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S-ar zice că persoanele cu deficienţe fizice sau psihice sau cele cărora 

un accident le-a schimbat radical cursul destinului - devin o povară pentru 
familie şi pentru cei din jur, care se uită cu condescendenţă, dacă nu cumva 
cu dispreţ la ele, socotindu-le nedemne de atenţia lor pentru că sunt, în 
mentalitatea unora, rebuturi sociale, incapabile de vreo muncă ori de a-şi 
purta singure de grijă. Realitatea însă, contrazice această mentalitate şi s-au 
văzut multe situaţii când, tocmai un handicap a deschis o adevărată fântână 
de haruri ulterioare, pe care nimeni nu bănuia că se ascund în persoana 
respectivă. Datorită unei astfel de încercări, aflate la limita dintre existenţă şi 
neant, o persoană îşi descoperă adevăratele puteri şi resurse interioare, care-l 
fac să răzbată la suprafaţă şi să-şi biruie propria fiinţă. În aceste situaţii, un 
om îşi descoperă adevărata flacără ce-l mistuie pe dinăuntru şi i se deschid 
căi spre desăvârşire artistică ori spirituală care fac din el un adevărat 
performeur în anumite domenii. Când Dumnezeu închide o  fereastră, 
deschide în acelaşi timp, alte uşi spre infinitul cunoaşterii, uşi ferecate până 
atunci. 
 Aşa s-a întâmplat cu tânărul Ionuţ-Cătălin Florea, din Măcin-ul 
Dobrogei, care, la vârsta de 16 ani a suportat un accident major care i-a 
marcat restul zilelor.  
 În urma impactului, tânărul împreună cu familia, s-a stabilit în 
Austria, la Altenhof  - lângă Linz, în 1991, unde, aflat pe patul de spital la 
recuperare în urma unei operaţii, descoperă miracolul artei – tămăduitoare de 
trup şi de suflet, pusă la îndemână oamenilor de Dumnezeu, pentru a bucura 
ochiul, a îmblânzi inima, a tămădui sufletele. Este ştiut că arta are această 
putere taumaturgică. 
 Din acel an, Ionuţ-Cătălin Florea a început să picteze în tehnica 
acrilică. 
 Un tânăr artist, a cărui mână este inertă sau cvasi-inertă, fără reflexe, 
descoperă prin muncă asiduă şi o dorinţă imensă de a-şi depăşi propria stare, 
că pictura şi grafica îi pot servi drept panaceu în noaptea care se cobora cu 
repeziciune peste trupul slăbit de neputinţă. 
 N-a fost singur în acest demers trudnic, aproape supraomenesc, dar cu 
rezultate de excepţie. În primul rând, familia l-a susţinut şi motivat în toate 
acţiunile sale. Apoi, Proiectul „Casa” – („Projekt Casa”)  din Altenhof – la 
care se asociază, cu un sediu destinat tinerilor cu probleme de handicap,  îi 
creează cadrul optim de afirmare în noua lui vocaţie. Prin acest generos 
proiect, Ionuţ-Cătălin Florea intră în comuniune cu alţi tineri, aidoma lui, 
afectaţi de vreo dizabilitate, fie din naştere, fie dobândită în urma unei boli 
sau accident. 
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 Aici are loc prima confruntare cu publicul, într-o expoziţie personală. 
 Câţiva ani mai târziu, în 1997 începe, în calitate de audiant extern, 
cursurile Universităţii de Artă din Linz. Desigur, nu i-a fost lesne să intre la 
Universitate în situaţia în care se afla. Abia la a treia încercare a reuşit să 
convingă conducerea de talentul şi vocaţia lui, dar şi de dorinţa de a se 
autodepăşi. Ceea ce frapează cu adevărat la oamenii care au o deficienţă 
majoră – şi Ionuţ-Cătălin era într-o astfel de situaţie – fiind ţintuit într-un 
cărucior cu rotile din pricina unei vertebre cervicale rupte în urma unui 
accident sportiv – este dorinţa lor de viaţă şi de afirmare, pentru că ei ştiu că 
timpul ce li s-a dăruit este prea scurt şi trebuie valorificat la maximum. 
Aceşti oameni nu sunt însă, văzuţi plângându-se ori văicărindu-se de 
neputinţa lor deşi orice mişcare, pentru ei, orice fapt mărunt pentru noi, pe 
care-l executăm în chip firesc, pentru aceştia constituie o imensă provocare, 
dar şi o realizare majoră după strădanii de neînchipuit de a se depăşi pe ei 
înşişi. Pentru aceasta îţi trebuie o voinţă de fier şi o sete de viaţă pe care, 
tinerii de astăzi, obosiţi, plictisiţi şi angoasaţi, nu dau uneori, nici doi bani, 
risipindu-se în activităţi nesemnificative, mărunte, ori de-a dreptul 
dăunătoare. 
 Ionuţ-Cătălin Florea, după mărturisirea lui Gert Hermann, asistentul 
său, „avea multă carismă. El era un spirit activ, senin, vesel şi foarte rar 
melancolic”. 
 Chiar şi din ipostaza fotografică de mai sus,  în care a fost prins, 
Ionuţ-Cătălin Florea se arată a fi o persoană optimistă, plină de energie, 
curaj, care dau un imbold vieţii să continue, indiferent de piedicile care apar 
la un moment dat. Este un mesaj de credinţă, speranţă şi iubire faţă de 
oameni, faţă de natură, faţă de Dumnezeu. 
 Cine ştie dacă Dumnezeu, în Planul Său, nu a dorit, prin această pildă, 
împinsă la extrem, să dovedească tinerilor care  dispreţuiesc darul vieţii, că 
orice încercare trebuie depăşită cu seninătate şi înţelepciune, ca fiind o cale 
de mântuire. Ionuţ-Cătălin Florea este mărturia clară a acestei pilde şi 
învăţături. 
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    Artistul Ionuţ-Cătălin Florea 
   şi lumea lui, văzută dintr-un cărucior cu rotile 
 
 Cu doar un an înaintea trecerii sale la cele veşnice, care s-a petrecut 
fulgerător, în urma primei crize epileptice, la numai 26 de ani, în anul 2000 
are loc lansarea sa, sub patronajul Societăţii Assigurazioni Generali, având 
la vernisajul expoziţiei personale, un succes enorm. 
 A plecat discret, aşa cum trăise. În urma lui au rămas să-l continue, 
peste 600 de lucrări grafice, acuarele, desene. La un an de la plecarea sa 
grabnică, are loc la Linz, prima expoziţie retrospectivă – un triumf post-
mortem – al artei sale. 
 Criticul de artă Marian Constantin, de la Muzeul Naţional Cotroceni, 
scrie în catalogul memorial dedicat tânărului artist plastic: 
 „...adevărata natură a autorului, cea care totuşi răzbate din desenele 
sale, sfidându-ne prejudecăţile, este opusă dezintegrării. Am putea chiar 
afirma că opera lui Ionuţ Cătălin-Florea, atât cât se mai păstrează, este un 
discurs spre reedificare. 
 O reedificare ce poate fi urmărită de la construcţia propriu-zisă a 
formelor anatomice, pe care de cele mai multe ori nu ezită să le 
geometrizeze puternic, metamorfozându-le până la stadiul de veritabili 
„roboţi” pentru a le dezlega tainele volumelor şi a le surprinde resorturile 
mişcării; de la modelarea energică a musculaturii umane, căreia, în 
momentele sale de graţie, reuşeşte să-i redea rotunjimile şi vigoarea cu o 
siguranţă nebănuită la cel ce era nevoit să-şi lege pensula de mână pentru a 
se exprima; până la propria-i zidire lăuntrică, împlinită în desen şi culoare 
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– elemente care, ne place să credem, i-au netezit calea înainte de marea 
trecere. 
 Nicăieri, poate, această ultimă treaptă a „reedificării” lui Ionuţ nu 
este mai vizibilă ca în naturile statice cu fructe şi flori. Admirabil stăpânite, 
cu un duct al desenului ce nu lasă loc niciunei incertitudini, denotând în 
redarea motivelor multă sensibilitate – aceste compoziţii, viguroase şi 
fragile totodată, constituie cel mai preţios martor al capacităţii artistului de 
a-şi domina infirmitatea prin puterea spiritului.” 
  
 
Buchetul albastru  

 

Äpfel  (Mere) 
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Durere

                  Tristeţe                             
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Galerie der Regionaldirektion der Generali Gruppe, Linz 2011 

 
 
 La rândul său, Dr. Mircea Beuran, cu prilejul  expoziţiei „In 
memoriam  - I.C.Florea” – din 7 mai 2003, declară: „Sensibila şi 
emoţionanta retrospectivă aduce în faţa ochilor noştri talentul artistic al 
unui tânăr marcat de un destin tragic care, în ultimii ani de viaţă, şi-a 
descoperit vocaţia şi şi-a găsit alinarea în pictură, desen şi grafică. (...) 
Descoperit şi lansat în Austria, ţara în care se stabilise, este prezent acum, 
în România, ţara natală, prin creaţia sa artistică. 
 Valenţele artei sale trădează o luptă continuă cu sine însuşi, şi cu 
destinul, descoperirea limbajului plastic oferindu-i şansa salvării şi 
supravieţuirii spirituale. 
 Cele peste 600 de lucrări realizate cu eforturi deosebie ne relevă 
harul unui sensibil artist şi în acelaşi timp voinţa şi fora unui luptător”. 
 În mai 2010 apare la Tulcea un  Catalog memorial „Ionuţ-Cătălin 
Florea (1974-2001) – Viaţa şi opera”. Ileana Ene, de la DJCPCN Tulcea – 
afirmă la începutul acestei lucrări memoriale, în chip de Cuvânt înainte, care 
punctează, esenţial, rostul mărturisirilor adunate cu grijă şi migală de familie 
şi aşezate între coperţi: 
 „Am început să pun cap la cap cuvinte pentru a reînnoda firul vieţii 
tale. 
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 Încerc  „marea cu degetul” sub fascinaţia libertăţii tale depline, fără 
să ştiu, în acest moment, dacă va exista un sfârşit „literar” sau dacă nu 
cumva această poveste va continua până dincolo. 
 Nu ne-am întâlnit în timpul vieţii tale, dar totuşi în timpul vieţii 
noastre şi, după cum vei vedea aici, în timpul vieţii multora care au scris în 
Carte despre tine sau pentru tine. 
 Aceste cuvinte sunt ale celor care te-au iubit, ele sunt acum trupul şi 
sângele tău. Toţi au încercat să te vorbească „din cap până-n picioare”. 
Dacă n-au reuşit, este pentru că tu n-ai vrut să încapi în cuvinte”. 
 Mesajul cărţii-album-catalog apărut la Editura SINTEZE, Galaţi în 
2010, îngrijitor ediţie, Selecţii texte şi imagini catalog Ibrahima KEITA este 
vibrant şi tulburător. El invită la meditaţie, la reflecţie asupra valorii vieţii 
pământeşti şi pregătirii spirituale a omului pentru viaţa adevărată. De 
asemenea, prin grafica artistului simbolizând corpul uman cu perfecţiunile şi 
imperfecţiunile lui, surprins în diverse momente şi ipostaze, peisaje şi naturi 
moarte cu flori şi fructe ca şi tablouri executate în acryl aparţinând 
curentului neodadaist, facem cunoştinţă cu un tânăr înzestrat cu simţul 
culorii şi al proporţiilor, al perspectivei şi al  compoziţiei, ceea ce poate 
constitui pentru multe persoane o adevărată revelaţie. 
 Trecând în revistă principalele momente ale existenţei pământeşti a 
tânărului Ionuţ-Cătălin, culegând mărturii ale celor care l-au cunoscut, 
apreciat şi iubit, îndeosebi, ale mamei şi fratelui său, cercetând documente, 
împletite cu imagini ale artistului cu parfumul dragostei pentru frumos, cei 
care au alcătuit albumul au reuşit un florilegiu omagial de excepţie care-i 
reflectă fidel personalitatea. 
 Îmbinarea culorilor într-o paletă cromatică naturală, la acest tânăr 
artist  relevă un simţ deosebit al folosirii nuanţelor care simbolizează 
propriile stări şi reflecţii asupra vieţii şi condiţiei umane în general. Lumini 
crude, lumini calde, lumini vii sau stinse, dau tablourilor un aer de mister şi 
tristeţe specific simbolismului. 
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Portretul toamnei  

 
 
 
 
 Formele şi culorile desenelor, acuarelor şi picturilor sale în acryl nu 
mai sunt ale unui începător, ale unui diletant în ale artelor, ci ale unui 
profesionist în adevăratul sens al cuvântului: 
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Forme si culori  
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 Regăsim aici o poveste de viaţă care depăşeşte graniţele realului şi 
trece chiar dincolo de poveste, prinzând contur în imaginaţia noastră. 

 Mărturiile mamei sale, Ecaterina Florea, muiate-n lacrima sfântă a 
iubirii sale materne, trecute prin filtrul multor dureri şi încercări suferite 
alături de fiu, aşa încât, nici nu mai ştii a cui e nenorocirea, devin documente 
preţioase pentru încropirea cărţii-album dedicate memoriei acestui copil 
preţios stins prematur,  şi înzestrat cu talent autentic pe care şi l-a exercitat în 
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condiţii cu totul excepţionale. Noi, care privim un tablou sau o grafică, o 
lucrare de sculptură, ori ascultăm o partitură muzicală, nu ne putem închipui 
nicidecum travaliul aproape neomenesc al unei mâini inerte, de a duce 
penelul pe pânză, legat de degete, sau pe cartonul ori foaia de desen. 
 Credem, îndeobşte că totul s-a înfăptuit uşor, în condiţii normale, când 
artistul, îmboldit de inspiraţie, se aşează în faţa şevaletului şi, cu totul 
relaxat, începe să traseze primele linii. 
 Pentru Ionuţ-Cătălin – orice mişcare constituia o imensă aventură, era 
făcută cu preţul  unor uriaşe eforturi fizice. Cu toate acestea, el nu s-a lăsat 
înfrânt şi nu voia să fie considerat un tânăr cu dizabilităţi locomotorii ori de 
altă natură. 

În anevoiosul proces de reabilitare după operaţii grele, Ionuţ-Cătălin 
Florea a învăţat tehnici de mişcare a mâinilor care par smulse dintr-un 
documentar de ficţiune. Este, fără doar şi poate, vorba despre o întoarcere la 
viaţă prin artă, prin pictură. Dar artistul este înzestrat cu o personalitate şi o 
voinţă puternice, care-l împiedică să se folosească de certificatul de 
handicapat ori de alte privilegii acordate persoanelor cu dizabilităţi, ci 
preferă să dobândească totul singur, cu propriile puteri. 

Exerciţiu mâna stângă  

 

 Iată ce declară mama lui, Ecaterina Florea: „După accident şi după 
operaţie a îndurat dureri fizice greu de imaginat, dar au urmat apoi luni 
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petrecute într-un centru de reabilitare unde a făcut cunoştinţă cu felurite 
activităţi pentru descoperirea de noi mişcări ale mâinilor. 

 Trebuia să folosească trucuri inimaginabile pentru a se mişca, 
deoarece era aproape lipsit de capacitatea de a-şi mişca mâna. Practic, 
trebuia să-şi „arunce” mîna cu ajutorul unor tehnici greu învăţate, 
deoarece mişcările conştiente şi active nu erau posibile. Apoi a învăţat să 
pirograveze, să împletească nuiele, să picteze pe sticlă. 

 A folosit fel de fel de trucuri pentru a evita ajutorul celorlalţi. 

 Avea o deviză: „Eu vreau, eu pot!” – îşi aminteşte mama lui, 
Caterina Florea cu duioşie nemăsurată. 

 Cu toate greutăţile legate de neputinţă şi boală, şansa i-a surâs când s-
a întors în Linz, s-a înscris la cursuri de limba germană. „...apoi s-a ivit 
posibilitatea de a fi primit în Altenhof, o comunitate a tinerilor cu handicap 
constituită în cadrul „Projekt Casa” al Centrului „Viaţă Demnă de Trăit” 
din Linz. Aici a făcut cunoştinţă cu atelierul de pictură „Hausruchwald”, 
unde a realizat primele lucrări – în tehnica acrylică – şi a avut primele 
expoziţii de grup: în 1995 la Galeria Altenhof şi în 1996 la Noua Galerie 
EMMS. 

 (...) În anul  2000 are loc prima sa expoziţie personală, în clădirea 
Societăţii Assicurazioni Generali, un mare succes de vânzări, căreia îi 
urmează în acelaşi an cea de la Atelierul Alteweltkaffe din Linz. 

 Înaintea primului său vernisaj, m-a chemat şi mi-a şoptit la ureche: 
„Ich bin ein kunstler, mama” / „Eu sunt un artist, mamă!” 

 În 2001 participă la o expoziţie de grup, la Galeria Volklamart. 

 Pe 7 mai 2002 Ionuţ moare, în urma unei prime crize de epilepsie” – 
sunt declaraţiile mamei artistului. 

 La expoziţia retrospectivă a tuturor operelor sale, - Leonard Lehmann,  
artistul care l-a sprijinit tot timpul, afirma: „Ioni era dominat de o flacără 
interioară care răzbătea în toate căutările sale. Această flacără va arde 
pentru el şi în eternitate”. 
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 Posteritatea i-a oferit locul pe care-l merita ca artist prin expoziţia 
personală din România, din 2003, de la Muzeul Naţional Cotroceni. 

Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti 2008 
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 Şi în Austria lucrările lui au fost prezente în locul artistului, a cărui 
prezenţă spirituală s-a simţit într-o expoziţie de grup la Muzeul „Artera” din 
Bendorf. În acelaşi an, Institutul  Român de Cultură şi Cercetare Umanistică 
din Veneţia i-a organizat o nouă personală. 

 Alte expoziţii personale din România au fost primite în chip 
binevoitor: la Centrul  de Presă al Radiodifuziunii Române (2003), la 
Centrul Cultural „Ionel Perlea” – Slobozia (2004), la Galeriile Casei Cărţii 
din Tulcea (2004), la Galeriile Clubului de cultură şi Artă „Solteris” – 
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Mangalia (2004), la Palatul Culturii din Iaşi (2004), la Muzeul de Artă 
Bacău (2004). 
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 Gloria nu cunoaşte limite spaţio-temporale. 

 E într-un fel explicabil, faptul că, mama lui relatează aceste 
evenimente ca şi când fiul ei ar fi fost fizic prezent acolo: „În 2005, Ionuţ 
participă la o expoziţie de grup sub genericul „Arteterapia”, vernisată la 
Castel San Giorgio Salerno, Italia. 

 Lucrările sale sunt prezente în colecţii particulare şi publice în 
Austria, Italia, Anglia, România (Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul de 
Artă Tulcea)” – explică Ecaterina Florea. 

 Şi poate că mama lui nici nu greşeşte şi spiritul de adolescent suferind 
al copilului ei Ionuţ-Cătălin, a depăşit spaţiul mirific al copilăriei trăite între 
Dunăre şi balta nemărginită, „cu locuri rătăcite prin lanuri de scaieţi şi 
grindurile de stuf, aşteptând într-un colţ al sufletului lui să le vină rândul să 
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treacă dreptunghiul pânzelor”  - afirmă mama sa în evocarea portretului 
fiului său – şi este, de fiecare dată prezent, în sângele vopselelor folosite, în 
mirosurile tari de uleiuri şi acuarele, în materialele folosite în tehnica 
acrilului, dar mai ales, în liniile conturate, nu cu o mână beteagă, dar cu un 
suflet arzând ca o candelă veşnic nestinsă. 

 Decodificată în cheie modernistă, pictura lui Ionuţ-Cătălin Florea 
reprezintă strigătul către ceruri al omenirii după armonia universală care, din 
nefericire s-a pierdut în alte forme din ce în ce mai concrete, mai 
mercantiliste, într-o lume a produselor de lux, a reclamelor ţipătoare şi 
agresive care duc la alienarea individului. Într-o lume a imposturii care 
consacră nonvaloarea în detrimentul unui act artistic care respiră calităţile  
frumosului autentic.  

 „Pictura lui Cătălin – afirmă dr. Ibrahima Keita – şef secţie la 
Muzeul de Artă Tulcea – este adeseori sub semnul gestualităţii, o efuziune 
cromatică echilibrată de cald şi rece, deschis şi închis, susţinută de un 
grafism elegant şi coerent. 

 Poate că dorind să se elibereze de limitarea ductului, Ionuţ a insistat 
mai mult în grafica care lasă frâu liber mişcării mâinilor. Grafica lui este o 
lecţie de tenacitate care îi conferă putinţa de cucerire a mişcării libere a 
liniei la limita ductului reflex şi ductului controlat şi disciplinat. Acest 
exerciţiu, ce se observă într-o serie de lucrări foarte promiţătoare, îşi sorb 
sorgintea în stilul neodadaist. Ionuţ ar fi putut ajunge la rezultate mai 
edificatoare dacă nu intervenea dispariţia sa prematură. (...) 

 După doar un an de la lansare, Ionuţ ne-a lăsat o zestre de peste 600 
de lucrări, oglinda trăirilor sale lăuntrice. Linii frânte, personaje 
transfigurate sunt angrenate în sisteme de maşini puse în mişcare aidoma  
unor marionete. Zig-zagurile ductului constituie vocabularul de comunicare, 
năzuinţele de scăpare din imobilism dar şi de transmitere a unui mesaj: 
filozofia sa despre viaţă, atât cât a trăit. Compoziţii mecaniciste, pendule ce 
apar în compoziţii  ezoterice, personaje cu contur mecanizat, scări abrupte 
ce nu ajung nicăieri, ceasuri care par a marca scurgerea inexorabilă  a 
timpului, a unei  existenţe laborioase, dar cumplit de dureroasă, sunt 
caracteristicile unei opere emoţionante. Aceste lucrări sunt zămislite între 
anii 1996-1997, în perioada de acumulare şi de pregătire, când a reuşit să 
se înscrie la cursurile Universităţii de Artă din Linz-Austria în calitate de 
audient extern. 
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 Acest drum este un filon ce putea fi adâncit, dacă ar mai fi avut zile. 
Sunt lucrări ce exprimă o revoltă împotriva limitelor mişcării, a acestor 
instrumente ale gândului. 

 Ionuţ Cătălin Florea este un luptător care a câştigat prin opera sa 
bătălia împotriva destinului tragic.” 
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 Expoziţie personală Linz, Austria 2007 
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Dedublare  
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Rădăcini...  
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 Există mărturii care creionează cât se poate de sugestiv, portretul 
spiritual al artistului.  

Titina Sarău dă mărturie la rândul ei, despre acest copil teribil care şi-
a redescoperit prin tablourile sale, sufletul universal. Poate e cea mai 
emoţionantă confesiune, pentru că îl înfăţişează cât se poate de viu, de plin 
de vervă şi spontaneitate, aşa cum a fost: 

 „Spontan îmi vine în minte... 

 Cum Ioni picta şi desena 

 Şi că el nu scăpa nici o ocazie 

Să cânte un cântec, tare, 

Sau să producă zgomote 

Neobişnuite. 

Mie mi-a spus mereu că trebuie să slăbesc 

Apoi s-a oferit să-mi fie antrenor de fitness... 

Şi pe mine voia să mă înveţe Karate. 
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Observa, întotdeauna, când mergeam la frizer... 

Era întotdeauna gata de o copilărie. 

M-a învăţat să fac inele din fum de ţigară în aer. 

Apoi a încercat treptele rulante din Viena, ca posibilitate de a merge 
cu căruciorul... 

Eu nu am putut crede că el a sărit cu paraşuta, până când mi-a arătat 
filmul. 

Lacul proaspăt de pe căruciorul nou era zgâriat pentru că el a vrut să 
mă viziteze în spital şi uşile  erau prea înguste. 

El ştia să improvizeze spontan. 

Unul dintre primele lui vorbe, dimineaţa, era: „Povesteşte ceva 
frumos...” 

Cuvintele lui cu tâlc şi poezioarele – cum limba germană devine 
veselă -, imitaţiile din Mickey Mouse au gonit  somnul din fetiţele de la 
„Casa”. Una dintre ultimele lui poezii se numea Căruţul fermecat al lui 
Heidi. 

A fost toboşar şi cântăreţ. Din anumite texte de cântece, din alte 
cuvinte care i-au venit care i-au venit în minte, a făcut ceva nou, a spart 
tipare. A crescut în sus, s-a depăşit. A realizat ceea ce a fost ideea de bază a 
„Casei”: o viaţă de libertate, atât cât era posibil. Le-a dat curaj şi altora, i-
a învăţat că se poate, eu au „crescut” cu el. 

A fost, neoficial, psihologul  „Casei”. 

Cel mai mult ar fi vrut să plece cu bustul în Italia, România şi 
Maldive. 

„Vii şi tu?” 

Acum nu putem încă să mergem. 

Tu eşti cu un pas înainte, însă noi toţi am mai vrea să-ţi spunem ceva. 
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El şi-a impus propriul lui stil, corpul uman, căutând, în ciuda 
handicapului, mişcările, gândurile şi sentimentele omului, scoţând în 
evidenţă relaţia uman-spiritual. Lucrările lui demonstrează  că omul este 
cea mai mare minune a lumii, cu calităţile şi chiar cu imperfecţiunile sale 
fireşti, reprezentat prin ordine, măsură, proporţie, consonanţă şi armonie. 

El urmăreşte fiecare celulă, fiecare fibră din modelul său, precum şi 
mişcarea, cu orice preţ. Concepe trupul omenesc ca pe o arhitectură 
muzicală. Fiecare lucrare conturează stăpânirea de febră senzuală şi de 
calm. 

Prin tablourile lui, Ionuţ îşi redescoperă sufletul universal.” 

 În mod paradoxal, privindu-i schiţele, îmi vine în minte spontan, mitul 
Meşterului Manole, care a plătit cu viaţa proprie şi mai ales, zidirea a tot ce 
avea mai scump, a soţiei, în pereţii mănăstirii Argeşului – ca jertfă supremă 
pentru ridicarea construcţiei. 

 „Răstignit pe zare”, cu „ţărâna drept mireasă” – după cum se 
exprimă Ion Tutunea în „Baladă pentru Ionuţ”, acest băiat care a învăţat 
încă de la naştere ce înseamnă darul vieţii şi cum trebuie preţuit, a rămas, 
vorba poetului mai sus amintit: „trebăluind prin sufletele noastre”. Cu 
adevărat, el a rămas, mai viu ca oricând în culorile pe care le-a irosit cu 
generozitate pe pânze şi pe hârtie. 

 „Eu n-am murit, m-am scurs într-o culoare” – pare că spune artistul, 
prin versurile poetului Ion Tutunea – dar şi în amintirile de neşters ale 
familiei, prietenilor, profesorilor sau cunoscuţilor săi. 

 Impactul întâlnirii cu el trebuie să fi fost copleşitor, pentru că el ştia să 
transmită stări, să provoace emoţie. Chiar şi atunci când tăcea. Nu numai 
pentru faptul că-l vedeai într-un căruţ cu rotile, dar, întreaga sa fiinţă părea 
că respiră  frumuseţe, bunătate, adevăr şi speranţă. 

 Ana Maria Harţuche, critic de artă, spune, la rândul ei: 

 „Expoziţia lui Ionuţ Cătălin Florea cuprinde, cu puţine abateri, 
desene, crochiuri, studii exprimând interesul faţă de anatomie şi faţă de 
mişcare – atribut vital al funcţionării corpului uman. Pentru Ionuţ Cătălin 
Florea acest demers are, dincolo de explicaţiile obişnuite, o funcţie strict 
personală, recuperatorie şi întreţinătoare, este, prin consecinţă, modul său 
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de a se integra lumii ca şi cum nici unul din atributele stării de firesc, de 
normalitate, nu i-ar fi fost refuzate. 

 Formă de dialog cu sine şi cu semenii, arta este pentru Ionuţ Cătălin 
Florea calea posibilă de acces la adevărurile unei alte lumi, arta mai pare a 
însemna pentru autor şi deschiderea spre libertate, mai bine zis spre 
fragmentul de libertate la care datele personale îi permiteau accesul.” 

 Încercarea mea timidă, în calitate de admirator  şi consumator de artă, 
de a reconstitui din imagini  fragmentate, precum cioburile de vitraliu, 
„portretul artistului de tinereţe” – este un strigăt prelungit în ecou, de a da 
atenţie celor care, cu jertfă şi dăruire supremă construiesc, clădesc, zidesc, 
ridică, tencuiesc, şlefuiesc, edificiul spiritual uman pe culmile cele mai 
înalte, în pofida opreliştilor şi vicisitudinilor, împotriva zidurilor potrivnice 
şi a destinului nefavorabil. 

 Este o dovadă peremptorie şi o probă a faptului că omul îşi poate 
depăşi condiţia cu orice risc. Mai ales când miza este ARTA şi ţelul este 
nemurirea.  

 Şi se pare că Ionuţ Cătălin Florea a urcat treptele durerii, câte două 
deodată pentru a ajunge mai repede spre pisc, a inhalat aerul tare al 
înălţimilor din creştetul munţilor şi, o dată ajuns, priveşte la zbaterea 
omenească plin de condescendenţă şi compasiune. El şi-a dat obolul, şi-a pus 
trupul şi sufletul pe faţă, la vedere şi a zis: Priviţi-mă, acesta sunt eu un om 
normal, cu trup imperfect, care vreau să pot să mă re-alcătuiesc prin artă, 
adică să-mi reconastruiesc vitraliul.  

 Şi a reuşit. Preţul îl cunoaşte doar Dumnezeu şi mama lui, care îi este 
şi astăzi alături. La una din expoziţii, Caterina Florea invita publicul prezent 
la vernisaj să devină prietenul lui Ionuţ. Se pare că profeţia şi invitaţia 
mamei artistului s-a împlinit. 

 Ionuţ-Cătălin Florea a dobândit atâţia prieteni câţi îi accesează blogul, 
paginile web ori vizitează expoziţiile retrospective. 
          Dupa moartea artistului (2001) mama sa instituie Premiul „In 
Memoriam Ionut-Catalin Florea” acordat anual unui artist plastic.  

 O seamă de personalităţi îi cultivă memoria cu pietate şi dragoste. 
Printre ecourile care, din an în an îşi sporesc răsunetul, amintim: 
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“Directoarea Şcolii din I. C. Brătianu a fost invitată recent la Linz la 
vernisajul unei expoziţii a pictorului Ionuţ Cătălin Florea. Puţini ştiu că la 
câţiva kilometri peste Dunăre, în comuna I. C. Brătianu, s-a născut un om 
care a devenit atât în ţară, cât si peste hotare, simbolul luptei cu destinul. 
Ionuţ Cătălin Florea moare la vârsta de 26 de ani, lăsând în urmă peste 
1.000 de lucrări grafice, acuarele şi desene. I se organizează postum şi la 
Linz şi la Cotroceni expoziţii repetate.  

În anul 2004, Muzeul Naţional Cotroceni a desfăşurat în memoria sa 
o campanie intitulată „Solidaritate şi integrare prin artă”, care a câştigat 
medalia de aur la Zilele PR-ului românesc.  
În 2008, Muzeul Naţional Cotroceni a organizat un concurs „Visele mele”,  
destinat copiilor din şcolile speciale din Bucureşti. În deschiderea expoziţiei, 
directoarea Antoneta Împuşcatu le-a povestit celor din Linz că şi Şcoala din 
I. C. Brătianu organizează anual, în memoria pictorului dispărut înainte de 
vreme, un concurs prin care se promovează frumosul în rândul copiilor 
comunei.  
 
Iar austriecii nu au uitat, invitând-o acum să participe la manifestarea din 
Linz.  

Aniversari culturale 4.08.11 (Ionuţ Cătălin Florea)  

„De ziua ta, Ionuţ Cătălin Florea!” 
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4 August 2011, 37 de ani, de la venirea în această lume a pictorului 
Ionuţ Cătălin Florea, dispărut prematur dintre noi, pe data de 7 mai 
2001, la 26 de ani. Cu acest prilej Biblioteca „Nicolae Iorga” din comuna 
I.C. Brătianu, judeţul Tulcea, reprezentată de dra bibliotecar Elena Ţopa 
a organizat sub genericul „De ziua ta, Ionuţ Cătălin Florea!”, 
ediţia a-II, un atelier de pictură cu tema „Vara”. 

Atelierul s-a desfăşurat la sediul bibliotecii comunale, la activitate au 
participat un număr de 8 copii din comuna I.C. Brătianu, judeţul Tulcea, cu 
vârste între 10 şi 14 ani. 

Concurs de pictură "In memoria lui Ionut Catalin Florea" 
Scoala din I. C. Bratianu organizează anual, în memoria pictorului Ionuţ 
Cătălin Florea, dispărut înainte de vreme, un concurs prin care se 
promovează frumosul în rândul copiilor comunei. 
  

Concurs naţional de pictură editia a II-a In memoriam Ionut-
CătălinFlorea",cu tema "Lumea noastra în alb şi negru", organizat de 
Şcoala "Ion Creanga", din I.C.Brătianu, Tulcea, 2010. 
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               Atelier de pictură la Muzeul I.C.Florea, organizat de Şcoala 
"Ion  Creangă" din I.C. Brătianu Tulcea, cu tema "De ziua ta Ionuţ 
Cătălin Florea" 
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                Expoziţii personale şi de grup 
 
  1995 - Expoziţie de grup    -   Galeria Altenhof - Austria 
  1996 - Expoziţie de grup    -   Noua Galerie ENNS - Austria 
   2000 -Expoziţie personală -  Galeria Asigurationi Generali - Linz 
                - Expoziţie personală -  Atelier Alteweltkaffe - Linz 
                - Expoziţie de grup     -  Galeria Volklamarkt - Austria 
 
 
                                    Expoziţii post mortem 
 
   2002 - Atelier Judith Goetzloff - Linz. 
                        - Galeria Altenhof - Austria. 
 
   2003 - Expozitie personală - Muzeul Naţional Cotroceni - România. 
                        - Expoziţie de grup     - Muzeul "Artera",Berndorf - Austria. 
                      -Expoziţie personală - Institutul Român de Cultură şi 
Cercetare Umanistică,Veneţia,Italia.  
                        - Expoziţie de grup  -      Centrul de Presă al Radiodifuziunii 
Române, Bucureşti. 
                       - Expoziţie personală  - Centrul Cultural Român Viena, 
Austria.  
                        - Expozitie personală  - Centrul Cultural “Ionel 
Perlea”,Slobozia. 
 
  
     2004  - Expoziţie personală  - Galeriile Casa Cărtii, Tulcea. 
                         - Expoziţie personală  - Galeriile Clubului de Cultură şi 
Arta “Solteris”, Mangalia. 
                         - Expoziţie personală -  Măcin , Tulcea.  
                         - Expoziţie personală  - Galeriile Direcţiei pentru Cultură, 
Brăila. 
                        -Expoziţie de grup     -  Institutul  Român de Cultură ,Veneţia. 
                         - Expoziţie personală - Palatul Culturii, Iaşi  
                         - Expoziţie personală  - Babadag -Tulcea. 
                         - Expoziţie personală  - Muzeul „Iulian Antonescu”,Bacău. 
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   2005 -Expoziţie de grup  -  Accademia Internazionale di Belle Arti, Lettere 
e Scienze„Michelangelo Angrisani” Castel San Giorgio , Salerno medalie de 
argint la edizione Arteterapia. 
                      - Expoziţie personală - Muzeul de Artă Tulcea.    
                      - Expoziţie de grup -   Opera  Română  Bucureşti.                        
    
                      - Expoziţie de grup  -   A.C. Studio d`arte „Il Ponte”, Roma, 6 
edizione Premio  Capitolium  Four Points Sheraton. 
                      - Expoziţie de grup -   Moskova, Hotel Mariot, Accademia 
Internazionale di Belle Arti, Lettere e Scienze „Michelangelo Angrisani”. 
                      - Expoziţie personală - Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi. 
                      - Expoziţie personală - Cava de Tireni, Salerno, Italia. 
                                                                           
   2006 -"ALITALIA   PER   L`ARTE" Rassegna Arte Contemporanea 
,Aeroporto di  
 ROMA  -1 aprilie-30 iulie .           
                      -"ARTE  A  TODI"  orasul Todi 13-25 aprilie.         
                     -"ARTE A  ROMA"  Rassegna d`Arte contemporanea, Hotel 
Scheraton ROMA  15-25 mai . 
                      - LONDRA Galleria "THE  SPACE" 7-17 aprilie .  
                      -"ARTE  A VENEZIA" Rassegna  d`Arte contemporanea, 
Galleria "S. VITAL"  
                      -Concurs internaţional de pictură, grafică, acuarelă "In 
Memoriam Ionut-Catalin Florea", Castel San Giorgio, Salerno, Italia. 
                     - Expoziţie de grup  -  Galeria "Atelier Gustave",Paris, Franţa. 
 
 
2007 - Expoziţie de grup   -     Salerno, Italia. 
                        - Concurs de pictură, grafică, acuarelă "In Memoriam 
Ionut-Catalin Florea",  Măcin, Tulcea. 
                        -Expoziţie de grup -        Blay, Franta. 
                       - Expoziţie personală-    Linz, Austria. 

  2008 - Concurs "In Memoriam Ionut-Catalin Florea", Muzeul Naţional 
Cotroceni,  Bucureşti. 
                         - Expoziţie de grup- Arte e Cultura a Siano Editia a-III-a, 
Salerno, Italia. 
                         - Expoziţie de grup- Arte e Cultura, Accademia di Belle Arti, 
Lettere e Scienze  Michelangelo Angrisani, "Arte e Solidarieta". 
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  2009 - Concurs naţional de pictură"In Memoriam Ionuţ-Cătălin 
Florea",organizat de Şcoala "Ion Creangă" din I.C. Brătianu Tulcea,cu 
tema    "Primavara are chipul tău". 
                    - Expozitie de grup "Primavara Europeană" la Centrul Cultural 
UNESCO, "Ionel  Perlea" din Slobozia. 
                  - Concurs Naţional  de Grafică "Semne şi urme" organizat de 
Muzeul de Artă, Tulcea, "In Memoriam Ionuţ-Cătălin Florea". 
                 - Expoziţie de grup- Arte e Cultura, Accademia di Belle Arti, 
Lettere Michelangelo Angrisani, "Arte e Cultura". 
 
  2010 - Concurs naţional de pictură"In Memoriam Ionuţ-Cătălin 
Florea",ediţia a II-a organizat de Şcoala "Ion  Creangă" din I.C. Brătianu 
Tulcea, cu tema "Lumea noastra în alb şi negru". 
                     -Atelier de pictură la Muzeul I.C.Florea, organizat de 
Şcoala "Ion  Creangă" din I.C. Brătianu Tulcea, cu tema "De ziua ta Ionuţ 
Cătălin Florea". 
 
 
2011 - Expoziţie personală- Galeria Asigurationi Generali - Linz, Austria 
 
 
Evenimente post mortem 
 
 2004 - Dezvelire placă memorială la şcoala "Ion Creangă" din I.C. 
Brătianu, Tulcea 
            - Dezvelire placă memorială la Linz, Aşezământul Cassa 
           - MEMBRU LITERART XXI; Asociaţia Internaţională a Scriitorilor 
si Oamenilor de Artă Români; 
 
 2005 - MEMBRU al Accademia Internazionale di Belle Arti, Lettere e 
Scienze  Michelangelo Angrisani 

- Punct Muzeal I.C.Florea în localitatea I.C. Brătianu, Tulcea 
  2007- Inaugurarea Sălii "Ionuţ-Cătălin Florea", în cadrul Casei de 
Cultură "Grigore Kiazim", Măcin, Tulcea. 
  
 2010 - Inaugurarea bustului artistului Ionuţ Cătălin Florea, Punct Muzeal 
I.C.Florea,  în localitatea I.C. Brătianu, Tulcea  
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Lucrări în colecţii publice şi particulare: 
 
                Austria, Italia, Anglia, Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistică  - Veneţia - Italia, Academia Internaţională  
               Arte e Cultura di Belle Arti, Lettere e Scienze Michelangelo 
Angrisani - Castel San Giorgio-Salerno - Italia,   
               Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul de Artă Tulcea, Şcoala 
Generală "Ion Creangă" din com. I.C.Brătianu - Tulcea.     
                 
 
                           Reproduceri după lucrări si referinţe critice:  
 
 
                Kunst in der Firma - Vocklamark, 2000, p.5-8  
 
                Was ist los? - Linz, 2002, p.10 
 
                Eseuri –-atitudini şi opinii despre persoana cu dizabilităţi – Ed. 
Dakona, 2003, p.3, 7, 37, 43, cop.IV 
                Albumul Performanţelor - Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap, Bucureşti, 2003, p. 10-11, cop.IV 
               “Vip”, Bucureşti, 6 oct. 2003 
               “Azi”, Bucureşti, 6 mai 2003 
               “Cronica Româna”, 7 mai 2003 
               “Dimineaţa”, 7 mai 2003 
               “Curentul”, 7 mai 2003 
               “Timpul liber”, 12 iunie 2003 
 
                Presa si TV locală Slobozia,Tulcea, Brăila, Iaşi, Bacău, Galaţi, 
Constanţa, Mangalia, 2004                    
                Revista”Origini”- nr.9-10 2004      
                                
                volum Benedictiune, Corina Costea - ilustraţie, 2005 
                volum Un artist, editie bilingvă, 2005 
                volum Editat de Accademia Internazionale di Belle Arti, Lettere e 
Scienze „Michelangelo Angrisani”, prezentare, ilustraţie, 2005 
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Interviuri: 
 
                Radio „Frho” - Linz - Austria, decembrie 2000 
                ORF reportaj vernisaj martie 2001- Linz - Austria 
 
 
Emisiuni „In Memoriam”: 
 
          Radio România Internaţional - „Stare de fapt”, mai 2003 
          Radio România Internaţional- mai 2003 
          TVR. Cultural - interviu cu criticul de artă Marian Constantin-
octombrie 2003      
          Radio România Internaţional  - 7 mai 2008 
 
 
Diplome obţinute post mortem 
 
                „In Memoriam” GUVERNUL  ROMÂNIEI - Ministerul Muncii - 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, 2003; 
 
                CLUBUL ARTELOR „SOLTERIS”  - 2004; 
                MINISTERUL CULTURII şi CULTELOR - 2004 ; 
                GOLDEN AWARD -International Communication Forum, 
premiul pentru campania de promovare a artistului în ţară şi 
străinatate  SOLIDARITATE ŞI INTEGRARE PRIN ARTĂ, 2004    
 
                 MEDALIA DE AUR decernată de Accademia Internazionale di 
Belle arti, lettere e scienze „Michelangelo Angrisani”,Salerno Italia 2005 
                 CORRESPONDING ACADEMICIAN al ACCADEMIA 
Internazionale „Greci-Marino” Accademia del Verbano di Lettere, 
Arti,Scienze, Italia 2005 
                 MEDALIA DE ARGINT decernată de Accademia Internazionale 
di Belle Arti, Lettere e Scienze „Michelangelo Angrisani”,Italia 2005  
 
                 DIPLOMA CU MEDALIE decernată de Accademia 
Internazionale di Belle Arti, Lettere e Scienze „Michelangelo Angrisani”, 
2009  

 CD  IONUŢ CĂTĂLIN FLOREA - EXPOZIŢIA de la Muzeul 
Naţional Cotroceni. 
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 Toate acestea dovedesc, dacă mai era nevoie că arta este nemuritoare, 
în pofida trecerii timpului, sau cu atât mai mult. Şi că, dacă vom cultiva cu 
dragoste şi deschidere sufletească memoria unui artist, ne vom înavuţi 
sufleteşte şi vom fi, la rându-ne, vrednici de amintire. 
 
 
 
CEZARINA ADAMESCU, 
redactor Agero-Stuttgart 
29 septembrie 2011,  
Ziua Internaţională a Sănătăţii 
 
 
 
   
 

 

  

 

 

 

 

 


