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Doamne, ajută cui sărută şi
sporeşte cui iubeşte!

Evenimentul cultural care îl are ca protagonist pe
Marcel Lupşe este, fără îndoială, cel mai impor‑
tant din agenda Museikon pe 2019. Nu pentru
încărcătura sa nostalgic‑emoţională, datorată
frumoasei vârste împlinite, nici pentru coloratura
omagială ce acompaniază de obicei momentele
aniversare şi nici măcar pentru amploarea expu‑
nerii, care însumează oricum doar o parte din
creaţia artistului.
Motivul cu rosturi atât de înălţătoare îl con‑
stituie întâlnirea dintre sacralitatea intrinsecă a
spaţiului Museikon, ca muzeu al icoanei, şi sacra‑
litatea gestului practicat de şamanul, vraciul,
vrăjitorul Marcel Lupşe, sacerdotul în fapt al unui
animism niciodată biruit cu adevărat de credinţa
creştină, măcar şi numai pentru că, în ordinea în
care Dumnezeu a gândit facerea lumii, facerea
ierburilor a premers facerii omului.
Din acest motiv nu vom vorbi despre pictorul
Marcel Lupşe: au făcut‑o mulţi mai înainte şi cu
mult mai multă îndreptăţire şi destoinicie decât
am putea pretinde pentru noi1.
Lista ilustrelor nume care au semnat exegeze ale operei
lui Marcel Lupşe este impresionantă. Pentru aceste texte tri‑
mitem la Dan Hăulică, Mircea Oliv, Alexandru Mircea, Marcel
Lupşe. Un pictor, Editura Eikon, Cluj‑Napoca, 2007.
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Nu‑i vom face nici biografia, pentru că nu ne
vom putea ridica la înălţimea aspiraţiilor, nici
coborî în profunzimea sentimentelor mai bine
decât a făcut‑o singur în numeroasele autopor‑
trete2, în care, talentat şi fin observator, a con‑
centrat „toată experienţa unei vieţi”3.
Ne vom limita doar la vocaţia sa taumaturgică,
derivată dintr‑o vocaţie a incantaţiei, prin forţa
căreia Marcel Lupşe a reuşit ca nimeni altul să
dematerializeze pelicula de culoare până acolo
încât să rămână din ea doar mireasma4 unei
ofrande5 şi sonoritatea unui descânt. Veritabil ofi‑
ciant al unui cult la fel de vechi ca însăşi omeni‑
rea, a agăţat de grinda inimii sale curate mănun‑
chiuri de flori de leac6, notându‑le meticulos
2
Marcel Lupşe. Faţă către faţă. Pictură / grafică / sculptură,
Editura Eikon, Cluj‑Napoca, 2014.
3
Maria‑Magdalena Crişan, Marcel Lupşe. Lumini şi umbre,
Galeria Veroniki Art, Bucureşti, octombrie – noiembrie 2007.
4
Marcel Lupşe. Miresme, m2 Spaţiu de artă contemporană,
Cluj‑Napoca, aprilie‑iunie 2015.
5
Marcel Lupşe. Ofrandă, Galeria Academica, Cluj‑Napoca,
mai‑iunie 2017; Noua Galerie a Institutului Român de
Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, aprilie 2018.
6
Marcel Lupşe. Graţia. Pictură / obiect. Flori de leac, Muzeul
de Artă, Cluj‑Napoca, 2009; Marcel Lupşe. Ierburi de leac,
Casa Artelor. Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, 2013.
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calităţile terapeutice în herbaryum7 ori chiar
înzestrându‑le cu astfel de calităţi atunci când,
aidoma Demiurgului, le‑a dat un nume celor
înveşnicite pe pânză. Căci, da, asta sunt pictu‑
rile sale inspirate de lumea vegetală: o „terape‑
utică a sufletului luminos şi vrednic”, în fericita
expresie a lui Dan Hăulică8 regăsindu‑se deopo‑
trivă artist şi privitor, primul împărtăşindu‑i celui
de‑al doilea din preaplinul stării sale de bine, ca
o precondiţie a calităţii sale taumaturgice, dar şi
ca întâmpinare la nevoia celuilalt de a se vindeca
de angoasele cotidiene.

7
Marcel Lupşe. Herbaryum / Scriere, Galeria din hol,
Biblioteca Judeţeană Bistrița‑Năsăud, 2011.
8
Marcel Lupşe. Un pictor, p. 9.
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Hălăduind prin grădini tainice, cu înfăţişarea
impunătoare a unui mag pornit spre Răsărit să‑l
întâlnească pe Regele prevestit de Stea, dar cu
tolba plină de daruri tămăduitoare pentru toţi
cei care se opresc osteniţi de viaţă, Marcel Lupşe
ni se recomandă ca un terapeut al simţurilor,
pe care le asaltează din toate părţile cu mănun‑
chiuri înmiresmate de ierburi şi cu murmurul
sincopat al unei vrăji metamorfozată de vremi în
rugăciune: Doamne, ajută cui sărută şi sporeşte
cui iubeşte!
Ana Dumitran

