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 Cu Ștefan Pelmuș și cu pictura lui ne întâlnim pentru prima dată la Oradea.
 Într-o bună tradiție în care orașul a găzduit de-a lungul secolelor expoziții 
ale unor mari artiști europeni, Ștefan Pelmuș, cu ale sale simboluri desprinse din 
tradiția icoanelor transilvane, pare că vine acasă. Și așa îl și așteptăm, cu emoție și 
recunoscând natura afectivă a acestui demers cultural.
 Iar invitația de a vizita expoziția e făcută în speranța că această întâlnire 
cu arta neasemuită, neașteptată, cea pe care o atingi vizual, „pe care o apuci cu 
mintea” să rămână să o depeni mai târziu, va fi în cele din urmă una cu noi înșine, 
netulburați de nicio ingerință cotidiană.  

                                                                            Asociația culturală “Ars Nobilis”





 

 Simbolurile mele dialoghează, ca într-o 
piesă de teatru, copacul, geamul, peștele (sem-
nificativ pentru ,,trecerea” liniștită în cealaltă 
lume), ceasul, spinul... Toate aceste simboluri 
trebuie citite ca pe un manuscript vechi. Aș 
vrea să reușesc, prin intermediul picturii mele, 
să nu-mi mai fie frică de moarte, să regăsesc 
echilibrul interior.

Ștefan Pelmuș

Adam, Eva și Inorogul  110x90cm

Detalii: Manuscris Yantra,  Dulapa,  Autoportret, Eva Totem, Autoportet, Dantesca3



 

 

 
 Pictura lui Ștefan Pelmuș este inconfundabilă. Din câte-
va zeci de artiști care își expun lucrările într-o expoziție, numele 
lui Pelmuș reușește să fie reținut și compozițile sale, indife-
rent de mărimea lor, rămân impregnate în memorie. Mai mult, 
modul său de a picta nu-și are pereche: nimeni, niciodată, nu a 
creat ceva de acest gen, ceva atât de bizar și totuși, atât de viu. 
Lumea semnelor inventate de Pelmuș se ridică la un înalt nivel 
de plauzibilitate. Trăiește prin ea însăși și nu are nevoie de nici 
o conjunctură. Universul ei poate fi, uneori, mai bogat sau mai 
sărac, dar, ceea ce este esențial nu admite nici o revizuire. Cu toate 
aceastea și în ciuda acestei senzații de repetare, odată la câteva 
picturi, una este entuziasmată de noutatea pânzei, de incredibila ei 
capacitate de reînnoire. Este ceva aproape matematic în soluțiile 
compoziționale ale lui Pelmuș. Și în matematică,  soluțiile poartă 
semnul Destinului. Același lucru este valabil pentru lucrările lui 
Pelmuș: abia reușește cineva să admire o fermecătoare pictură pe 
pânză, (furând astfel din inventivitatea tumultuoasă a creatorului 
său și din atâta încărcătură de prospețime, încât nu poți să nu te 
întrebi, ce ar putea să continue), că, „șevaletul” deja răspândește 
vraja unei alte picturi, ca și o reamintire a faptului că și vraja este 
o chestiune legată de Destin, de convergență cauzală. 

Tudor Octavian

 Oare cine este personajul principal al lucrărilor lui Ştefan 
Pelmuş: culoarea sau desenul? Spre care dintre ele fuge mai întâi 
interesul privitorului? Am căzut în capcana acestei întrebări mult 
timp, până când mi-am dat seama că răspunsul e, de fapt, foarte 
limpede şi se află înăuntrul lucrărilor: o „competiţie” culoare-de-
sen nu există în arta lui Pelmuş, fiindcă lui îi reuşeşte osmoza. 
Puţini ştiu cum se poate asta, şi, probabil, acest secret este cel care 
face opera artistului atât de plăcută ochiului.

 
Robert Şerban 4



 Există în pictura lui Ștefan Pelmuș un element constant: 
fundalul tablourilor: simplu, cel mai adesea monocolor, cel mai 
adesea țipător. Atât de constant, că nu sunt șanse să fie întâmplător.
Cum, însă, mi-a fost dat să văd la pictori multe lucruri consecvente 
din întâmplare, vin repede și spun că la Ștefan Pelmuș elementul 
de care vorbeam este cu siguranță înfiletat, înșurubat în gând, în 
intenție. Este, la urma urmei, vorba despre o cortină. Spectacolele 
sale plastice se desfășoară mereu în fața cortinei, pe fața ei. La fel 
cum se desfășoară spectacolul literelor dintr-o carte pe fața hârtiei, 
cum se desfășoară spectacolul hieroglifelor pe fața pietrei, cum se 
desfășoară spectacolul ridurilor pe fața omului. Și este cortina asta 
atât de ademenitoare, încât cu greu te poți abține să nu te apropii 
de tablou și să-i ridici un colț ca să vezi ce îți pregătesc actorii în 
spatele ei, căci nerăbdarea te pune sub tensiune. Tot aici e ceva 
de observat: prin cortina fundalului Pelmuș cultivă cu ostentație 
o nepotrivire. Căci există o inadecvare coloristică între ,,cortină” 
și ,,spectacol”. Însă tocmai ,,nepotrivirea” aceasta generează 
spațialitate: formele nu sunt, „cusute” pe pânză, ci joacă liber în 
fața ei.  Așa că mi se pare pripit și imprudent să punem eticheta 
de ,,decorativism” pe lucrările pictorului, fără să nuanțăm jude-
cata. În ceea ce privește ,,spectacolul” din avanscenă, ar fi multe 
de spus.De bun simț este să spunem că peisagistica simbolică 
este dominată de elemente creștine, că tablourile dau impresia 
de ,,icoane fără sfinți”, că par a fi imagini decupate dintr-o per-
dea vegetală paradisiacă. Amatorii de decriptări de simboluri pot 
consulta cu folos ,,Structurile antropologice ale imaginarului” de 
Gilbert Durand  și vor găsi de toate în legatură cu simbolistica po-
calului, peștelui, spadei, bărcii, oului cosmic, Graal-ului, potirului 
etc, în diferite culturi și religii. Altceva mi se pare însă important 
în arta lui Pelmuș, nu această vânătoare de simboluri, îndeletnici-
re, vai, atât de plăcută intelectualilor. În tablourile sale nu ai pen-
tru ce să scotocești, căci totul e la vedere. Atitudinea  pictorului 
față de simboluri mi se pare admirabilă. Numai la auzul cuvântu-
lui  misterios, simbol, oamenii de treabă își zburlesc bibliografiile,  
își dau ochii peste cap și  iau o poziție meditativă. Pelmuș nu are 
pic de încrâncenare. Le mânuiește firesc, ca pe niște lucruri, cu o 
neascunsă bucurie, cu bucuria și seninătatea cu care un copil își 
arată jucăriile unui prieten venit în vizită. Pentru el problema e 
rezolvată: abstracțiile au carnație.
 Și pentru ca să o luăm  pe scurtătură, vom aminti o frază și 
eseul lui Heinrich Meyer, istoric de artă și apropiat a lui Goethe, 
,,Despre obiectele artei figurative”, care vine ca o manușă picturii 
lui Ștefan Pelmuș: ,,Vom numi alegorice pur și simplu obiectele 
care ascund, sub suprafață imagini poetice, istorice sau simbolice, 
un adevăr important și profund, pe care rațiunea îl descoperă nu-
mai după ce simțurile satisfăcute nu se mai așteaptă la nimic”.
 Simțurile au fost satisfăcute. De acum e liber la descifra-
rea ,,adevărului important și profund”!

Ion Mureșan
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 Fie-ne îngăduit să începem aceste considerente prin a re-
marca faptul că picturile lui Ştefan Pelmuş au un je ne sais quoi 
prin care reuşesc să ne atragă instantaneu privirea. Nu ştim încă 
ce este, şi cu riscul de a fi poate greşit înţeleşi, vom spune că poate 
nici nu contează ce este, contează doar că este. Tot mai adânc 
înşurubaţi în multiplele reţele de comunicare vizuală, captivi în 
caruselul de imagini care pare să se rotească cu o viteză tot mai 
mare, am devenit în mod inevitabil, tot mai indiferenţi, mai puţin 
sensibili, mai imuni în faţa imaginilor. Traversăm, ni se repetă tot 
mai des, o profundă criză a vizualului, iar noi ne lăsăm tot mai 
greu şocaţi, încântaţi sau captivaţi. Ce şanse mai are pictura într-
o astfel de lume în care imaginea a ajuns cvasi-invizibilă? Cum 
mai poate ea să ne facă să ne oprim în faţa ei? Cum poate ea să ne 
atragă, să ne reţină şi să ne subjuge? Ne punem aceste întrebări, 
pentru ca la un moment dat, putem să-i spunem fără nici o exa-
gerare binecuvântat, privirea noastră să fie brusc arestată de câte o 
imagine care ne somează parcă să ne oprim în faţa ei. Picturile lui 
Pelmuş reuşesc acest lucru, şi îl reuşesc pentru că sunt frumoase. 
Cât de greu ne e să folosim acest cuvânt astăzi, devenit tabu după 
ce timp de mai bine de un secol valurile succesive de avangărzi au 
reuşit să-l demonetizeze, să-l scoată în afara lumii artei, a acelei 
arte auto-intitulate moderne, care a decis că „impulsul artei mod-
erne este dorinţa de a distruge frumosul” (Barnett-Newman). An- 6



corată în ceea ce am putea numi sfera „clasică” a picturii, creaţia 
lui Pelmuş pare indiferentă faţă de zbaterile artei ultimului se-
col, cu o singură excepţie probabil, suprarealismul. Să ne amintim 
totuşi faptul că suprarealismul a fost el însuşi o excepţie în con-
textul avangărzii, taxat cu violenţă de Clement Greenberg pentru 
că nu s-a integrat logicii abstractizării, definitorie, în viziunea sa, 
pentru pictura modernă. Picturile lui Pelmuş par de altfel imune 
la scurgerea timpului, suspendate într-un „aici şi acum”, într-un 
prezent continuu, neafectat de scurgerea timpului. 
 Martor la frământările unui secol care a experimentat 
din plin rând pe rând, pe urmele “morţii lui Dumnezeu”, mo-
artea omului, a artei şi a istoriei, Ştefan Pelmuş este un pictor 
în vremuri de restrişte pentru pictură. Calea pe care a ales-o îl 
individualizează în peisajul atât de confuz al artei contemporane. 
La fel ca acei copişti medievali care, în mijlocul unei lumi incen-
diate de barbari, se încăpăţânau să copieze vechile manuscrise, 
salvându-le astfel de la uitare, pictorul pare în mod fundamental 
conectat la izvoarele tradiţiei. Picturile sale se constituie ca argu-
mente vizuale ale faptului că această tradiţie continuă să rămână 
una surprinzător de vie, pictorul nelimitându-se la o reciclare 
sau resuscitare artificială a acesteia. Fascinat în egală măsură de 
tradiţii atât de diverse ca aceea a picturii pe sticlă din Translivania, 
de ceramica de la Horezu, de pictura antică egipteană şi bizantină 
sau de miniatura persană, artistul reuşeşte să extragă esenţialul din 
aceste tradiţii atât de diverse şi să construiască adevărate alego-
rii imagistice transpuse sub forma unor pictograme. Pictorul pare 
să se afle în căutarea unei memorii colective a omenirii, conser-
vate în mod miraculos într-o lingua adamica ale cărei litere sunt 
simbolurile cele mai importante ale spiritualităţii, indiferent de 
civilizaţia din care provin acestea. Simbolurile, topite în creuzetul 
estetic al artei lui Ştefan Pelmuş, deschid în faţa noastră adevărate 
ferestre ale memoriei, activând zone ale simţirii şi gândirii de care 
nu mai eram conştienți. Nimic din ceea ce apare pe pânzele artis-
tului  nu are cum să ne lase indiferenţi, pentru că nimic nu este 
întâmplător. Simbolurile prind viaţă, dau sens unui univers care 
la prima vedere poate să pară haotic, şi ne transmit senzaţia atât 
de reconfortantă că suntem contemporani cu o lume a spiritului 
pe care o credeam de mult pierdută. Să mai remarcăm şi faptul că 
picturile lui Pelmuş nu sunt nişte puzzle-uri oferite unei decriptări 
reci, ultra-intelectualiste. Dimpotrivă, spirit esenţialmente ludic, 
artistul reuşeşte să transmită privitorului fascinat de explozia de  
imagini la care asistă, o senzaţie de bucurie, de confort afectiv-
estetic, stabilind cu acesta o legătură caldă, senzorială aproape, 
care persistă în timp, fixându-se adânc în memorie. 

Ștefan Gaie
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 O notă aparte aduce Ștefan Pelmuș în peisajul cromatic 
românesc. Tudor Octavian menționa o frumoasă similaritate cu 
partiturile unei arii simfonice combinatorii. Noi am prelua și am 
duce mai departe de zona simplă a ludicului, sau de bucuria jocului 
acest alfabet și, în aceași cheie, l-am proiecta în zona compoziției 
muzicale a lui John Cage. Da, Ștefan Pelmuș recreează un alfa-
bet stratificat ca și cum temerea cea mai mare este improbabili-
tatea receptării corecte a mesajului de către privitorul avizat sau 
nu. În formă predomină simetria mandalelor aduse sub umbrela 
tutelară a simbolurilor egiptene, mozaice și creștine, în culoare 
tăriile se impun ca un fundal de pe care ochiul rece al privitorului 
să nu poată glisa în derapaje exterioare, iar literele împînzesc îm-
prejurimea mesajului simetric, fie ca alfabet grec, or idish și pînă 
la sugerarea cartușelor egiptene care desemnau numele persoanei 
regale sau al zeității. Practic, aceste litere formează în plan vizual 
imediat o aderență la privire. Nu lasă ochiul să se îndepărteze de 
desen, cel puțin pînă acesta nu este descifrat sau justificat într-o 
direcție sau alta de către privitor. 
 Un mesaj real al constructului, un nume care ne vine cu o 
rapiditate uimitoare în gînd este latinescul: in – tra – macula, care 
definea plasa pescărească de trei ori întrețesută, cu ochiuri foarte 
mici, din care nici cei mai mici pești nu izbuteau să scape.
 Acest termen justifică pe deplin captarea pe care pictura 
lui Pelmuș o exercită asupra oricărui tip de privire. Spunem asta, 
pentru că in tra macula a dat în limba română naștere cuvîntu-
lui „în-tre-mare” recte: a se întrema, a-și reveni din non-firescul 
bolii, a se întrupa, a se însănătoși. Nu intrăm în locurile comune 
ale simbolurilor, în cazul de față peștele cu toate repartițiile lui fie 
ca limbă de ceas, fie ca braț de cruce or altceva. În limba engleză,
același intramacula a dat verbul „to trammel”, care înseamnă a se 
împiedica, a fi prins strîns în niște lațuri.
 Ca privitori profani ai artei lui Ștefan Pelmuș, putem spune 
că acesta este un cuvînt cheie pentru descifrarea, pentru decrip-
tarea alfabetului combinatoriu pe care acesta îl supune unei ordini 
stricte, personale. Un alt aspect interesant al literelor în prezența
formei mandalice din pictura lui Pelmuș denotă similaritatea 
cu figurile grotești ale mandalei zen, figuri care aveau ca rol 
îndepărtarea neofitului nepregătit pentru accederea la misterele 
lumii de dincolo de maya, iluzia totală.
 Ceea ce este spectaculos în cromatica lui Pelmuș, pe lîngă 
aglutinarea într-un spațiu mic de focalizare, așadar intens, pe lîngă 
tehnica aplicată a culorilor tari, este aducerea împreună a concep-
telor de bază ale artei: imaginea, metafora, simbolul și mitul.
 Credem, în consecință, că nu există privitor care să nu iasă 
mai îmbogățit în deslușirea de sine privind creația pelmușiană 
aruncînd, pînă la urmă, în derizoriu chiar temerile artistului de a 
nu se face înțeles.

Mihai Vieru
Dantesca,191x128cm
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 Pictura lui Ștefan Pelmuș are o curățenie spirituală specifică 
picturii naive ludice, iar imaginea și prospețimea culorii au simili-
tudini cu arta populară românească, cu repertoriul inspirat din 
mitologia populară, din iconografia picturii româneşti pe sticlă 
şi din sculptura populară a lemnului. Dincolo de aceste coordo-
nate formale ale picturii lui Ștefan Pelmuș operele sale însumează 
un repetoriu simbolic propriu care particularizează lucrările sale 
creeând o poveste pe care artistul doreşte să o transmită privitoru-
lui. Acesta poate reimagina şi recompune mental un alt spațiu prin 
intermediul simbolurilor care pendulează între conotații magice, 
conotații religioase sau conotații profane. Eva devine o vioară 
din care cresc ramuri drepte de copaci care, asemeni grădinii din 
Eden, sunt populate de o disversitate de specii de animale inven-
tate. În interiorul Evei sunt plasate graalul, crucea şi un labirint în-
conjurat de plante, în afara ei animale, cum ar fi pisica din cultura 
egipteană, sarcofage minuscule iar uneori vegetația şi animalele 
marine ce par a fi desprinse din pictura lui Joan Miró. 10



 Roata vieții, simbol tradițional în sculptura populară 
în lemn şi Troița, împrumută forma tradițională din sculptura 
românească. Dincolo de aspectul formal al compoziției acestea 
sunt încărcate cu un repertoriu simbolic întâlnit în fiecare lucrare a 
artistului. Obsesia pentru aceleaşi simboluri miniaturale în fiecare 
compoziție este ceea ce defineşte pictura lui Pelmuș care devine 
astfel inconfundabilă şi repetitivă, o repetiție compozițională care 
mizează pe exercițiul estetic şi cromatic. Acest amalgam de sim-
boluri face parte din patrimoniul cultural universal. Pictura lui 
Pelmuş ne duce cu gândul şi la universul magic al lui Hieronymus 
Bosch la „Grădina plăcerilor”.
 De altfel fiecare lucrare a sa pare o grădină în care perso-
najele statice ca Adam și Eva, trăiesc undeva într-un spațiu ab-
stract plat dominat de un roşu permanent, un galben deschis, un 
albastru de Prusia, un albastru mangan sau un alb de o acuratețe 
care frapează. În acelaşi timp culoarea plată ordonează şi multitu-
dinea de animale imaginare minuscule înconjurate de o vegetație 
care populează din abundenţă acest mediu.
 Totul se pare că pluteşte într-un spațiu fără limite mate-
riale, un spațiu continuu dominat de o culoare plată, decorativă. 
Suntem introduşi într-o lume metafizică ciudată, în care un scara-
beu se plimbă nestingherit între formele vegetale, care cuprind 
toată compoziția ca o țesătură labirintică, alături de graal, simbol 
religios, copaci stilizați, flori care parcă se transformă în peşti, 
scai, crucea etc. 
 Acest univers este construit când piramidal, când triun-
ghiular, pătrat, romb, când în forma de spirală sau cerc. Uneori 
registre orizontale și verticale repetitive fragmentează lucrarea. 
Astfel, artistul ne îndeamnă să privim spre fiecare detaliu în parte. 
Fiecare floare, peşte, cruce, trăieşte parcă separat şi paradoxal se 
bucură de alăturarea şi vecinătatea din juru-i.
 Este de remarcat faptul că pictura lui Pelmuş pare a fi un 
manuscris în care simbolurile au rolul unor hieroglife asemeni al-
fabetului egiptean. Pelmuş rescrie cartea morților „Book of the 
Dead” sau poate cartea vieții precum s-a întâmplat cu străvechiul 
oraş Abydos, centru al credințelor egiptene şi loc de pelerinaj. Aici 
poarta marelui Templu deschide drumul către misterele trecutului. 
De altfel, în aceste compoziții ale lui Pelmuş întâlnim şi forme 
asemănătoare sarcofagelor egiptene, iar pe alocuri fondul auriu în 
care grafismul vegetației ne aminteşte de cultura egipteană, dar şi 
de manuscrisele religioase ale Evului Mediu.

Diana Gabriela Gavrilaș
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Peştele 2013, 15x15cm
Capul Sfântului Ioan 2013, 15x15cm
Angelus 2013, 15x15cm
Horus 2013, 15x15cm
Totem 2013, 15x15cm

 Un caz propriu-zis deosebit în lumea artei prezentului 
imediat îl reprezintă, liniștit, Ștefan Pelmuș. Pentru că trezește 
mai multe controverse legate de simțul estetic și de legătura con-
ceptual simbolică pe care acesta o oferă.
 Ștefan Pelmuș are un cod personal de criptare a mesajului, 
a sentimentului transmis. Desigur că acest mesaj este interceptat 
și filtrat de umanitatea sa, creând un paradox între sacralitatea pe 
care o caută, unde găsim declarații de aproape „martiriu” și latura 
sa existențială.  
 Unul dintre elementele repetate ce ne trimite la acest gând 
al martiriului sunt cuiele: cuie de diferite culori și mărimi care 
„străpung” pânza, o fac să sângereze, în timp ce sufletul pare că 
pierde din putere, din vigoare, prezența acestuia persistentând. 
Niciodată cuneiformele nu agresează cu putere pânza, sunt on-
dulate, doar vârful penetrează lucrarea, însă abundența acestora, 
și obsesia de a le repeta indică o traumă interioară legată de inva-
zia lumii reale, a evenimentelor cotidiene în lumea sa lăuntrică. 
Tematica aceasta se regăsește puternic în fiecare dintre lucrări, in-
diferent de subiectul abordat. Simbolurile precum armura, peștele, 
ajută privitorul, prin referirea la efemeritatea acestuia în viață și la 
forța necesară de a trece prin ea.
 Pâinea este hrană spirituală în lumea sa simbolică (și nu 
numai), și aici vine întorsătura interesantă: deși prins în existența 
umană, Pelmuș oferă „pâine” privitorului, încercând din răsputeri 
a-l ajuta, prin sfărâmarea barierei dintre oameni, să (-și) găsească 
reflectarea interiorității.
 Din opera sa reies și detalii importante de menționat: 
cel legat de simbolul ankului egiptean, care trimite la nemurirea 
sufletului, la legătura dintre divin și pământesc, acela al pocalu-
lui, simbol al vieții cu o nuanță particulară dincolo de Graal (se 
observă cum din cuie sângele se scurge în pocal: o manifestare a 
generozității artistului).
 În cadrul contemplărilor noastre asupra lucrărilor lui 
Ştefan Pelmuș, am întâmpinat dificultăţi datorate complexităţii 
simbolice aglutinate a acestuia. Considerăm că bombardamentul 
simbolic al lucrărilor creează o violență vizuală ce nu permite o-
dihna ochiului și nu necesită un fir narativ; în fapt, avem de a face 
cu o rearanjare constantă a unor simboluri care generează un sen-
timent repetitiv, cu posibilităţi cognitive noi în plan conceptual.
 Influența stilistică a artistului provine pe un curs de main-
stream din arta egipteană, arta populară naivă, iconografie și, vag, 
pe filon secundar din suprarealism. Dacă ar trebui să descriem în 
doar câteva cuvinte lucrările lui Ștefan Pelmuș am folosi, cel mai 
probabil, sintagma „hieroglife personalizate”.

David Aron Indig
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Fereastră 80x80 cm, 
februarie 2011

Golem 52x43, februarie 2013
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Profet 2013, 15x15cm
Profet 2013, 15x15cm
Totem 2013, 15x15cm
Graal 2012, 15x15cm
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Eva şi Inorog 80x80, cm martie 2010



  Angelus 80x80 cm, iulie 2012
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Golem 39x46,5 cm, februarie 2013
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Roata vieţii 80x80 cm, august 2011 Troiţa 80x80 cm, februarie 2011

18



Troiţa 80x80 cm, octombrie 2011, Valea Călugărească Roata vieţii 80x80 cm, iulie 2012, Valea Călugărească
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Crucificare 52x41 cm, martie 2013
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Manuscris  60,5x80,5 cm, martie 2011, Valea Călugărească Golem 42x53,5 cm, martie 2013
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Cronos, 160x60 cm 22



 Eva şi Inorog 70x90 cm, septembrie 2011

 Răstignirea 70x90 cm, octombrie 2011

 Pomul vieţii 70x90 cm, octombrie 2011

 Crucificare 70x90 cm, octombrie 2011
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Cronos 90x70 cm, septembrie 2011



Troiţa 70x90 cm, septembrie 2011
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Eva şi Inorog 80x80 cm, martie 2010, Valea Călugărească
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Golem 39x48 cm, februarie 2013

Totem 80x80 cm, iulie 2012,
 Valea Călugărească
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Dialogul himerelor 42x54,5 cm, februarie 2013



Eva şi Inorog 80x80 cm, martie 2010



Golem 37,5x52,5 cm, martie 2013Totem 80x80 cm, august 2011, Valea Călugărească
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Crucificare 60,5x80,5 cm, martie 2011, Valea Călugărească

Cronos 90x70 cm, octombrie 2011

Graal 80x80 cm, iulie 2012, V. Călugăreasca
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Ștefan Pelmuș

Născut la 19.08.1949  în Valea Călugarească, Prahova, România
Absolvent al Academiei de Artă “N. Grigorescu”, secția pictură București, promoția 1972, 
profesori Ion Sălișteanu și Ilie Pavel
1980 membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România 
1972-2007 lucrările sale se află în cele mai importante expoziții organizate de Uniunea Artiștilor Plastici și Minis-
terul Culturii din România.

Expoziții personale

1985 Galeria Simeza, București; 1992 Galeria Orizont, București; 1997 Edegen, Belgia; 1998 Galeria Simeza, 
București; 1998 Festivalul Francofoniei, Copenhaga, Danemarca; 2001 Galeria Frezia, Dej; Galeria Simeza, 
București; 2004 Casa Vernescu, București; 2005 Bistrița; Galeria Simeza, București; Galeria Etalon, Râmnicu-
Vâlcea; 2006 Espace Art 101, Paris, Franța; 2007 Muzeul de Artă, Craiova; 2008 Galeria C. Brâncuși Parlament, 
București; Galeria Calina, Timișoara; 2010 Galeria Veroniki Art, București;
Interferențe: Galeria C. Brancuși Palatul Parlamentului, București; 2012 Galeria Aula ASE București; Galeria de 
Artă  Ploiești

Expoziții de grup

1980 Galeria Căminul Artei, București; 1984 Muzeul de Artă, Craiova; Expoziția „Natura”, Ungaria; 1985 Galeria 
EP, Dusseldorf, Germania; Rotterdam, Olanda; 1987 Festivalul de pictură, Franța; Art Today, Budapesta, Ungaria; 
1998 a IX-a Bienala, Kosice, Cehoslovacia; 1990 Galeria Arnold Jotzu, Bathomburg, Germania; 1991 Eindhoven, 
Olanda; Zoersel, Belgia; 1992 Bienala de Arta, Ankara, Turcia; Paris, Franța; 1993 Galeria Saint Germain, Paris, 
Franța; Wiesbaden, Austria; 1994 Londra, U.K.; Paris Franța; Galeria Calderon, București; 1997 Edegen, Bel-
gia; 1998 Galeria Simeza, București; 2000 Bruxelles, Belgia; Galeria Simeza București; Muzeul de Artă Tg. Jiu, 
Turnu Severin; Bistrița Năsăud; 2001 Tg, Mureș, Focșani, Stockholm, Suedia; 2002 Totem I ,Tg, Mureș; Soleil de 
L’Est, Tours, Franța; 2003 Totem II, Tg. Mureș; Soleil de L’est, Paris și Collioure, Franța; 2004 Bacău; 2007 Tg. 
Jiu; Deva; 2008 Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Tulcea; 2009 Galeria de Artă, Rădăuti 2009 Primăria 
arr.IX Paris; La Petite Mort Gallery, Otawa; Edegen, Belgia;
2010  I C R  Roma, Italia; 2011 Galeria Brancuși, București; Muzeul de Artă, Timișoara; Galeria Filialei UAP 
Iasi; 2012  9 + 1 Galeria Simeza, București; Galeria Elite Art, București; Temeiuri, Salonul Artelor Galeria 
Brâncuși, București; Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea Slobozia; Galeria de Artă Focșani; Galeria de Artă 
Râmnicu Vâlcea

Premii

1994 Premiul I, Bienala de Artă Gh.Pătrașcu, Târgoviște, România
1995 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru pictură
2002 Premiul Bienalei de Artă Fundația Soleil de L’Est, Tours, Franța
2003 Premiul Muzeului de Artă Chișinau Saloanele Moldovei

Tabere

2002-2003-2007  Colibița, Bistrița; 2007 Vatra Dornei; 2004-2007 Eforie; 2006 Cotu Morii; Briare, Franța; 2007 
Font Romeu, Franța; Dorohoi; 2005 Tour, Franța

Lucrarile sale se afla în colecții particulare în România, Franța, Germania, Elveția, Israel, S.U.A., Canada, Aus-
tria, Chile, Brazilia, U.K., Belgia, Elveția
adresa atelier: str. Elie Radu nr.1, etaj 1, at.13, sect.5, București
mobil: 0722964877   




