finele lor reţele spaţiale, mizând de data aceasta pe 
libertăţile gestuale, pe curbele învolburate şi pe valo-
raţiile rafinate specifice tehnicii creionului o dimen-
siune mai feminină a artistei, aplecată aici mai mult 
asupra intimităţii organice a  structurilor reale şi plas-
tice, o manieră mai fantastă şi de aceea mai accentuat 
metaforică.”
Arta, Nr. 2, 1984, p. 27.

Spaţii, forme, culori 
în arta contemporană
Horia Horşia

“Suzana Fântânariu, cunoscută nu numai 
publicului craiovean, Craiova fiind urbea de reşedinţa 

Dragon înnaripat, xilogravură, 1989
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a acestei moldovence instruite la şcoala severă de 
artă grafică a Clujului s-a impus atenţiei generale prin 
monumentalitatea îndrăzneaţă, implicit dimensiunile 
mari ale xilogravurilor, prin eposul şi simbolistica lor 
neoromantică, topind şi fructificând în sinteza proprie 
elemente de factură stilistica diversă. Între aceste ele-
mente, de natură diferită, putem surprinde vagi ecouri 
ale scriiturii fruste a gravurilor de Hajdate sau ale 
unor scriituri organice, în spirit Secession, de unde 
relaţiile anteice ale artistei cu tradiţia, dar putem sur-
prinde şi eficienţa unor configurări iconice obiective, 
afine modalităţilor hiperrealiste ale experienţei artis-
tice actuale. Premiul pe care l-a obţinut anul trecut 
la Banska – Bistrica, în Cehoslovacia vechilor tradiţii 
şi noilor descoperiri ale tehnicilor de imprimare, con-
firmă succesul unei evoluţii şi al unor succesive afir-
mări de-a lungul aproape a unui deceniu de activitate.
Autoritatea câştigată şi mereu sporită în stăpânirea 
meşteşugului, deopotrivă al desenului şi al tehnicilor 
de imprimare, i-a permis artistei formularea cu clari-
tate a unei atitudini filozofice privind condiţia umană 
şi situarea omului în univers - prin dezvoltarea unor 
idei personale izvorâte din mentalitatea specific roma-
nească sau prin fructificarea unor idei clasice omolo-
gate de mult de cultura universală (cum erau acele 
pertinente referiri la planta primordiala concepută de 
Goethe). În raport cu gravura, care presupune  şi asi-
gură o anume detaşare, o distanţare prin tehnică, des-
enul are avantajul de a ne apropia mai mult încă 
de procesul de creaţie. Datele esenţiale ale definirii 
imaginii, caracteristice facturii stilistice personale ale 
Suzanei Fântânariu rămân aceleaşi: viziunea monu-
mentală, organizarea logică a compoziţiei, linia sigură 
şi fermă care urmează gestul impulsionat de fuziune a 
cugetului cu sentimental. Compoziţiile vor fi, de ase-
menea, în mare parte, cuprinderi de vaste orizonturi, 
privelişti cu piscuri, cu coline, cu văi, desfăşurându-se 
într-o permanentă surpriză a constituirii lor în scrierea 
îndrăzneaţă pe pagina albă. Imaginare, aceste peisaje 
definesc locuri ale existenţei din care, prin simplificări 
ale structurilor formale, nasc locuri ale misterului “…[ ]

…[ ]”Expoziţia Suzanei Fântânariu ne invită să pătrun-
dem în laboratorul de creaţie anume pregătit pentru 
întâlnirea noastră cu cea mai directa şi intimă moda-
litate de expresie şi de comunicare a artistului: des-
enul. Astfel, de data aceasta, gravorul care se impu-
sese încă de la început atenţiei generale( prin acea 
aspiraţie spre cucerirea spatiilor vaste, logic ordonate 
şi organizate în plan, în compoziţii subordonate des-
eori unor comunicări simbolice ori metaforice) lasă 
desenatorului întâietatea…[ ]”
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989.

Suzana Fântânariu
Ileana Pintilie

Cu fiecare nouă expoziţie gravura Suzanei 
Fântânariu pare să câştige în concentrare; o 
concentrare asupra sinelui, ca o privire îndreptată 
dinspre lume spre interior. Fără grabă, dar nu fără 
tensiune, artista se adânceşte pe un drum schiţat 
mai demult şi care vine firesc în întâmpinarea 
ei. Aceasta tensiune se descifrează cu uşurinţă în 
simbolul ambivalent al “dragonului” care face tema 
ultimei expoziţii. Reprezentant al principiului activ şi 
demiurgic, dar în acelaşi timp şi al forţelor demonice, 
dragonul simbolizează lupta dintre contrarii, cele care 
coexistă într-o perpetuă prefacere. Transpunând acest 
simbol în plan individual şi încercând să-l descifrăm, 
intuim în fiecare om o tensiune a contrariilor rezolvată 
de obicei prin triumful sinelui asupra laturii tenebroase 
a personalităţii şi care rămâne adesea inconştientă. 
Cu alte cuvinte dragonul se află chiar în noi. Aceasta 
este fără îndoiala adevărul care generează la Suzana 
Fântânariu o creaţie bazată nu pe o temă exotică la 
modă, ci pe o simţire intuitiv esenţială, exprimată în 
viziuni sublimate, frământare şi chiar patetice. 
Dar prin opţiunea sa pentru adevăr al spiritului 
graficiana generează un conflict între idee şi 
reprezentare, între numen şi fenomen. Reprezentarea 
se abstractizează pentru a se pune mai lesne în slujba 

Proscripţio, xilogravură, 1989
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ideii. Totuşi se păstrează încă amprente ale realităţii 
ca acele structuri aproape vegetale din care se iscă 
abisuri galactice. Desprins de orice corporalitate, de 
atributele stânjenitoare ale concretului şi imediatului, 
dragonul îi apare ca un vârtej întunecat, ca o forţă 
cosmică răscolind materia înconjurătoare. Stranie 
coincidenţă, imaginea evocă un întreg univers străbătut 
de o forţă nestăvilită, dar şi un microcosmos cu nu mai 
puţin impresionante şi dramatice ciocniri interne.
Aspectul conceptual al creaţiei sale este dublat 
însă, ca o binevenită necesitate, de un simţ pentru 
ludic. Suzana Fântânariu descoperă plăcerea jocului, 
bucuria de a experimenta, liberă de orice rigoare şi 
constrângere. Imaginea conţine dinamism, iar forma 
fluiditate. Apropierea prin tematică de modele extrem-
orientale este urmărită uneori şi în execuţie graficiana, 
exersându-se în stilul caligramelor. Artista reduce 
acum dimensiunile lucrărilor, se concentrează pe 
suprafeţe mai mici, iar xilogravura rămâne tehnica 
ei preferată în care excelează. Dacă până acuma se 
ghicea o preocupare uşor pedantă a rezolvării tehnice, 
care astfel dădea o notă sporită de obiectivitate 
întrerupând fluxul liber al ideii, iată că acum, stăpânită 
parcă de “furor”, ea face o operă de virtuozitate 
desfăşurându-se nestingherită de canoane şi reguli 
tehnice. Acestea “vin” de la sine, se subordonează 
supuse întregului, ideii, iar lucrarea toată este animată 
de un suflu vital. Rare calităţi reunite într-o singură 
mişcare guvernatoare, ele sunt cele care ne transmit 
emoţia, treapta esentială a perceperii, şi care mediază 
accesul la idee. Prin această expoziţie a Suzanei 
Fântânariu ni se dezvăluie un artist deplin, matur cu 
un univers propriu de motive plastice şi cu un limbaj 
plin de originalitate.
Revista “Arta” nr. 10, 1989. 

Profesionalitate şi profunzime
Ciprian Radovan
 
Dotarea deosebita si exerciţiul solid, de 

atelier, i-au asigurat Suzanei Fântânariu profunzime 

şi siguranţă profesională. Activitatea foarte bogată, 
la care se adaugă premiile obţinute în ţara şi peste 
hotare, stau la baza unui prim criteriu de apreciere 
valorică şi  a situării artistei în primele rânduri ale 
graficienilor noştri.
Suzana Fântânariu şi-a făcut un nume cu mult înainte 
de 1988, anul stabilirii sale la Timişoara. Expoziţia 
de la Lugoj, participările la ultimele saloane de artă 
timişorene concordă cu o bună integrare în viaţa 
artistică, în cadrul Filialei U.A.P. In xilogravură , 
tehnica preferată de artistă, Suzana Fântânariu se 
regăseşte poate cel mai bine, ştiind să dea măiestrie 
corespondenţe contemporane, forţă şi flexibilitate, 
lucrărilor realizate. Decizia, claritatea, tăietura sigură 
dar şi o tratare imaginativă a detaliilor, un joc inventiv 
al texturilor răspund cu supleţe unui univers ideatic 
consistent şi interesant. În paralel cu xilogravura, 
artista practică la atelier un desen pictural în game 
cromatice restrânse (cărbune, creta colorată ). Şi dacă 
marile lucrări în alb-negru, prezentate anterior la 
Timişoara şi secvenţial la Lugoj (“Cumpăna apelor”, 
“Cascada”, “Mater-Materia”), impresionează prin forţă 
şi monumentalitate, prin fermitatea orchestrării, noile 
lucrări din seria generică “Dragonul”, ne apar nu 
întâmplător străbătute de o infuzie de picturalitate şi 
de o enigmatică trimitere spre convergenţa regnurilor. 
Depăşirea frumuseţii formale, oricât de ingenioasă 
ar fi se realizează şi printr-o “intrare cu sufletul” în 
universul imaginar, iar atribuirea unei semnificaţii 
poetice are acoperire doar prin trăirile complexe ale 
conceperii şi transpunerii. Ductul sigur al mâinii nu 
rămâne un simplu echivalent al virtualităţii. Studiile 
din seria “Dragonul” pot fi privite ca un stadiu de 
sensibilizare, ca o nouă ipostaza a contopirii eului 
artistic cu expresia şi semnificaţia, cu explozia de 
sentimente convertite în semne. Lumina şi umbra, 
plinul şi golul, întunericul şi sclipirea, tăietura neta 
şi catifelarea sunt tot atâtea nuanţe de limbaj ce îi 
servesc viziunea. Este pasul ferm al unei exprimări 
de tip poetic mereu îmbogăţit cu o situare vizionară 

Cascada, xilogravură, 1984
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în fenomenologia naturii. Ea se realizează printr-o 
amplificare a gesturilor, în sensurile care se dezvăluie 
din aproape în aproape, tot atâtea faţete ale lucrurilor 
şi faptelor înţelese intuitive şi redate cu emoţie.
Drapelul roşu, 27 aprilie, 1989

Tineri artişti,  Idee si sensibilitate. 
Curente si tendinţe ale artei 
romaneşti contemporane 
Dan Grigorescu ,  

“... În grafică, fenomenul pare şi mai divers. 
În timp ce maniera de desen este actualizată, se expe-
rimentează noi tehnici de gravură şi se asociază teh-
nici mixte. Tiparele ferme ale picturilor semnate de 
Aurel Bulacu sau Clara Tamas-Blaier (autoarea unor 
afişe impresionante prin imaginaţie), monumentalita-
tea imaginilor Suzanei Fântânariu nu este niciodată în 
contradicţie cu sensibilitatea lirică pe care o are defi-
niţia viziunii artistului”.
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1991

Iubeşte si mai apoi fă ce vrei
Andrei Medinski

Înveşmântată sub titlul “Copilul şi Mumia”, 
expoziţia artistei plastice Suzana Fântânariu se 
regăseşte mai degrabă sub semnul superbului dicton al 
Sfântului Augustin : “Iubiţi şi faceţi mai apoi ce vreţi”. 
Artista, copleşită, ani buni de zile, cu premii naţionale 
şi internaţionale, cu preocupări (plastice ) în domeniul 
fenomenologiei corpului uman (Semn, semnificaţie, 
sens. Declinul aparent ) aduce pe simezele Centrului 
Cultural Francez din Timişoara (directoare Nicole 
Otto ), numeroase colaje(gravuri) şi tehnici mixte.
Îndeobşte compoziţii închise. În rotunjiri aplatizate. 
Ca un pântece (fierbinte) de paparudă. Ce cheamă 
ploaia. Ploaia bărbaţilor. Paradoxal, izgonind totodată 

câinele voluptăţii. Unele compoziţii sunt laborioase 
plasticizări ale unui “timp” încremenit. Timp “ludic” şi 
inocent. De joc de copil. De final de joc. Ca atunci…
..Când copilul a spart clepsidra…Podeaua seamănă 
cu deşertul Gobi. Strivite de pleoape, cpdeau primele 
picături de ploaie. Albastră.
Alte compoziţii recompun binecunoscutele 
“suzanofântînarele” mumii. De o puritate eternă. 
într-o transcendenţa întrevăzută mistic. De astă dată 
( poate) un elogiu (discret) adus maternităţii. Unei 
maternităţi dezbrăcate de “haina de piele” a omenirii. 
O maternitate nelumită. Ca o “devenire” pusă mai 
precis decât “facerea”, proliferând duios şi tandru 
sâmburele nostru de eternitate…..[ ]
Paralela 45- Renaşterea bănăţeană, 20 mai, 1994.

Dicţionarul artiştilor români 
contemporani 
Negoiţă Lăptoiu

„Suzana Fântânariu s-a comportat cu obsti-
nata ardoare între voinţa de a cunoaşte şi de a făptui, 
pătrunzând dincolo de lumea aparenţelor în cea a 
esenţelor, unde domina veghea spiritului. Timp de 
15 ani a apelat la modalităţile plurivalente ale gra-
vurii în lemn sintetizând freamătul unor aspecte exis-
tenţiale trecute prin filtrul unei severe logici construc-
tive. “Structuri ternare”, “Intervale”, ”Metamorfoze”, 
“Spaţiu pentru viitor” erau titlurile unor prime cicluri, 
concepute într-o atmosferă de asceză şi statică solem-
nitate. Simţind riscurile cantonării în coercitive geo-
metrizări trece la formulări mai libere sfârtecând 
placa prin intempestive incizii care provoacă o flu-
idizare a transpunerii, orientată către pragul tensi-
unilor dramatice, începând cu “Cascade”, “Mater-
Materia” şi “Somnul pământului” pentru a ajunge la 
ciudatele configurări ale “Dragonului”(1988-1990), 
unde domină misterul nocturn, neliniştile, zvârcolirile 
unor energii traumatizante, de clară sorginte expre-

Veghe, xilogravură, 1978

Somnul pământului, xilogravură, 1982
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sionistă. Cu toate că împlinirile din domeniul gravu-
rii i-au dat satisfacţii creându-i notorietate internaţio-
nală, Suzana Fântânariu, spirit vizionar şi proteic, în 
căutarea de noi orizonturi ale reprezentării - în ultimii 
cinci ani a experimentat în genul minimal art sau ars 
povera.
Prin mesajul conţinut de forme cu funcţii precise, a 
recurs la o serie de acţiuni, implicându-se în marea 
dilema a trecerii de la fiinţă la nefiinţă. Aşa s-au 
născut acele obsesive fixări în eternitatea unui spaţiu 
şi timp incert de masive trupuri umane, pietrificate 
aparent într-o statică monumentală, denumite “Amba-
laje pentru suflet”. Umanizând forme şi expresii în 
autentic spirit românesc se respinge condiţia de male-
fic în favoarea ideii de supravieţuire, semn de conso-
latoare speranţă. “
Dicţionarul artiştilor români contemporani,  
Ed. Arc 2000, 1995

Convorbiri în 
expoziţia retrospectivă,  
Suzana Fântânariu
Livius Ciocârlie

[ ] acum ajungând în sfârşit la expoziţie, mie 
mi se pare că şi aici avem de a face  cu o problemă 
de percepţie, numai că este vorba de o  percepţie 
interioară. Percepţia de sine filtrată printr-o percepţie 
culturală, care duce, mai cu seamă către Orient, deloc 
livresc, chiar făcut interior şi devenit organic, într-un 
mod care nu mi se pare paradoxal, până la urmă 
explicabil, cu toate că distanţa între noi şi Orient, este 
foarte mare. Numai că şi cum, deşi nu  suntem fiinţe 
de apă, toţi ne tragem din apă, tot aşa deşi nu trăim 
în Orient, cultural ne tragem din Orient. Şi atunci, 
senzaţia pe care o am văzând această expoziţie, şi 
nu mă refer la ceea ce  dumneavoastră aţi spus 
mai înainte, la zona egipteană, ci spre un Orient 
mai îndepărtat e că resimt această experienţă ca 
nefiind deloc livrescă, ci devenită cu totul organică, 

sursa acestei organicităţi fiind preexistenţa în noi, în 
memoria noastră culturală.
Aş mai adăuga că mi se pare acest Orient inconştient 
care este în noi are două mari variante complementare 
şi opuse în acelaşi timp: una este oroarea de vid şi 
una este oroarea de plin. Aici avem de a face mai 
degrabă cu oroarea de vid. Acest tip de regăsire a 
Orientului există aici. Spunând lucrurile acestea, nu 
neg ce-aţi spus dumneavoastră, că nu este nevoie cu 
orice preţ, să privim lucrurile istoric, ci să le luăm 
aşa cum sunt, doar cu această precizare că ele sunt 
în noi, există această experienţă fundamentală a unui 
Orient.
Renaşterea bănăţeană,  17 martie , 1997

“Îmi place ideea de singurătate 
în favoarea creaţiei”. 
Dialog cu graficiana 
Suzana Fântânariu
Ioan Iovan

Suzana Fântânariu, eşti de curând 
posesoarea unui important premiu internaţional. Ce 
ai de spus despre ceea ce ţi se întâmplă ?
Mai întâi este miracolul perceperii distanţei. E curios 
cum mi se pare că s-a micşorat, s-a redus. Nu am 
simţit asta la început- prin acest premiu – este vorba 
de Premiul I la Bienala internaţională de artă din 
Sharjah-port la Golful Persic din Emiratele Arabe 
Unite-percep foarte vie lumea. Însuşi faptul că am 
fost anunţată telefonic direct de Talal Moualla, poet, 
critic de artă, directorul bienalei, a făcut să devină 
firească legătura, să sporească interesul artistic.. Eu 
vorbesc de normalitate, pentru că asta este atunci 
când mă văd răsplătită cu atâta onoare. S-a produs 
apoi o fuziune cu o artă, cu arta arabă, care părea 
teoretic închisă pentru noi. Întrebarea ta e un fel de 
motto “ce ţi se întâmplă “? Mi-ai dat un perimetru 
larg de manifestare emoţională. Ni se întâmplă ca 

Cumpăna apelor, xilogravură, 1977
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pe terenul artei, valorile să circule, să vină spre noi 
dar şi să rămânem noi înşine. Aş vrea să nu mă 
debusoleze. Trebuie să rămânem noi înşine.
Când elaborezi o lucrare-cât o trăieşti, cât este 
construcţie acolo şi cât este eliberare ?
Ce greu este de dat dozele acestea! Într-adevăr este 
şi eliberare şi o anumită raţiune profesională de a 
stăpâni mijloacele de expresie, poate şi mai mult 
sentiment, poate şi inconştienţă, uneori. În clipa în 
care inconştientul este pus în raport cu raţiunea, 
într-o proporţionalitate corectă, atunci nu cred că se 
poate spune că e mai multă  eliberare decât ceea 
ce vreau să transmit ca idee. Coordonatele raţionale 
intervin din intenţii profesionale, din începutul tehnic 
al lucrării. Nu vorbesc de meditarea asupra ideii, de 
reflexivitate asupra  proiectului artistic. Lucrarea o 
porţi în tine, este un vis mai lung. Ulterior, din punct 
de vedere tehnic trebuie să-ţi trezeşti raţiunea şi să 
poţi să faci dovada stăpânirii mijloacelor artistice de 
exprimare. Şi gravura este un domeniu foarte delicat. 
Poate cere mai multă insistenţă sub aspect tehnologic 
şi poate pierde din celelalte zone, din eliberarea 
spontană. Eu meditez foarte mult înainte de a 
grava. Mă deconectez de la realitate, …Stăpânirea 
mijloacelor tehnice, însă, este o etapă mai dură, 
dar nu rămân la acel nivel, ci, aşa cum ai spus tu, 
urmează eliberarea. Plăcerea începe atunci când, 
manual ai smuls plăcii gravate, primul imprimat. 
Atunci ai impresia că ţi-ai imprimat sufletul pe hârtie. 
Cumva au apărut toate secţiunile fiinţei tale. Sigur că 
este o eliberare extraordinară.
Din ceea ce ai spus adineauri aş putea înţelege că tu 
crezi în faptul că şi opera urmează un destin, cum 
fiecare om are un destin.
Există un risc al discuţiei pe care o canalizăm, 
spre aspecte mai greu de descifrat,  pentru că 
la un moment dat chiar ideea de destin este o 
problemă, este o întrebare căreia toată viaţa nu-i 
găseşti răspunsul…[ ]”
Paralela 45, Renaşterea Bănăţeană, 20 mai 1997..

Stil şi expresivitate
Ioan Iovan

“Suzana Fântânariu a reuşit de fiecare dată 
în locurile în care a existat să devină un reper impor-
tant. Însăşi creaţia ei a înregistrat o devenire firească 
fără note forţate şi fără intruzii nefuncţionale.
Tocmai de aceea, o privire aruncată în urmă pe par-
cursul creator străbătut, este de natură să facă mai 
bine înţelese particularităţile demersului artistic dez-
voltat de graficiană în momentul de faţă. O primă 
etapă craioveană de la absolvirea institutului clu-
jean, 1974 şi până prin 1980, vădeşte un larg ori-
zont al preocupărilor atât in vehiculările formulelor 
artistice, cât în tematismul comunicării. Acum privi-
rea aeriană descoperă o lume pământeană, solară, 
viguros manifestată între căldura pâinii şi fascinaţia 
zborului de pasăre. Optează  dintru început pentru 
xilogravură şi se fixează repede asupra formatului 
înalt care îi permite  o anume dezvoltare imagistică, 
o serie de însuşiri ce îi vor deveni imediat caracte-
ristice. Asidua cercetare a motivului, a ipostazei sale 
telurice îi va descoperi Suzanei Fântânariu o adevă-
rata vocaţie a structurilor. La un moment dat totul 
devine structură: colina, aripa de pasăre, crengile 
copacilor, suprafaţa vălurită a apei, cernerea lumi-
nii. Fiecare prezenţă se dovedeşte a fi o desprindere, 
o predestinare spre interferenţe, o poposire inevita-
bilă în abstract. Veghea este sfâşiere a umbrei, Vârful 
cu dor devine despletire, Muntele vrăjit ajunge ritm 
biologic. Timpul se va ramifica labirintiform ca o 
plantă, iar lumina zilei va străluci ca o evadare în 
geometrie.
Temele meditaţiei artistice au fost frecvent aşezate 
la cote lirice, asigurându-li-se, drept resort animator, 
discrete deschideri spre mitic. Procedura culisării în 
imaginar se desfăşoară uneori nemediat ca tematică, 
dar, de regulă, pătrunde persuasiv ca efect al comu-
nicării. Se conturează o explicare imaginară, se iniţi-
ază o demonstraţie centrată decisiv pe date ale lăun-
tricului, pe motivaţii ale unei sensibilităţi conduse 
spiritual. Prin faptul că adresarea vizează preponde-Ambalaj pentru suflet I, xilogravură, 1990 Ambalaj pentru suflet II, xilogravură, 1992
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rent sensibilitatea la nivel intelectual, se instituie un 
regim particular favorabil întreţinerii în jurul lucrări-
lor a unei tonalităţi de mister. Înseşi lucrurile sporesc 
haloul tainic, dar nu prin apariţia lor, ci prin funcţia 
primită în mecanismul expresiv. Apariţia ţine de un 
real netulburat, înregistrat cu minuţie. Dar, cu cât 
exactitatea redării este mai accentuată, cu atât mai 
mult se instalează un fel de îndoială. Între inventarul 
amănunţit, să zicem al aripii figurate şi inventarul 
sigur al peisajului deasupra căruia pluteşte, se insta-
lează un aer neînţeles, un ce inexplicabil. Inefabilul 
cu care se străbate distanţa de la un lucru concret la 
alt lucru, la fel de concret, acţionează asupra lucru-
lui însuşi atenuându-i siguranţa identităţii, mişcân-
du-l spre altceva. Lucrurile transgresează unele spre 
altele: aripa începe să semene cu un peisaj, iar peisa-
jul prinde a se zbate ca o aripă. Aripa permite să se insta-
leze în ea un deal, un copac, un drum. La rândul sau, pei-
sajul trece în starea de plutire, devine chiar zbor (Zbor).
Transgresiunea operată de la obiect la efectul său 
antrenează mişcarea de la structura plastică la struc-
tură lirică. O asemenea translaţie reprezintă un proces 
transformist al evanescenţei, al spiritualizării. Astfel 
deschisă, acolada antrenează în cuprinsul său o mix-
tură de vaporozităţi şi indefiniri, de aglomeraţie şi 
mişcare, de neorânduială şi incertitudine, de căderi 
şi volatilizări... Izul tainic sporeşte. Pâinea devine 
umbră ( Veghe), dealul devine cascadă ( Morfoge-
neza ), frunza devine geometrie ( Evadare din geome-
trie), crengile devin ploi (Timpul ca o plantă), apele 
devin fremătări de iarbă (Cumpăna apelor), pămân-
tul devine avalanşă (Cascada), cascada devine evapo-
rare ( În somn înapoi la părinţi). Creşte nivelul enig-
matic odată cu proprietăţile interşanjabile ale regnuri-
lor (Mater materia ).
Trecerea, însă, dintr-un element în altul cunoaşte un 
sens unic, de la teluric spre aerian. Nu întâmplătoare 
este nici ipostaza generală în care sunt cuprinse toate 
lucrurile. În orice direcţie, în orice formă, în orice 
înţeles ni se dezvăluie o cădere. Pământul se surpă în 
bulgări, apa se prăbuşeşte în gol, focul se mistuie în 
fum, umbrele se risipesc în aer. Pasărea cade în zbor, 

frunzele cad în ploi, iarba cade în ape, pâinea cade 
în umbră, ochiul cade în cerc, omul cade în pământ, 
gândul cade in uitare. Iar toate căderile se întâmplă în 
somn, în noapte şi în tăcere.
A doua etapă este marcată de strămutarea artistei la 
Timişoara. Cum s-a putut vedea, preeminenţa struc-
turilor o va purta logic spre abstractizare, spre canto-
narea imaginii sub zodia expresionismului abstract. 
Nota particulară este, de asemenea, favorizată de pre-
existentele de tehnică şi formulă artistică. Xilogravura 
conţine vrând, nevrând, în subsidii, în travaliu, în 
specificitatea de gen, în sensurile culturale, o inevita-
bilă încărcătură a provenienţei extrem-orientale. Tra-
diţia xilogravurii chineze şi japoneze nu putea întâr-
zia să-şi facă evidente caracteristicile. Suzana Fântâ-
nariu a intuit prompt şi a lăsat întreaga libertate de 
manifestare spirituală a respectivei experienţe artis-
tice. De remarcat că seria de Dragoni s-a desfăşurat 
fără nici un complex până la epuizarea temei, şi ca 
expresie, şi ca semnificaţie. Dar simţul de orientare 
în câmpul artisticităţii, care i-a funcţionat graficienei 
întotdeauna foarte bine, a intervenit iarăşi, aproape 
insesizabil, dar decisiv, pentru Suzana Fântânariu să-şi 
asume tema pe de-a-ntregul: Dragonii proveneau din 
practica gestualistă.
Următoarele lucrări sunt o consecinţă firească a exer-
citării artistice dintr-o direcţie neschimbată. Sub ace-
leaşi auspicii orientale, se trece de la sinteza formei 
reprezentative cu titlul Somnul pământului asemenea 
tranziţiei de la gestul spontan la gestul controlat, de la 
forma naturii la forma gândirii. O mărturisire a artistei, 
însoţind ciclul Proscriptio, îl prezintă drept un reflex 
al unui “secret de inimă”. Intenţia Suzanei Fântânariu 
de a vedea aceste lucrări înlănţuite ca un manuscris 
fără sfârşit, rulat precum vechile papirusuri, ne-o dez-
văluie tot întoarsă cu faţa către îndepărtatele tradiţii 
de artă. Dar, prin felul de a-l înţelege continuu, indes-
tructibil, nu poate fi ignorată o conectare postmoder-
nistă. Provocarea la inutil pe care a declarat-o este o 
provocare la actualitate. Pentru ca “Prescripţia”, scri-
ere de fapt este o nesfârşită semnătură. O înlănţuire Ambalaj pentru suflet IV, xilogravură, 1993Ambalaj pentru suflet III, xilogravură, 1992
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de semnături de condamnare (la moarte). Poate fi pre-
cizat felul condamnării, de bună seamă că lucrările 
ciclului respectiv au fost realizate în preajma tragice-
lor evenimente de la Timişoara din decembrie 1989.
Decembrie 1989 a marcat-o profund, i-a marcat nu 
numai profilarea expresivă a discursului plastic, ci 
chiar osatura de spiritualitate a semnificaţiei. Îşi des-
coperă o neaşteptat de adâncă intensitate a durerii şi 
o va resimţi atât de accentuat în dimensiune existen-
ţială, încât va adopta un cu totul alt repertoriu de mij-
loace artistice. Rezultatul căutărilor şi soluţiilor găsite 
sunt sintetizate în expoziţia de la Galeriile “Pro-Arte”, 
Lugoj. Demonstraţia de aici este superioară expozi-
ţiei de la “Helios” din Timişoara, din toamna anului 
precedent ( 1993), pentru ca spaţiul galeriei lugojene 
i-a pus la îndemână posibilităţi sporite de desfăşurare 
a comunicării artistice. Asemenea expoziţii sunt rare. 
La noi doar Sorin Dumitrescu, Wanda Mihuleac, Paul 
Gherasim si Constantin Petraschievici au mai adus 
în faţa publicului expoziţii gândite ca spaţiu expresiv 
total de comunicare artistică. Suzanei Fântânariu ima-
ginează o expoziţie eseu, structurată pe un anume fel 
de expunere, pe lucrări aparţinând mai multor genuri 
şi unor varii tehnici, o expoziţie în care se stabileşte o 
întreagă  ţesătură de relaţii -între lucrări jucând un rol 
hotărâtor în comunicare. ..[ ]”
“Stil şi expresivitate”, Ed. “Hestia”, 1997.

Spaţiu şi semn-o dialectică 
a devenirii imaginii între 
planeitate şi obiect.
Convorbiri în expoziţia retrospectivă
Suzana Fântânariu 
Cătălin Davidescu     

…“Admiţând că existăm în prozaism, trebuie 
observat că opera Suzanei Fântânariu este una de 
maximă sinceritate şi că este legată, din păcate sau din 
fericire, nu ştim, de ceea ce suntem noi. Faptul că arta Ambalaj pentru suflet VI, xilogravură, 1994 Ambalaj pentru suflet VII, xilogravură, 1995
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Gravura urmează traseul sinuos şi nu lipsit de meandre 
care, în esenţă, ar putea fi sintetizat prin parcursul 
prin care artista îl urmează de la un dialog între gol 
şi plin spre un tot mai accentuat monolog al plinului. 
Aşa cum remarca, pertinent, Livius Ciocârlie, această 
“criză de vid” sete de a umple în întregime suprafaţa, 
rezultă atât din convingerea că, în gravură, trebuie să 
se îndeparteze de zona figurativului epic, cât şi din 
dorinţa de a explora şi a lărgi cadrul devenit prea 
strâmt la nivelul experimentului tehnic. Să realizeze 
în gravură spontaneitatea şi vigoarea pe care ţi-o oferă 
îndeobşte desenul, păstrând intacte rafinamentul şi 
substanţialitatea tehnicii. Credem că este o provocare 
pe care Suzana Fântânariu şi-a impus-o. Ciclul precum 
“Proscriptio”, “Dragon”, “Carte” şi chiar “Ambalaj 
pentru suflet” sunt dense, lucide, migălite şi nu mai 
puţin vizionare, generatoare de realităţi inedite.
“Desenul cuprinde tot mai puţin culoarea”(Ingres).
Ansamblu acestei ultime expoziţii înregistrează încă, 
dominant, un nou spaţiu de dezvoltare-acela al culorii 
şi volumului, elemente ce apar tot mai pregnant în 
creaţia ultimilor ani. 
Este vorba de obiecte, steaguri, instalaţii, colaje şi 
tehnici mixte, lucrări parietale şi rond-bosse, grupate 
în câteva cicluri precum : “Ambalaje pentru suflet”, 
“Urechea” lui Neptun”, “Coloane”. “Steaguri”.
Aşa cum s-a remarcat de către critică, şi în această 
zonă colorată a creaţiei sale, “câmpurile referenţiale” 
provin din tradiţia Extremului Orient. În fapt, “artistul 
de tip cumulativ” ( cum o caracteriza Pavel Şuşară 
) ea îşi subsumează existenţa operei pe o realitate 
interioară unde dominante sunt acumulările culturale 
dar şi cele afective. Sigur, în acest context referinţele 
pot fi multiple de la o viziune asupra sacrului în lumea 
ortodoxă până la arta egipteană şi extrem orientală. 
Nu trebuie ignorat nici faptul că artista îşi însuşeşte o 
foarte actuală şi bine adecvată concepţie în strategia 
comunicării creaţiei sale plastice în ansamblu.
Toate aceste elemente, deşi sunt importante în 
conturarea unui profil cât mai complex, nu reuşesc 
să-i definească, totuşi, esenţa.

românească de mai bine de jumătate de secol, este, 
într-un fel, esenţială şi tragică. Ţine de caracteristicile 
zonei. Artistul, în general, creatorul român, nu îşi mai 
permite luxul să se joace, ci, invadat de cotidian, este 
nevoit să creeze tocmai în acest spaţiu. Expoziţia de 
faţă este un exemplu, zic eu, mai mult decât elocvent. 
Există  o artă dinamică,  serioasă, foarte importantă, 
bine ancorată ca imagine în spaţiul artei europene. 
Dar toate acestea sunt mult mai puţin cunoscute decât 
creaţia chiar a vecinlor noştri.”…
“Renaşterea bănăţeană-Paralela 45”, 17 martie 1998.

Reflexele spiritului 
Cătălin Davidescu

“În ultima zi a lunii februarie a. c .la Muzeul 
de Artă din Timişoara a avut loc colocviul “Convor-
biri într-un labirint al artelor- spaţiu şi semn-o dia-
lectică a devenirii imaginii între planeitate şi obiect 
“-a cărui temă centrală a fost destinul artei româneşti 
contemporane, pornind de la expoziţia Suzanei Fân-
tânariu realizată în cadrul Muzeului. Moderatorul 
colocviului, foarte activul critic de artă, Alexandra 
Titu, semnează şi textul catalogului. La discuţii au 
fost invitaţi să participe personalităţi din varii domenii 
al spaţiului cultural (critici de artă, critici literari, 
scriitori, arhitecţi, esteticieni) care au oferit o imagine 
polifonică atât a momentului artistic actual, dar, mai 
ales, a receptării operei Suzanei Fântânariu -unul 
dintre artiştii emblemă ai contemporaneităţii noastre.
Expoziţia, deşi a avut un caracter acuzat retrospectiv, 
constituie, prin amploarea (doua etaje ale  Muzeului) şi 
consistenţa propunerilor, o adevărată “imago mundi” 
a universului său plastic. După cum observa şi 
Alexandra Titu în textul catalogului, creaţia Suzanei 
Fântânariu a fost şi rămâne, în mod inexorabil legată 
de gravură. Aceasta, prin excelenţa disciplinatoare 
de formă, îi oferă artistei prilejul de a făuri o lume 
imaginară care, şi-a găsit mai întotdeauna obârşie în 
spaţiul culturii.

Ambalaj pentru suflet, xilogravură obiect, 
grupaj, 1992



38 39

Epicul, atât cât există în aceste lucrări, indiferent de 
zona sau perioada din care provine, odată trecut 
prin filtrul creaţiei şi al unei solide gândiri plastice, 
este vidat de sensul său iniţial, purtând indubitabil 
amprenta artistei. Este adevărat că elementul livresc 
apare mai acuzat decât în opera sa grafică, în lumea 
sa colorată, dând expresie neliniştilor şi angoaselor ce 
stau zăvorâte în acele: “Ambalaje pentru suflet”, cu 
speranţa că “Urechea” lui Neptun”, va fi pregătită să 
le asculte.
De fapt, epicul se opreşte la nivelul denumirii 
ciclului, abordare îndrăzneaţă, evitată  îndeobşte de 
artiştii români care, cel mai adesea, optează pentru 
ambiguitatea ce îi ascunde în loc să-i releve.
Suzana Fântânariu oferă însă, cel mai adesea, 
“cuvântul-cheie”’ care deschide “misterul” 
sarcofagelor-ambalaje ca şi  pe cel al coloanelor care 
fac legatura dintre temporal şi existenţial, dintre clipă 
şi absolut - opera de artă fiind în fapt mediatorul 
acestei transcendenţe. În acest spectacol complex atât 
lucrările cât şi “scenografia” joacă un rol important. 
Se crează un anume fel de relaţie privilegiată cu 
spectatorul, o punere a sa faţă în faţă cu opera. Este 
de fapt căutat un mod subtil şi eficient de a intra în 
contact, deci de a provoca DIALOGUL.
La întretăierea unei subiectivităţi metaforizate cu 
obiectivitatea unui univers în schimbare, discursul 
plastic al Suzanei Fântânariu îşi caută echilibru între 
Imagine şi Semn- ambele reflexe ale spiritului ei, în 
acelaşi timp obedient şi rebel.
În esenţă am putea conchide prin ceea ce a răspuns 
Cezanne, întrebat fiind care este idealul său terestru 
:-“Avoir une belle formule”. Sigur, o îndelungată şi 
temeinică meditaţie alături de multă “transpiraţie” stau 
în umbra acestei “frumoase formule” expoziţionale 
ce onorează atât artistul cât şi cetatea care le 
găzduieşte.”
“Ramuri” nr. 5-6/mai-iunie 1998/pag.24.

Pedepsirea valorilor prin izolare
Cornel Radu  Constantinescu

[ ] Există artişti abili, speculativi, stăpâni pe 
tehnică, care trec în ochii celorlalţi drept talentaţi. 
Cum şi sunt conform standardelor comune. Marca 
stilistică ţine loc de viziune, idee, creativitate care 
provoacă necunoscutul. Mă refer, se înţelege, la 
palierul superior al făcătorilor, nu lipsiţi de farmec, 
de atractivitate pentru un public flatat de formule 
redundante. Există şi singuratici care îşi asumă povara 
culturală a istoriei şi riscul, nu întotdeauna răsplătit, 
de a inventa, de a înfrunta nerostitul, neînchipuitul, 
de a plonja în adâncimea spiritului uman. Un 
astfel de artist, sobru, tenace, raţional în pofida 
straniei metafizici a artei sale, este Suzana Fântânariu, 
stabilită la Timişoara. E un artist de stirpe rară, 
cu o opera antologabilă, îngropată într-un zid de 
tăcere. O penibilă tăcere pentru ţinuta intelectuală 
a contemporaneităţii. O ştiam ca pe o excelentă 
graficiană, o aplicată gravoare, tehnica gravurii în care 
a vădit obligata migală şi acurateţe, dar şi spontaneitate, 
vervă, cel puţin în planul efectelor vizuale. Suzana 
Fântânariu are disponibilitatea imaginării până la 
detalii a temelor vizionare cu orizont vast, în nota unui 
vag romantism, din specia prerafaeliţilor. Actualitatea 
ascunde un strat mitologic, lasă să se înţeleagă că 
îşi asumă istoria formelor artistice, fără să o citeze 
practic undeva. Arta ei, nouă, surprinzătoare îşi asumă 
nobleţea unei senectuţi, sesizabilă în motivaţiile grave 
ale demersului său.
Mi se pare memorabil ciclul “Dragonilor”, caligramă 
tensionată a fantasticului, care îşi asumă exterioritatea 
unui chip. “Dragonii” sunt construcţii încordate, gata 
sa explodeze, o concentrare acută de energie. Aceeaşi 
stare o regăsim in ciclul de xilogravuri “Proscriptio”, 
unde gestul nervos al scrierii ţine suprafaţa-structura 
misterioasă a materiei sub presiune.
 În lucrări relativ recente artista pare mai calmă, mai 
predispusă îngândurării. Un ciclu de desene şi obiecte, 
“Ambalaj pentru suflet “ face o fină şi tulburătoare 

Aspect expoziţie Ambalaj pentru suflet, 
galeria Helios, Timişoara, 1994

Expoziţie retrospectivă, Muzeul de artă, 
Timişoara, instalaţie, 1997

Ambalaj pentru suflet, xilogravură obiect, 
grupaj, 1992
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disociere dintre materie, precară, perisabilă, si 
potenţialitatea unui spirit care o animă, superior, 
impalpabil, capturabil doar mental. Paralelismul cu 
sarcofagele egiptene ispiteşte privitorul, oferind o 
cheie a lecturii. Dar şi aşa stând lucrurile, artista pare să 
consfinţească ideea ca derizoriul, efemerul e o cale de 
acces către miezul tainic, etern, indestructibil al fiinţei. 
Interioritatea este luminată prin exterioritate, fragilă 
şi uneori ignobilă, spiritul prin materie degradabilă şi 
nu totdeauna seducătoare. Dar şi în acest ciclu se pot 
descoperi tensiuni intre miezul ascuns al reprezentării 
şi haina lui concretă, palpabilă. E acelaşi sistem 
referenţial care implică iluzia şi realitatea, aparenţa şi 
esenţa.
Suzana Fântânariu, deşi strict gravoare după criterii 
administrative de breaslă, aspiră la un limbaj complex, 
fără stupide diferenţieri pe genuri şi tehnici. Întrebări 
profunde, neliniştitoare îi guvernează discursul artistic, 
care aspiră, într-o gândire şi sensibilitate eminamente 
moderne, la totalitate (de la reprezentarea plană la 
obiect şi instalaţie). Ea oscilează fertil între puterea de 
evocare a imaginii, întâmplător transpusă pe suportul 
pasiv al hârtiei, şi expresivitatea aceleiaşi hârtii în sine, 
ca materie, capabilă să dezvolte conotaţii multiple 
prin care ilustrează neaşteptatele ipostaze ale sinelui. 
Imaginile, obiectele au forţa, inducţie a sensului, 
solidar cu filozofia artistei, de unde o restanţă a operei, 
izbăvită de ambiguitatea reuşitelor şi nereuşitelor 
aşezate sub eticheta salvatoare de experiment. Ludicul 
la ea, atât cât există, e doar intenţie de relativizare a 
verdictelor şi anchilozării. Nu neagă ireverenţios în 
numele actualităţii arta înaintaşilor, ci o continuă în 
forme noi, investigând neobosit şi deloc confortabil 
şansele vizibilului în faţa invizibilului. Nu ştiu ce aer 
de bătrână înţelepciune orientală îi înconjoară benefic 
arta, conferindu-i adâncime.
Sigur, fiecare noua izvodire, înregistrată ca fericită 
stupefacţie, îngroapă în uitare ştiutul. Suzana 
Fântânariu simulează o memorie colectivă căreia îi 
accelerează sincopele şi tresăririle. Ceva se pierde, 
ceva nu vrea să se şteargă şi disputa subterană priveşte 

tâlcul rămas şi reinvestit. În  ciclul “Urechea lui 
Neptun” sau al coloanelor invenţia se conjugă cu 
remanenţa, semnele misterioase vor să  întărească 
ideea că orice comunicare s-a bazat pe un cod, pe 
o desfăşurare de imagini, descifrabile prin noi reguli, 
suprapuse celor vechi, care se încăpăţânează să existe 
în frumuseţea lor nenumită. Metaforic, arta ei ţine 
de balansul dintre obscuritate şi transparenţă,  de 
dezvăluiri permanente, hrănite de palimpsest [  ]
Adevărul literar şi artistic, 5 octombrie, 1999.

Suzana Fântânariu, asceza 
ca ardere şi purificare spirituală.
Negoiţă Lăptoiu

[ ] “De mai bine de două decenii, rezonan-
ţele fertile ale unor originale, complexe şi pătrunză-
toare răsfrângeri spirituale, răsfirate generos pe meri-
dianele lumii ( fiind adesea recompensată cu presti-
gioase premii, distincţii, comentarii la Suceava, Bucu-
reşti, Timişoara, Paris, Maastricht, Sharjah sau Beijing 
) alcătuiesc vocea distinctă şi gravă a unei conştiinţe 
contemporane lucide, acut marcată de trepidaţiile 
unui prezent traumatizant. Ostilă convenţiilor mini-
maliste, va refuza programatic fixarea în tipare sti-
listice simpliste, comode, lăsându-se purtată de fre-
neziile unei purificatoare arderi şi metamorfoze ale 
materiei şi vieţii. În neostoita căutare de soluţii adec-
vate, necanonice, se va manifesta in spiritul unei post-
modernităţi ce realizează o sugestivă simbioza între 
decantările unei arhaităţi purtătoare de esenţă şi con-
figurările alerte, tranşante, consonante cu factura sen-
sibilităţii cotidiene, ultragiată de prea mult zgomot 
şi incertitudine. De aceea, va face apel la un reper-
toriu de semne energice, eruptive, asociind sunetul 
aspru al fondului rupestru, iluminările şi sobrietăţile 
de frescă şi vitraliu bizantin, cu concreţiuni vitaliste 
ale formelor robuste ce se apropie de fervoarea expre-
sionistă a picturii lui Jean Dubuffet. Nervul precipitat 
al scriiturii sugerează primatul unui viguros element 

Ambalaj pentru suflet, (fragment) 
xilogravură şi desen, 1994
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grafic, sfârtecând suprafaţa prin aprige incisivităţi de tra-
iecte prelungi, adică precum un crater, iar culoarea reduc-
tivă e distribuită pe registre ample, în stare pură, pentru a 
lăsa câmp de manifestare stărilor explozive.
Factură dramatică a componentei stilistice, reflex al struc-
turii abisale a firii predispuse accentului grav, este încura-
jată şi de aria de reprezentare a invocaţiilor imaginative ce 
gravitează obsesiv în jurul unor obiecte-relicvă, tumuli şi 
sarcofage, înfăţişând când trupuri învelite în cruste aspre, 
adevărate platoşe coercitive ce suprimă libertăţile de miş-
care, când semne-urme, reliefări ale unor în embrioni de 
magmă arsă, dezvoltând circumferinţa  unor paşi cu încăl-
ţări greoaie ce apasă şi sugrumă pura respiraţie a materiei. 
Impresia de zăgăzuire a individului în surghiunul unor 
multiple şi necruţătoare interdicţii face evidenta aluzie la 
tributul de jertfă pe care-l plătim voinţei de desprindere din 
chingile convenţiilor, ale mentalităţilor vetuste, ale absur-
dului proliferat care pot fi asanate doar prin rapel la asceză 
şi purificare spirituală. De aici şi păstrarea unui sentiment 
de perpetuă ardere şi stingere în neant a formelor şi ener-
giilor. Constituite în proteguitoare ambalaje pentru suflet 
aceste casetări ale corpului uman flagelat devin tulbură-
toare strigăte menite sa descătuşeze-salvând destinul uman 
din mrejele  potrivniciilor anihilate. Inserţia unor pete de 
culoare lumina şi fundalurile preponderent albe se insinu-
ează ca surse ale speranţei izbăvitoare. Ansamblu expozi-
ţional se completează cu un ciclu de lucrări tratat in game 
mai senine, învolburări de un fast şi o preţiozitate a acordu-
lui cu parfum de iconostas ortodox şi iluminări de-o muzi-
calitate şi savoare tipice unei vetre de civilizaţie orienta-
lizate. Nu lipsesc nici clipele ce-i drept, mai rare, când 
Suzana Fântânariu se abandonează discret rememorărilor 
cu reconfortanta sonoritate lirică, reconstituind suflu unor 
arhaice civilizaţii salvate prin respiraţie a culmilor montane 
şi a rusticului încă neîntinat de dezastrele excesivei poluări 
contemporane. Aici duhurile pământului se îndepărtează 
de intonaţiile elegiacului pentru a da câştig de cauză eva-
nescenţelor unor « pufuleţi de viaţă », cum s-ar exprima 
marele Luchian, semn al diafanei spiritualizări a materiei 
ce unifică spaţiu şi timp, conferindu-le eternitate. » 
Adevărul de Cluj,  6 decembrie, 2001.

Suzana  Fântânariu 
Repovestiri- obiectele neresemnării
Lucian P. Petrescu

[ ] Alături de trecerea implacabilă a 
atimoulului, în hexagonal, dar parcă şi descendent 
vertical (“tempus”) , se ridică totemuri împărţite în 
lumină şi umbră de către un  axis mundi , care şi azi 
mai împarte chiar şi cele mai directe şi intime portrete 
vezi “portretele axiale”). Triunghiuri simbolice ale 
îndumnezeirii, răsturnate de acelaşi ax continuu 
intolerant şi sângeros, ascuţimea feţei, suptă de boală 
sau poate chiar de putrezirea cărnii (“Portret astenic 
cu piramida”), totul se petrece ca într-o mimată 
blasfemie, în fond, încă o dureroasă înfrângere a 
viului corporal, privirea sepulcrală, abisală, a acelor 
ochi despărţitori de voinţa şi de dorinţă a cărnii. 
Repovestirea Suzanei Fântânariu e pe cât de diafană, 
pe atât de sângeroasă, pe cât de atavică pe atât 
de savantă, lumea ei pluteşte deasupra existenţei 
precum acele necunoscute “vimane” din Ramayana si 
Mahabharata, corpuri mai grele decât aerul, care totuşi 
plutesc deasupra pământului şi se îndreaptă întocmai 
unde doresc, independente şi stăpâne precum forţa 
maeştrilor lor. [ ] Suzana  Fântânariu vă propune o 
recuperare, chiar mai mult decât a spiritului rătăcitor 
şi perisabil, la răspântie de vremuri: e însăşi vorba 
despre suflet [ ]
Orizont, 20 ianuarie 2003.

Suyana Fântânariu
Alexandra Titu

La începutul anilor ‘90, Suzana Fântânariu, 
grafician, începe seria sa de obiecte construite din 
propriile-i gravuri, vechi, mototolite. Ciclul de Mumii 
( început în 1991 ) îmbină o dublă filieră semantică. 
Pe de o parte, referinţa formală implică structurile 
unei Europe crescute pe marile culturi funerare ale 
antichităţii. Pe de altă parte, substanţa folosită 
hârtia purtătoare de imagini din ciclurile “dragoni”, 
din exerciţiile abstracte sau peisagistice, confera 

Performance “Zona Europa de Est”, 1992

Ambalaj pentru suflet, instalaţie Expoziţie retrospectivă
Muzeul de Artă Timişoara, 1992
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odată în plus, in mod secret, densitatea culturală a 
“obiectelor” din propriile-i gravuri, vechi, mototolite.Ea 
îşi continuă explorările care ating poeticile pop art, 
ale acumulărilor, dar obiectele reţinute din mediul 
înconjurător sunt recontextualizate, dobândesc o altă 
identitate cromatică, formală şi sunt smulse cotidianului-
”reînsemnate” (titlul expoziţiei sale din 2001)
Experimentul în arta românească după 1960
Ed. “Meridiane”, Bucureşti 2003.

 Pedepsirea valorilor prin izolare
Cornel Radu  Constantinescu

...[ ] Există artişti abili, speculativi, stăpâni pe 
tehnică, care trec în ochii celorlalţi drept talentaţi. 
Cum şi sunt conform standardelor comune. Marca 
stilistică ţine loc de viziune, idee, creativitate care 
provoacă necunoscutul. Mă refer, se înţelege, la 
palierul superior al făcătorilor, nu lipsiţi de farmec, 
de atractivitate pentru un public flatat de formule 
redundante. Există şi singuratici care îşi asumă povara 
culturală a istoriei şi riscul, nu întotdeauna răsplătit, 
de a inventa, de a înfrunta nerostitul, neînchipuitul, 
de a plonja în adâncimea spiritului uman. Un 
astfel de artist, sobru, tenace, raţional în pofida 
straniei metafizici a artei sale, este Suzana Fântânariu, 
stabilită la Timişoara. E un artist de stirpe rară, 
cu o opera antologabilă, îngropată într-un zid de 
tăcere. O penibilă tăcere pentru ţinuta intelectuala 
a contemporaneităţii. O ştiam ca pe o excelentă 
graficiană, o aplicată gravoare, tehnica gravurii în 
care a vădit obligata migală şi acurateţe, dar ăi 
spontaneitate, vervă, cel puţin în planul efectelor 
vizuale. Suzana Fântânariu are disponibilitatea 
imaginării până la detalii a temelor vizionare cu 
orizont vast, în nota unui vag romantism, din specia 
prerafaeliţilor. Actualitatea ascunde un strat mitologic, 
lasă să se înţeleagă că îşi asumă istoria formelor 
artistice, fără să o citeze practic undeva. Arta ei, nouă, 
surprinzătoare îşi asumă nobleţea unei senectuţi, 
sesizabilă în motivaţiile grave ale demersului său.

Mi se pare memorabil ciclul “Dragonilor”, caligramă tensionată a fantasticului, 
care îşi asumă exterioritatea unui chip. “Dragonii” sunt construcţii încordate, gata 
sa explodeze, o concentrare acută de energie. Aceeaşi stare o regăsim in ciclul 
de xilogravuri “Proscriptio”, unde gestul nervos al scrierii ţine suprafaţa-structura 
misterioas a materiei sub presiune.
 În lucrări relativ recente artista pare mai calmă, mai predispusă îngândurării. Un 
ciclu de desene şi obiecte, “Ambalaj pentru suflet “ face o fină şi tulburătoare 
disociere dintre materie, precară, perisabilă, si potenţialitatea unui spirit care o 
animă, superior, impalpabil, capturabil doar mental. Paralelismul cu sarcofagele 
egiptene ispiteşte privitorul, oferind o cheie a lecturii. Dar şi aşa stând lucrurile, 
artista pare să consfinţească ideea ca derizoriul, efemerul e o cale de acces 
către miezul tainic, etern, indestructibil al fiinţei. Interioritatea este luminată prin 
exterioritate, fragilă şi uneori ignobilă, spiritul prin materie degradabilă şi nu 
totdeauna seducătoare. Dar şi în acest ciclu se pot descoperi tensiuni intre miezul 
ascuns al reprezentării şi haina lui concretă, palpabilă. E acelaşi sistem referenţial 
care implică iluzia şi realitatea, aparen-a şi esenţa.
Suzana Fântânariu, deşi strict gravoare după criterii administrative de breaslă, 
aspiră la un limbaj complex, fără stupide diferenţieri pe genuri şi tehnici. Întrebări 
profunde, neliniştitoare îi guvernează discursul artistic, care aspiră, într-o gândire 
ăi sensibilitate eminamente moderne, la totalitate ( de la reprezentarea plană 
la obiect şi instalaţie ). Ea oscilează fertil între puterea de evocare a imaginii, 
întâmplător transpusă pe suportul pasiv al hârtiei, şi expresivitatea aceleiaşi hârtii 
în sine, ca materie, capabilă să dezvolte conotaţii multiple, prin care ilustrează 
neaşteptatele ipostaze ale sinelui. Imaginile, obiectele au forţa, inducţie a sensului, 
solidar cu filozofia artistei, de unde o restanţă a operei, izbăvită de ambiguitatea 
reuşitelor şi nereuşitelor aşezate sub eticheta salvatoare de experiment. Ludicul 
la ea, atât cât existş, e doar intenţie de relativizare a verdictelor şi anchilozării. 
Nu neagă ireverenăios în numele actualităţii arta înaintaşilor, ci o continuă în 
forme noi, investigând neobosit şi deloc confortabil şansele vizibilului în faţa 
invizibilului. Nu ştiu ce aer de bătrână înţelepciune orientală îi înconjoară benefic 
arta, conferindu-i adâncime.
Sigur, fiecare noua izvodire, înregistrată ca fericită stupefacţie, îngroapă în uitare 
ştiutul. Suzana Fântânariu simulează o memorie colectivă căreia îi accelerează 
sincopele şi tresăririle. Ceva se pierde, ceva nu vrea să se şteargă şi disputa 
subterană priveşte talcul rămas şi reinvestit. În  ciclul “Urechea lui Neptun” 
sau al coloanelor invenţia se conjugă cu remanenţa, semnele misterioase vor să  
întărească ideea că orice comunicare s-a bazat pe un cod, pe o desfăşurare de 
imagini, descifrabile prin noi reguli, suprapuse celor vechi, care se încăpăţânează 
să existe în frumuseţea lor nenumită. Metaforic, arta ei ţine de balansul dintre 
obscuritate şi transparenţă,  de dezvăluiri permanente, hrănite de palimpsest….[ ]
Adevărul literar şi artistic, 5 octombrie, 1999.

Xilogravura - obiect, instalţie, Expoziţie retrospectivă
Muzeul de artă Timişoara, 1997  
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Ambalaj pentru suflet, instalţie, 
Expoziţie retrospectivă “Re(în)semnare ‘60” 
Muzeul de Artă Timişoara, 2008
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