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 * Artistul bra&#351;ovean  Gheorghe Iosif a deschis o expozi&#355;ie de grafic&#259; pe calculator, în  memoria celor
disp&#259;ru&#355;i în atentatele de la Madrid  
 
 Victimele atentatelor teroriste care au îndurerat Madridul &#351;i  întreaga lume pe 11 martie 2004 au fost comemorate
la Bra&#351;ov, într-un  mod inedit &#351;i emo&#355;ionant. Bra&#351;oveanul Gheorghe Iosif a deschis, la  galeria
Europe, expozi&#355;ia de grafic&#259; pe computer intitulat&#259; &bdquo;Spa&#355;iu  ondulatoriu II&ldquo;, al
c&#259;rei leit-motiv este simbolul crucii. Acesta este  ob&#355;inut prin varia&#355;ii liniare pe care graficianul le
dezvolt&#259; cu  inventivitate. 
  Sculptorul Nicolae Daicu,pre&#351;edintele Uniunii Arti&#351;tilor Plastici Bra&#351;ov
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   Triste&#355;e în alb &#351;i negru
   Autorul &#351;i-a redus mijloacele de expresie la alb &#351;i negru pentru a  transmite privitorului, cu &#351;i mai
mult&#259; for&#355;&#259;, durerea înc&#259; vie dup&#259; un  an pentru cei 200 de oameni uci&#351;i &#351;i
al&#355;i 1.500 r&#259;ni&#355;i de bombele  terori&#351;tilor. Printre cei disp&#259;ru&#355;i au fost &#351;i 16
români, iar între ei  &#351;i un bra&#351;ovean. &bdquo;Expozi&#355;ia se vrea a fi o aplecare cu triste&#355;e asupra
 destinului românilor izgoni&#355;i de nevoi materiale în &#355;&#259;ri str&#259;ine, în  c&#259;utarea
bun&#259;st&#259;rii, &#351;i care cad victime unor capcane ce nici m&#259;car n-au  fost preg&#259;tite pentru ei. E
trist c&#259; românii mor în &#355;&#259;ri str&#259;ine, în  evenimente care nu îi privesc&ldquo;, a m&#259;rturisit
Gheorghe Iosif. Lucr&#259;rile  sale vor fi prezentate &#351;i la Madrid, în cadrul unei expozi&#355;ii ce va fi 
deschis&#259; pe 11 martie 2006. Pîn&#259; atunci, bra&#351;ovenii pot admira grafica  lui Gheorghe Iosif, despre
care colegii s&#259;i de breasl&#259; spun c&#259; are &bdquo;o  frumuse&#355;e care vine de demult &#351;i este
redat&#259; de un computer nesim&#355;itor&ldquo;.  
   Fascinat de spa&#355;iul ondulatoriu
   Înainte de a se l&#259;sa atras de &bdquo;mirajul&ldquo; artei pe calculator, Gheorghe  Iosif a lucrat cu pensula
&#351;i &#351;evaletul. El a urmat &#350;coala Popular&#259; de  Art&#259;, fiind elevul regretatei artiste Alexandrina
Ghe&#355;ie. Cu cî&#355;iva ani  în urm&#259;, a descoperit îns&#259; desenul vectorial, care l-a fascinat &#351;i pe 
care acum îl creeaz&#259; în programele Corel Draw &#351;i Corel Photo Paint. În  1996, el a deschis prima
expozi&#355;ie de grafic&#259; pe calculator din &#355;ar&#259;.  Dup&#259; o perioad&#259; în care a realizat mai
mult peisaje cu ajutorul  computerului, artistul a redescoperit spa&#355;iul ondulatoriu, binecunoscuta  tem&#259;
filosofic&#259; lansat&#259; de Lucian Blaga, pe care Gheorghe Iosif a  reu&#351;it s-o redea în multiple feluri. Cu
ajutorul unei imprimante  speciale, lucrarea n&#259;scut&#259; pe calculatorul artistului poate fi transpus&#259;  nu
numai pe hîrtie, ci &#351;i pe materiale transparente, semitransparente,  pe pînz&#259;, lemn sau chiar metal.  
 
 &bdquo;Artistul este orientat spre pop-art. Cu suportul tehnic de care  dispune, el poate ajunge u&#351;or la o rigoare
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&#351;i acurate&#355;e care în alte  vremuri erau ob&#355;inute dup&#259; s&#259;pt&#259;mîni sau chiar luni de
trud&#259;. În aceast&#259;  expozi&#355;ie este prezent cu adev&#259;rat secolul XXI. În ce m&#259;sur&#259; se
va  dezvolta aceast&#259; art&#259; nu se poate anticipa. Avem de-a face cu una dintre  cele mai deosebite
încerc&#259;ri artistice din ultima vreme&ldquo;.
  Sculptorul Nicolae Daicu,pre&#351;edintele Uniunii Arti&#351;tilor Plastici Bra&#351;ov
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