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... un mare poet al liniei.
În acest an Erd6s ar fi împlinit 80 de ani, vârstă la care un artist ajunge să facă însumarea a tot ce ar fi vrut şi a reuşit
să realizeze pe acel tărâm misterios ce şi l-a ales - arta "· Plin de frământări şi dileme cu o sete de frumos de
netăgăduit, Erdos a creat imagini ce s-au întipărit adânc în priviri şi suflete.
Acum când opera este încheiată, putând fi privită şi analizată cu profunzime în întregul ei, în strânsă legătură cu
viata omului, ce se simtea mereu răspunzător de lucrarea ce-i părăsea atelierul, ne convinge şi mai mult că
graficianul se dovedeşte a fi prin moştenirea artistică lăsată unul dintre desenatorii de prestigiu ai graficii contemporane
din a doua jumătate a sec. XX, care îşi ocupă locul binemeritat în galeria de artişti plastici ai acestei perioade, fiind
definit de o deosebită originalitate şi lirism. Personajul principal al imaginilor sale a rămas mereu Omul, fie cel din
lumea aspră a satului, fie din lumea plină de frământări ale meditatiilor filozofice ale umanitătii. Tineretea bătrânetea, viata-moartea, sunt acele notiuni extreme, cu tot ce se află între ele, pe care artistul le-a punctat cu
obsesie mai cu seamă în desenele din anii 80. Mesajul acestor imagini dezvăluie o structură sufletească care în
esenta ei era dramatică, transpunând-o în desene cu seninătate şi optimism. Deşi viata i-a rezervat şi ,experiente
crâncene , zdrobitoare, Erd6s nu s-a oprit la ele, parcă vroia să le şteargă din mintea şi cugetul său. Luptând din
răsputeri cu amintirile întunecoase permitea doar seninului să iasă la suprafată fiind convins de frumuserea vietii.
Mare iubitor de muzică şi poezie, desenele lui Erdos vorbesc în fiecare ipostază în forme concise, vibrante,
expresive, ce oferă o vrajă specifică imaginilor sale, creând o atmosferă meditativă aparte. Prin linii simple, clare,
gratioase, prin utilizarea suprafetelor albe ce sugerează parcă prezenta infinit11lui, în contrase cu petele negre
limitate şi subordonate mesajului, artistul oferă şi cheamă mereu la lect11rarea desenelor sale. Cu o dorintă arzătoare
de comunicare, limbajul său artistic este bogat în elemente simbolice de o valoare universală. Cine se apleacă cu
atentie asupra spuselor imaginilor, recunoaşte în mod sigur numeroase gânduri ce-l frământă în adâncul său. Ce
înseamnă să fii "orb la Venetia" sau ce înseamnă să vezi ''porumbeii la Venetia"? ce înseamnă ''trecerea timpului"
sau tumultul amintirilor, "capriciile" lor? ce înseamnă războiul ("Victorie") sau "maternitatea" ... şi suita întrebărilor
şi a răspunsurilor continuă în fiecare imagine.
Expozitia organizată cu prilejul aniversării a 80 de ani de la naşterea graficianului, a dorit să aducă în fata publicului
aceste gânduri care cu o coerentă, tenacitate şi virtuozitate artistică specifică lui Erd6s au definit şi definesc opera
sa, înscriind-o în mod sigur în aria valorilor patrimoniale ale acestei tări.
ludith Erd6s
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... a vonal nagy koltOje.
Az idin, 1996 november 2-dn lenne Erdos I. Pdf 80 eves, kor melyben egy muvisz dltoldbon osszeg.â tevekenysigit, sikereit is
kudorcoit, eredminyeit is teroeit ozon o sejtelmes, titokzatos teriileten mefyet muviszetnek hfvnok. Tele gyiitrelemmel is dilimdkkal
Ertlăs I. Pdf oz iiriik szipsigre vdgyott es rojzaivol mif'V nyomot hogyott a p11blik11m szfviben is lelktben.
M ost amikor mt1ve befejeztetett lehetăsfg nyflik oz titfogo es mefy elemzesre, ptirh11zomosan az ember flele fofvtisdval a szigonl
felelossig vdlloltissol. Erdos rajzai 111i11dinktibb meggyoznek arrol hogy mrivei tiltal besorolhat6 a XX-ii: szdzad mtisodil:
felthez tartozo korttirs grofika J:iemelkedo egyenisegei kozi dbrtizoltisoi jellemzo eredetisigevel is l:b'/toisegevel. Rajzainak orb'k
foszerep/Oje az Ember, legyen az a J:eminy fo/11si vildgb61 vagy o mifyen gondolkodo ember viltigtib61. Fiatalstig-b'regsig, eletholdl e szilsoseges fogalmak is mi11de11 omi e fogalmak J:b'zb'ft lttezik, visszo tiikrozodnek Erdos '80-as eveJ: a/J:otdsaiba11. E
rajzok mondniva/6ja felfedi o mtivisz linyegiben drdmai lelkiiletet, mefyet t11dotoson legyoz es {gy rajzai den'iltsiget is optimizm11st
tirasztanok. Az ilet, embntele11 es megrtizo tapasztalatokot is "fentartott" sztimtira, mefyel:et a mfivisz l:ireJ:eszt 1~izaib6/
el1izvin oket le/J:ibOI fs go11dolatviltigdb6/. Harcolva a solit es l:f11z6 emlikekkel, rajzoiban felszinre tb"f· a SZEPSEG azzal a
meggyozodessel, hogy az ilet csak szep lehet. Mif'V tiszte/Oje a zeninel: es o l:b'ltiszetnel:, o mrivisz mi11de11 dbrdzoltisdba11 tb'mb'r
fonntiba11, vibrd/6 is mifv expreszivitdssnl egy sajdtos vortizslotos vildgot teremt rajzaiban. Mtiveszi eszl:b'zl:tfnt az egyszeni,
tiszta, irdl:eny is J:b'/tăi vonol, n tdgas fehirfeliiletek hfve (o viltigminde11segjelenlitit irdl:eltetve), l:o11trasztba11 a fel:ete foito I:
l:orldtolt is aldrendelt tb'roenyeivel. A grafil:t1s azzol o felhfvtissal ford11/ kb'zonsegehez hogy "leolvr1ssn ", megfejtse dbrtizoldsait.
Kapcsolat1eremt0 li11ye szimb6/11mol:kal teii vildgot hoz lttre.
M itjelent a "val:ol: Velenctben" vagy ellentitben vele, ldtni a "galamboJ:al Velmdbr11 ",:;> 111 i!jr/enl az "ido 11111/dsa" vagy az
emltJ·eJ: t11m11/t11sa is szeszifyesjtitika? mitjelent a Mbonl("G_yozelem ") is az a11yasdg . .. es a vdlaszol: hosszti sora fofvtat6dhat11a.
Az emliJ:J:idllftds cilja bem11tatni, a nogykb'zonsig ele tdrni, a m1ivisz gazdag go11dolatvildgdt is 111editnlfv egyenislget, azt a
1111iviszi vi11ttozitdst, amefv vegig l:fstrte all:otdstit s mefv me/16 hefvet ad szdmdra orszdg1111/: mriviszeti ilteJ:el: sordba11.
l•.'rr/Os ludith
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CRONOLOGIE
KBONOL(K;Lf
1916
1931

1938

1939-1944

1944-1945

1946-1952
1952
1957
1958-1968

naşte la 2 noiembrie în comuna Hurezu Mare, judetul Satu Mare.
November 2-tin NtintUn szU/etett.
Îşi începe studiile artistice la Colonia de pictură din Baia Mare ca elevul lui Thorma Janos,
Krizsăn Janos şi Mikola Andrâs.
A nagybtinyai mtivesztelepen l:ezdi mtiveszeti tanulmtin:vait mint Thorma Janos, Krizsdn Janos es
Mikola Andrtis novendel:e.
Pleacă la Budapesta şi urmează studiile particulare la pictorul Molnâr C. Pal.
Budapestre megy aho/ Molnar C. Pal volt a mestere.
Intelectualitatea oraşului Satu Mare îi oferă o bursă de studii şi pleacă la Paris, Venetia şi Roma.
Szatmdr vdros erte/misege iisztondfjat ajtinl fel a flatai mtivesznel: es fgy tanulman:vi titra indu/
Ptirizsba, Velenctbe es R6mdba.
Activează ca pictor, desenator şi gravor, în Satu Mare, fiind corespondent desenator la marile
reviste culturale din Budapesta.
Mint festo es grafiktts do/gozil: Szatmaron. Âl/and6 m11nl:atdrsa a l:Uliinbiizo budapesti k11/t1mf/is
/o~y6iratol:nal: (Delibdb, Szfnhdzi efet, stb.)
Este deportat împreună cu familia din Satu Mare şi dus la Auschwitz (şi în încă şase lagăre de
exterminare) de unde se întoarce singur la Satu Mare.
Csa/ddjtiva/ egyiitt deportd/jdk Szatmdrr6/, elh11rco/jal: A11schwit-;;ba (es meg hat /dgerbe), ahonnan
egyedii.I ter vissza.
Este prezent în viata artistică şi culturală sătmăreană.
]elen van a szatmdri mtiveszeti es 1:11/turdlis eletben.
Se mută la Baia Mare, fiind numit directorul teatrului ce lua flintă.
Nagybdnyara kb'ltb"zik, aho/ J:inevezil: az al:l:or alal:u/6 szfnhdz igazgat6jd11al:.
I se conferă Ordinul Muncii clasa a III-a (în 1959 acelaşi ordin) pentru activitatea culturală depusă.
A Munka Erdemrenddel tii.ntetik l:i (1959-ben szinttn) kulturd/is tevel:enysegiirt.
Este secretar al Uniunii Artiştilor Plastici din Baia Mare. Realizează lucrări de ceramică şi câteva
lucrări decorative cu caracter monumental pe unele clădiri ale oraşului.
A Nagybdnyai Festoszo·vetseg titkdra. Kerdmia munl:dl:at es moumentd/is epii.let dekordci61:at
J:eszft.

Se
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Cat.24
Deosebit de caracteristice sînt desenele, cu o puternică pecete personală ale lui Paul Erdos în care ... (se) ...
sugerează energia neînfrîntă dar şi lirismul interior, viaţa afectivă bogată a persanajelor reprezentate.
Acad. GEORGE OPRESCU

Erdos I. Pâl rendkiviil jellegzetes, eros szemelyi vonâsu rajzainek btiszke, eroteljes âbrâzolâsai a
legyozhetetlen energiât, az âbrâzolt alakok erzelmi vilâgât, belso liraisâgât egyarânt ttikrozik.
GEORGE OPRESCU akademikus
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1960
1962
1963

1964

1965

1966

1967
1968

1969
1973.

Ilustrează volumul de versuri "Vâltoz6 videk" (Meleaguri schimbătoare) de Szemler Ferenc
Szemltr F erenc "Vtiltoz6 videk" dmr1 verses kiitetet i/11sztrtflja.
Face o călătorie în Italia. Vizitează Bienala de la Venetia, Roma şi Florenta.
Olaszorszdgba 11tazil:, aho/ megldtogatja a Velencei bientiltt,jtfr Romtiban es Firenzeben.
Pentru ciclul de lucrări "Viata nouă în Oaş" i se acordă Premiul de Stat şi titlul de Laureat al
Premiului de Stat pe anul 1962.
Âllami Dfjjal tiintetik ki.
Ilustrează volumele "Lelekmelegit6" (Agitatorul) de Heredi Gustav, ''Luceafărul" de Mihai
Eminescu (editie bilingvă româno-maghiară) şi cartea lui Mik6 Ervin "Ma kezdodik a holnap" (Azi
începe ziua de mîine). Primeşte titlul de Maestru Emerit al Artei.
Tb'bb kătetet i/11sztrdl: Heredi G11szttfv "Lilekmelegfto'", Mihai E111i11esm "L11cenft'lml" (Az
esthajnal csillng) romdn - mag.var kit n.velvil l:iadds es Mi/:6 Eroi11 "Ma l-eztlotlii: a ho/nap".
Megkapjn a Afiiveszet Erdemes Mestere dmet.
Ilustrează volumul de versuri "Minden hallhatatlan" (Totul este nemuritor) de Szcmler Ferenc.
I se conferă ordinul "Steaua Republicii Socialiste România".
Szem/er Feret1c "Mi11de11 Hallhatatlan" cfmriverses kb'tetit i/11sztrdlja.
"Ro111d11 Szocialista Kb'ztdrsasdg Csillaga irdemrenddel tiintetik l:i"
Cu ocazia vârstei de 50 de ani la Baia Mare se editează un album cu rL'.prod11ccri d11p:i lucrările
artistului. Ilustrează volumul "Oraşul lui Pintea" de Mihai Negulescu.
Nagybtfnytfn a 1111ivisz 50-ik sziiletesnapja tiszteletire 111egjele11ik egy mjzt1i1 lrll1rtl111flzri fll/111111.
I se conferă ordinul "Mericul Cultural"
K11/t11rdlis Erdemrenddel tri'ntetik ki.
Se întoarce definitiv la Sacu Mare
Vigleg visszatir Szatmdrra.
Este ales secretar al cenaclului Uniunii Artiştilor Plastici din localitate
Megvdlaszljdk a szatmdri Mriviszeli Szo·vetsig kb'r titkdrdnak.
Ilustrează "România pitorească" de Alexandru Vlahută
Alexandm Vlahuţă "Festâi Romdnia" cfmti 1111ivit i/11sztrdljo.
Vizitează R.P.D. Coreană.
Koreai Nemzeti Kb'ztdrsasdgba ldtogat.
Este ales preşedinte al filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Sam Marc
Megvdlosztjdk a Festo szijvetsig Szotmdrifi6kja e/11b"l:ivi.
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Cat. 26
Grafica sa exprimă optimismul profund al artistului. Stilul său succint şi viguros nu permite nimic de prisos.
Lucrările lui au un echilibru firesc spontaneitate şi sinceritate. Liniile vibrante, pline de nervi aduc cu sine
VIDA GHEZA
muzicalitate, o perfectă armonie şi un ritm emotionant.
Grafikajaban a muvesz melyseges optimizmusa ttikrozodik. Tomăr, croteljes stilusa minden folăslegeset kiz:ir.
Alkotâsain termeszetes egyenslll.y, spontaneitas es oszinteseg erzodik. Lendi.iletes, vibrâl6 vonalai muzikalitâst,
tokeletes harm.6niât es meghat6 ritmikussâgot hoznak.
VIDA GHEZA
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1974-1975
1976
1977

1978
1979
1980
1981
1984
1986

1987

Călătoreşte

în Uniunea Sovietică şi Cuba.
Szoviet11ni6ba ls K11bdba 11/azik.
Cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani i se conferă Ordinul "Meritul Cultural" clasa I.
Hatvanadik szuletlsnapja alkalmdb6/K11/1tmilis Erdemrenddel tuntetik ki.
Este ales vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din R.S.R., functie pe care.o detine până la
moartea survenită în 1987.
Megvd/asztjtik a Romd11;a; Klpzomt1vlszek Szăvetslglnek a/elnăkeul, beosztds me~vben 1987-ben
bekăvetkezett haldldig mtil:ădătt.
Viziteaz! R.P. Bulgaria şi Grecia.
B11/gtiritiba ls Giiriigorszdgba ldtogat.
Face o călătorie în R.P. Ungară.
Hivatalos ldtogatdsra Magyarorszdgra 11/azik.
Ilustrează volumul de versuri "Pasul corbilor" de Anamaria Pop.
A11amaria Pop "Pas11/ corbilor" (Ho/16 szoros) cfmt1 verses kiitetlt i/11sztrti/ja.
Viziteaz! Belgia.
Belgi11mba 11/azil:.
I se acordă premiul special al uniunii Artştilor Plastici pe anul 1982.
Megkapja a Festo szăvetslg J:ulăndfjtit az 1982-es evre.
Doneaz! o suită de 20 de desene Municipiului Satu Mare (astăzi aflată în colectiile Muzeului de
Artă Satu Mare expusă permanent în Atelier ~Galerie).
20 rajzb61 a/16 sorozatot a.,lomtin.voz Szatmtir vdrosd11ni:.
Înceteaz! din viată la ·satu Mare în data de 17 noiembrie.
Elhtm_'VI Szatmtiron november 17-ln.
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Dintre desenele sale îmi plac mai ales acelea, în care este elogiată, preaslăvită frumuseţea feminină. Desigur nu
este vorba de o idealizare artificială, puritatea graficii alb-negre excluzînd orice astfel de încercare.
SZEMLERFERENC

Rajzai kăzătt legjobban a noi szepseget, talan nem is âbrâzol6 inkâbb felmagasztal6 es dicsoito alkotâsait
kcdvelem. Persze nincs itt sz6 semmifde r6zsaszin eszmenyesitesr61- a grafika fekete - feher j6zansâga nem is
hir el ilyesrnit.
SZEMLERFERENC
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EXPOZIŢD

PERSONALE

EGYEM KIÂLLÎTÂSOK
1931, 1933, 1934
1935
1936
1937
1947
1954, 1957
1959
1961
1963
1965
1966, 1967
1972
1976
1976 - 1977
1977
1982
I 98<i
1989
19%

Satu Mare
Oradea, Carei,
Satu Mare

Timişoara,

Cluj

Timişoara

Satu Mare, Cluj
Bucureşti, Baia Mare
Expozitie Paul Erdos - grafică, Alexandru Ciucurencu - pictură, Muzeul "Ernst", Budapesta
Expozitie de ceramică decorativă, Baia Mare
Expozitic de ceramică Baia Mare, Cluj, Oradea
Expozitie de desen şi ceramică, Bucureşti, 'Iirgu Mureş, Braşov, Sacu Marc
Expozitie de ceramică, Baia Mare
Sfincu Gheorghe, Covasna
Baia Mare, Expozitie "Cuba , 76", Sacu Mare
Expozitie retrospectivă, Sacu Mare, Bucureşti, Cluj, Oradea, Slinc11 (ihcor~hc ~i <:ovasna
"Hellas post scriptum", Sacu Mare
Expozitie retrospectivă Sacu Mare, Cluj, Bucureşti
Expozitia donatiei "Atelier - Galerie, Sacu Mare
Expozitie retrospectivă (post mortem) Muzeul National de /\rră B11c11rqri, M111.c11l Judctean
Sacu Marc
Expozitic comemorativă prilejuită de împlinirea a 80 de ani de la naşterea artisrnl11i.
Sacu Marc
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EXPOZIŢD COLECTIVE ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

OBSZÂGOS Es NEMZETKOZI KOLLEKTIY KIÂLLÎTÂSOK
1938
1940; 1943
1942; 1946
1947
1947 - 1987
1956
1957
1958
1959

1960

1961
1962
1963
1964
1966.
1971.
1972.

Paris (galerie particulară)
Salonul oficial, Budapesta
Expozitia de grup, Satu Mare
Expozitia Sindicatului Artiştilor, Satu Mare Salonul ardelean de pictură, sculptură, grafică,
Cluj (Erdelyi szalon)
Expozitii regionale, judetene organizate la Baia Mare, Satu Mare, Cluj, Expozitii anuale de
pictură, sculptură şi grafică; Saloanele Republicane de gravură şi desen deschise în Bucureşti
Expozitie de grafică şi pictură românească, Viena
"10 ani de creatie plastică 1947 - 1957", Bucureşti, Moscova, Leningrad, Thilisi
"Expozitia tărilor socialiste", Moscova
Expozitia de artă plastică românească, Belgrad, Budapesta. Expozitia artiştilor băimăreni,
Ordjonikidze; Expozitia de grafică românească, Riga
Expozitia de artă plastică, Cairo, Alexandria, Leipzig, Berlin.
Expozitia grafică românească contemporană, Irak; Expozitia de artă plastică românească,
Praga, Bratislava, Berlin; Expozitia internatională de gravură, "Bianco e nero" Lugano
(Elvetia)
Expozitia de artă plastică românească, Damasc, Moscova; Expozitia de grafică românească
contemporană, Viena, Varşovia, Berlin.
E;x:pozitia de ceramică, Praga; Bienala de la Venetia; Expozitia de grafică românească
contemporană, Cuba
Expozitie internatională - Bienala de la Sao Paulo
Expozitie de piccură, sculptură, grafică, artă decorativă, Bucureşti; Expozitia de grafică
românească contemporană, Ankara, Istanbul, Pekin, Phenian
Expozitia de artă plastică, Baia Mare; Expozitia de grafică românească contemporană, Sofia;
Expozitia de artă plastică românească, Londra
'
Expozitie de artă plastică, Satu Mare"Prezente artistice la Baia Mare 1896 - 1971 ",
Baia Mare.
Expozitia de grafică românească contemporană Havana.Expozitie de artă plastică republicană,
Bucureşti "25 de ani de arcă plastică românească" Bucureşti
https://biblioteca-digitala.ro
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Cat. 38
... Graţia candidă a femeilor, energia pietroasă a bărbaţilor sînt notate în imagini antologice ce dau măsura
a semnificaţiilor simbolice a acestui univers profund specific. Uneori floarea devine zbor de fluture,
lemnul cîntec de violoncel, lumina fluturare poetică spre orizonturile îndepărtate. Alteori peisajul se înalţă dur,
conţinînd însă acelaşi lirism structural al personalităţii unui mare poet al liniei.
DAN GRIGORESCU
întreagă

... A noi figur~lk :irtatlan graciaja, a ferfiakkemeny energiaja, jellenik meg abrazolasaiban, melyek szimb6likus
erot kolcsonoznek e mely es sajatos kepivilagnak. Neha a virag lebbeno lepke, az agak csello dallama, a feny
koltoi roppenes a tavoli horizont fele. Maskor az erdes taj szintiltig tăltodik koltoi tartalommal, jellemezve a
vonalnagykolt~jct.
DAN GRIGORESCU
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1973
1974

1975
1976
1977
1977
1978
1979

1980
1980-1981
1981
1982

1984
1985
1986
1987
1988

Expoziţia

de
de

grafică românească contemporană

Santiago de Chile, Zutphen, (Olanda)
Expoziţia
artă plastică Bucureşti "Aspecte ale desenului românesc contemporan"
Bucureşti. Expoziţia colectivă a membrilor filialei Uniunii Artiştilor Plastici Satu Mare la
Bucureşti. Expoziţie de artă plastică Nyiregyhâza (Ungaria).Expoziţie de grafică românească
contemporană, Praga.
Expoziţie de grafică românească contemporană Ciudad de Mexico, Moscova, Berlin, Hanoi.
''Pagini de istorie", Bucureşti.Expoziţie de artă plastică republicană, Bucureşti. "Expoziţia
ţărilor socialiste", Praga , Budapesta, Sofia.
"30 ani victorioşi", Moscova.Expoziţie de artă plastică românească contemporană, Ankara,
Istanbul.Expoziţie de grafică românească contemporană, Halle, Rostock, Budapesta ;"1907 ţărănimea puternică forţă socială şi revoluţionară", Bucureşti. Festivalul Naţional ''Cîntarea
României" ediţia I Bucureşti.
Nicosia, Expoziţie de artă plastică românească.
Ulan-Bator, Havana, Expoziţie de artă plastică românească.Expoziţie de artă plastică
republicană, Bucureşti. "Contemporanii noştri sătmăreni fruntaşi în producţie'', Satu Mare.
Expoziţie de grafică românească republicană, Bucureşti. Festivalul naţional "Cîntarea
României" ediţia a II-a, Bucureşti.
Expoziţie de grafică românească contemporană Danemarca
Expoziţie de grafică şi tapiserie românească Finlanda.
''File din istoria patriei în gravura şi desenul contemporan", Bucureşti. Festivalul naţional
"Cîntarea României" ediţia a III-a., Bucureşti. Expoziţia ''Laureaţii festivalului"
''Pacea bunul cel mai de preţ al omenirii", Bucureşti. Expoziţie de grafică românească, Praga,
Bratislava.Expoziţie de grafică românească contemporană Ferarra, Expozitic de desene,
Moscova
Expoziţie de grafică românească contemporană, Bucureşti "40 de ani vicrorio~i", Sofia,
Moscova. Expoziţie de desene, Varşovia, Praga
Expoziţie de grafică românească contemporană, Madrid. Expozitie ele dcscn1.: ~i acuarelă,
Moscova
Expoziţie de artă plastică republicană, Bucureşti, Alma - Ata
Israel.
Moscova, Belgrad.
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Cat. 45
... În publicul, căruia i se destăinuie, disimulat şi cu măsură cifrată, prin imaginile unei splendori visate a lumii,
el îşi poate capta fratele sufletesc geamăn, apărându-şi totuşi gelos lăuntrul, de scormoniri şi indiscreţii
lacerante.
O conştiinţă limpede, care s-a chinuit să se autoechilibreze, urmăreşte, cu duioşie în ochi strădaniile altora de a
se armoniza frumos cu sine şi cu lumea, de a se integra într-un cosmos în care valorile umanismului vor trebui
până la urmă să-şi afle locul şi să triumfe. Erdos propune un nou model de a fi uman, lumii
ION FRUNZETTI
... A nez61cozonsegeben - akinek magât kitârja, de megis zârk6zottan el, feltve orizve titkait, megmutatvân
lelket csodâs âlomvilâgb61 meritett kepeivel - fellelheti lelke ikertestveret. Egy tiszta lelkiismeret, mely
megkinl6dott az egyenstUyert vegig kiseri szeliden mâsok tărekveset a harmoniâra onmagukkal s a vilâggal
szemben, a beileszkedesre abba a vilâgmmdensegbe amelyben a humanizmus oszinte ertekeinek meg kell
talâlniuk melt6 helyiiket es gyozedelmeskedniiik kell.
Erdos a vilâgnak egyuj emberi modellt nyuit, megmutatja hogy kell embernek maradni.
IONFRUNZETTI
https://biblioteca-digitala.ro

CATALOG
KAT.ALOcUS
l.'AUTDPORTRET CU SOŢ1A
ONARCKEP FELESEGEMMEL
Tuş O, 720 x 0,490
Semnat cu monogramă EIP; nedatat ( 1959)
Colectie particulară
2. MITURI
MITOSSZOK
Tuş 0,500 x 0,700
Semnat cu monogramă EIP; nedatat (1965)
Colectie particulară
3. VIAŢA ŞI MOARTEA LUI FRANCOIS VILLON
FRANCOIS VILLON ELETE ES HALÂLA
Tuş 0,550 x 0,650
Semnat cu monogramă EIP; nedatat ( 1965)
Coleqie particulară
4. ARHITECTURĂ
EPITESZET
Creion 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP (1972)
Colecţie particulară

5. ORBI LA VENEŢIA
VAKOK VELENCEBEN
Creion 0,500 x 0,760
Semnat cu monogramă dreapta jos EIP; nedatat ( 1972)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe

6.PORUMBEI LA VENEŢ1A
GALAMBOK VELENCEBEN
Creion 0,520 x 0,660
Semnat cu monogramă EIP; nedatat ( 1972)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe
7. FOCURI DE PRIMĂVARĂ
TAVASZI TVZEK
Creion 0,510 x 0,730
Semnat cu monogramă EIP; (1972)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe
8. TRECEREA TIMPULUI
AZ IDO MULÂSA
Creion 0,500 x O, 700
Semnat şi dara EIP (1974)
Colectie particulară
9. TDAMNĂ ÎNFLORITĂ
VJRÂGZ6 6sz
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP I llJ7S)
Colecţia Muzeului judqcan Sam Marc
10. CU GÎNDURI ŞI CU IMAGINI III.
GONDOLATTAL ES KEPPEL III.
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP ( 1975)
Coleqia Muzeului J11dqean Sam Marc
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Cat.-33
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11. CU GÎNDURI ŞI CU IMAGINI

GONDOLAITAL ES KEPPEL
Creion 0,500 x O, 700
Semnat cu monogramă, datat EIP (1976)
Cokcţia Muzeului Judeţean Satu Mare

16. CÂNTECUL AŞTEPTĂRILOR

DALA VÂRAKOZÂSR6L
Tuş

0,430 x 0,520

Semnat cu monogramă şi datat EIP; (1976)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe

12. CU GĂNDURI ŞI CU IMAGINI II.

17. MONOLOG

GONDOLAITAL ES KEPPEL II.

MONOL6G

Tuş

Tuş

0;500 x O, 700

Semnat
Colecţia

şi

datat EIP (1976)
Muzeului Judeţen Satu Mare

0,530 x 0,730

Semnat cu monogramă şi datat EIP; (1976)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe

13. MATERNITATE
ANYASÂG

18. DIN PĂRUL TĂU
HAJADB6L

Tuş

Tuş

0,500 x O, 700

Semnat
Colecţia

şi

datat EIP (1976)
Muzeului Judeţean Satu Mare

14. STIHUI'IDR
VERSELO
Tuş 0,500 x 0,700
Semnat cu monogramă EIP; nedatat

0,540 x 0,710

Semnat cu monogramă şi datat EIP; (1976)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe
19. ELADA
0,500 x 0,700

Tuş

Semnat

şi

datat EIP; (1977)

Colecţie parciculară

(1976)
Colecţia

Muzeului Sfintll Gheorghe

15. CRESC AMINTIRILE
EMLEKEK
Tuş 0,495 x O, 705
Semnat cu iniţiale şi datat EIP; (1976)
Colecţia Muzeului Sfintu Gheorghe

20. ELADA II.
Tuş 0,500 x O, 700

Semnat

şi

datat EIP; ( 1977)

21. ODĂ I.

ODA
Tuş

0,500 x O, 700

Semnat

şi

datat EIP; (1978)

Colecţie particulară
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Cat. 5

... aşadar, Paul Erdos este un artist pentru care actul creaţiei este în cele din urmă rezultatul unui inspirat şi
exigent proces de selectie a propriilor trăiri. Neîndoielnic, Paul Erdos este un senzitiv şi un sentimental, dar tot
atît de adevărat este că la el functiile cerebrale au un rol decisiv în configurarea ultimă a imaginilor create.
VASILE DRĂGUŢ
.. teh:it Erdos I. P:il az a miivesz melynel az alkot6 aktus, az ihlet egy szigoru kivâlasztâsa a sajât âtelt
elmenyeinek. Ketsegtelen hogy Erdos I. Pal erzeki es szentimentilis, de igaz az is hogy âbrâzolâsaiban vegtil is
meghatâroz6ak a mely gondolato folyamatok.
VASILE DRĂGUŢ
https://biblioteca-digitala.ro

27. LEGENDĂ
LEGENDA
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1980)

22. PORTRET DE FATA
LÂNY PORTRE
Tuş

0,500 x 0,700

Semnat şi datat EIP; (1978)
Colectia Muzeului Judetean Sacu Mare

Colecţie particulară

23. ELEGIE
ELEGIA

Tuş

Tuş

Semnat

28. MEMENTO MORI

0,500 x O, 700

Semnat nedatat EIP (1981)
Colecţia Muzeului Judeţean Sacu Mare·

0,500 x 0,500
şi

datat EIP; (1980)

Colecţie particulară

29. CONCERTO GROSSO I
24. VIGlDRIE
GYOZELEM

Tuş

Tuş

Colecţia

0,500 x 0,700

Semnat
Colecţia

0,500 x O, 700

Semnat

şi

datat EIP;(l 980)
Muzeului Sacu Mare

şi

datat EIP; ( 1979)
Muzeului Sacu Mare

30. CONCERTO GROSSO II
0,500 x O, 700

Tuş

25. RELICVE
REL!KVIÂK
Tuş

0,500 x O, 700

Semnat

şi

datat EIP; ( 1979)

Colecţie particulară

26. ZEUS

ZEUSZ
Tuş

Semnat cu monogramă şi datat EIP; (1980)
Colecţia Muzeului Sacu Mare
31. CAPRICII
SZESZELY
Tuş O, 700 x 0,500
Semnat şi datat dreapta jos EIP; (1981)
Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare

0,500 x 0,500

Semnat
Colecţia

şi

datat EIP; ( 1979)
Muzeului Judeţean Sacu Mare

32. DESEN
RAJZ
Tuş

O, 700 x 0,500

Semnat
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şi

data dreapta jos EIP; ( 1981)

Cat. 32

... lauda aproape delirantă _a frumuseţii şi sorţii umane, mai ales în ultima sa perioadă (1975 - 1986) cînd
desenul său devine necondiţionat, aproape un gest vvoluntar îl face unul din reprezentaţii de frunte ai artei
europene, pe ramura desenelor lui Chagall, Picasso, Szalay, ş. a., desenele sale trăgîndu-şi seva din acea
energie conştientă a artistului disperat de răspunderea pe care o poartă.
BANNERZOLT AN
... az emberi sors szepsegenek narkotikus, megszilot dicseretehez s evtizednyi (1975 - 1986) utols6
korszakâban annak a kotetlen, mâr-mâr gesztus szerti rajzi voluntarizmusnak az egyik legjelesebb eur6pai
kepviselâjeve vilik-Chagall, Picasso, Szalay, stb., âgan- amely eppenseggelketsegbe esetmffveszifelelâsseg
BANNER ZOLT AN
erzet itellektuâlis energiâjâb61 meriti'iirai-publicisztikai-filoz6fiai ervenyet.
https://biblioteca-digitala.ro

33. BALADĂ VILLON
VILLON BALLADA
Tuş o, 1on x 0,500
Semnat şi datat dreapta jos ElP; (1981)
Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare

38. FLUTIJRE
LEPKE
Tuş

0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP (1981)
Colecţia Muzeului Judeţean Sacu Mare

34. RENAŞTERE
UJJÂSZULETES
Tuş 0,500 x O, 100
Semnat şi datat EIP; (1981)

39. CARIATIDĂ
KARiAT/DA
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1981)

Colecţie particulară

Colecţie particulară

35. BALADĂ IV:
BALLADA IV.
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1981)

40. SCHERZO
Tuş 0,500 x 0, 700
Semnat şi datat EIP; (1982)
Coleqie particulară

Colecţie particulară

36. COMPOZIŢIE
KOMPOZÎCIO
Tuş 0,500 x 0, 700
Semnat şi datat EIP; (1981)

41. TINEREŢE
FIATALSÂG
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP;( 1982)
Colecţie particulară

Colecţie particulară

42. CÂND AMINTIRILE ...
37. SONET
SZONETT
Tuş 0,500 x 0,700
Semnat şi datat EIP (1981)

MIKOR AZ EMLEKEK . ..
Tuş

0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1982)
Colecţie particulară

Colecţie particulară
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Cat. 7
... Rareori un artist a avut o conştiinţă artistică atît de limpede, de c:lară de penetrantă, de echilibrată şi cu un
talent atît de impetuos şi original ca valoare.
Paul Erdos ne dă exemplul de o creaţie continuă şi unitară. Precocitatea darului său creator a fost excepţională,
iar puterea însolită de a exprim raporturile universale sau cele mai intime, raportul dintre om şi lume, a deschis
în alta noastră un cîmp nou de acţiune.
MIRCEA DEAC
... Ritka az olyan mffvesz melynel a mffveszi ăntudat oly tiszta, ertheto, attoro es kiegyensulyozott, kinel a
tehetseg erteke oly eros es eredeti.
Erdos .I. Pal pelda szâmunkra folytonos es egyseges alkot6 munkajaval. Koraertsege az alkot6i
tevekenysegben, kivall6 ajândek az az ero melyelkifejezi viszonyat az univerzummal, akapcsolatokat ember
es vilagkozătt, uj utatnyitvânmffveszettinkben.
MIRCEA DEAC
https://biblioteca-digitala.ro

43. PENTRU PACEA LOR
A BEKEJOKERT
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; ( 1982)
Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare
FRUMUSEŢE

48. CÎNT
DAL
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1984)
Colecţie particulară

SZEPSEG
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; ( 1982)

49. AŞTEPTARE
VÂRAKOZÂS
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1984)

Colecţie particulară

Colecţie particulară

45. VIS
ĂLOM
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1983)
Colecţia Muzeului Satu Mare

50. DIN ADÂNCURI
AMELYB6L
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1985)

46. STACCATO
0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1984)

51. MOISE I.
M6ZES I.
Tuş 0,500 x O, 700 ·
Semnat şi datat EIP; (1985)

44.

Tuş

Colecţie particulară

Colecţie particulară

Colecţie particulară

47. MITOLOGICĂ
MITOL6GIA
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1984)
Colecţie particulară

52. MOISE
M6ZES
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1985)
Colecţie particulară
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Cat. 6

desenele sale transpar prin vălul amintirilor sau simţim prezenţa lui misterioasă. Epoci şi oameni trec prin
faţa noastră decantate prin subiectivismul artistului.

MURĂ.DIN JENO

... rajzain a mfilt lebbeno emlekfatyla tar fel, vagy sejtett meg titokban. Korok es emberek vonulak fel elottink a
mtivesz szubiektumân atsztirve ...
MURĂ.Dl JENO

https://biblioteca-digitala.ro

53. MOISE II.
M6ZESII.
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP? (1985)
Colecţie particulară

58. REZONANŢE
HANGZÂSOK
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; ( 1986)
Colecţie particulară

54. MITOLOGICA I
MITOLOGIA I.
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1985)
Colecţie particulară

59. OIN VALURILE VREMII
AZ JD6K HULLÂMAIB6L
Tuş 0,500 x 0,700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colecţie particulară

55. MITOLOGICA (IUDIIB)
MITOLOGIA (IUDITH)
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1985)
Colecţie particulară

60. ANGELICĂ

ANGYALI
Tuş

0,500 x 0,700

Semnat

şi

datat EIP; (1986)

Colecţie particulară

56. MITOLOGICĂ (SUSAN ŞI
BĂTRÂNII)

MITOLOGIA (ZSUZSANNA ES A
VENEK)
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1985)
Colecţie particulară

61. FLOARE ALBASTRĂ
KEKVIRÂG
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colecţie particulară

57. NIMFĂ

62. HIMERĂ
ÂBRÂND

NIMFA

Tuş

Tuş

Semnat

0,500 x O, 700

Semnat

şi

datat EIP; (1986)

0,500 x O, 700
şi

datat EIP; (1986)

Colecţie particulară

Colecţie particulară
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Cat. 31

... stăpînirea impunătoare a desenului, conjugată cu frămîntările artistului în căutarea esenţei lucrurilor, cu
bogăţia sa ideatică este asemenea filozofului veşnic înclinat spre căutări şi meditaţii.
MAGYARILAJOS

... folenyes impon:il6 rajztudasa, a dogok lenyeget kereso miivesz tăprengesevel tiikrăzodik, egy sziinteleniil
kutat6 meditalasra hajlamos filoz6fus gondolat - gazdagsagaval.
MAGYARILAJOS
https://biblioteca-digitala.ro

63. RODNICIE
TERMES
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Coleqie parrticulară

68. AMINTIRI
EMLEKEK
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colectie particulară.

64. 'TRECUT-AU ANII .. .
AZ EVEK MULÂSÂVAL . . .
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colectie particulară

69. POSTUMUS
POSZTUMUSZ
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1987)
Colectie particulară

65. REVENIRI
VISSZATERESEK

Tuş

0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colectie particulară

Tuş

66. AMURG
ALKONY
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colectie particulară

67. LUCREŢIA BORGIA
BORGIA LUKRECIA
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; (1986)
Colectie particulară

70. LIED
0,500 x 0,700
Semnat şi datat EIP; (1987)
Coleqie particulară
71. MOZARTIANĂ
0,500 x O, 700

Tuş

Semnat şi datat EIP; (1987)
Colectie particulară
72. EPILOG
EPIL6GUS
Tuş 0,500 x O, 700
Semnat şi datat EIP; ( 1987)
Colectie particulară
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Cat. 4
. seninătatea în faţa curgerii implacabile şi irepetabile nu exclude nostalgia şi recuperarea romantică,
dimensiune ce se regăseşte pregnant începînd di anii '80, ca o concluzie şi un început. Dar nimic morbid,
decepsionist, clamoros nu pătrunde în teritoriul Erdos păzit de alte genii interioare închinate vieţii, speranţei şi
încrederii în oameni, în frumuseţe şi adevăr, căci ne aflăm cu adevărat în faţa unui temperament stenic,
optimist, lucid şi conştient de relativitatea tuturor lucrurilor, în afara valorii şi a muncii.
VIRGIL MOCANU

... az a dertiltseg melyel szembe nez az elmulassal, megismetelhetetlennel, kizărva a nosztalgiat es a
romantikat, elemek melyek megtalâlhat6k eroteljesen a '80-as evekben mint egy oszegzes es egy kezdet. De
semmi morbid, lehangol6 nem hatol be Erdos teriileteire melyeket mas belso geniuszok orzik, allârendelve
magukat az eletnek, a remenynek, az emberek irânti bizalomnak, a szepsegnek es igazzsagnak, mert eros
temperamentummal illunk szemben, optimista tisztânlat6 aki isQleri a dolgok relativitasat, az ertek es a
munkănkiviil.

https://biblioteca-digitala.ro

VIRGIL MOCANU

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
VÂLOGATOTT BIBLIOGBÂFIA
ION FRUNZETTI
BALOGH J6ZSEF
M.R. PARASCHIVESCU
ADRIANA S1DICA
IONEL JIANU
MIRCEA DEAC
PETRU COMARNESCU
PETRU COMARNESCU
ION JALEA
EUGEN SCHILERU
ION FRUNZETTI
ION FRUNZETTI
DUMITRU DANCU
EUGEN SCHILERU
KARL HEINZ
KLINGENBURG
ELENA KOV Acs
PETRU COMARNESCU
MIREL ILIEŞU
PAUL CONSTANTIN
MIRCEA DEAC
DAN GRIGORESCU
GEORGE IVAŞCU
DAN GRIGORESCU

Prin sălile de expoziţii, "Contemporanul", 13 septembrie 1957
Avasi cmberek (Oameni din Oaş) "lfjumunkâs", 20 septembrie 1957
Şase expoziţii, "România literară", 22 septembrie 1957
Carnet plastic. Expoziţia din sala N. Cristea, "Scînteia", 24 septembrie 1957
Grafica de şevalet la anuala 1957, în "Informaţia Bucureştiului",, IO iulie 1957
Expoziţia de artă plastică a ţărilor socialiste, "Scînteia", 19 iulie 1958
Tema muncii în expoziţia de grafică "Contemporanul", 19 decembrie 1958
Satul nou în artele plastice, "Tribuna", 28 februarie 1959
Dezvoltarea artelor plastice româneşti în anii de după eliberare, "Scînteia", 19
august 1959
Grafica (expoziţia de stat a artelor plastice), în "Contemporanul'', 9 occombrie,
1959
Exigenţa conţinutului de idei în artă - exigenţă a calităţii, "Pentru socialism",
27 decembrie 1959
Graficianul băimărean Paul I. Erdâs, "Crişana", 9 aprilie 1960
Însemnări dintr-o expoziţie, "Steaua", nr. 7/1960
Grafica (Expoziţia artelor plastice), "Contemporanul", 15 iulie 1960
Paul Erdâs ein Meister der Menschendarstellung, "Bildenc Kunst", nr. 5/1961
Prezentare în catalogul "Expoziţia de ceramică decorativă. Erdâs I. Paul", Baia
Mare, 1961
Omul în noua grafică, "Contemporanul'', 21 .decembrie 1962
Premiile de stat. Paul Erdos, "Arta plastică", nr. 1/1963
Grafica de şevalet în expoziţia anuală de grafică, "Viaţa românească'", nr. 1/1963
Bienala de la Sao Paulo, "Contemporanul", 22 noiembrie 1<J(i:~
Ciclurile în grafică, "Contemporanul", 27 decembrie 1963
Grafica militantă, "Contemporanul", 6 martie 1964
Expoziţfa anuală de grafică 1964. Grafica de şevalet, "Conccmpora1111l", 20
martie 1964
https://biblioteca-digitala.ro

Cat. 8
De o admirabilă consecvenţă în elogiul pe care îl aduce omului şi vieţi_i natura lirică aptă să treacă de la asprime
la tandreţe, portretist elocvent, desenator remarcabil.
EUGEN SCHILERU
Az ember es az elet âbrâzolăsâban csodâlatra melt6an kovetkezetes, lirai alkatânak kemenysege gyongedsegge
vâlhat. Ekes arckepfesto, kivâ16 rajzol6.
EUGEN SCHILERU
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DAN GRIGORESCU
MARIN MIHALACHE
EUGEN SCHILERU
PETRU COMARNESCU
DAN GRIGORESCU
MIHAI NEGULESCU
DITROI ERVIN
MIRCEA BRAGA
MONICA LAZĂR
JACK BRUTRU
GRIGORE SCARLAT
MUZSNAI ĂRPĂD
MAGYARI LAJOS
GAZDAJOZSEF
OVIDIU SUCIU
NEGOIŢĂ LĂPTOIU
NEGOIŢĂ LĂPTOIU
OINO CARLESI
VASILE SAVINESCU

GRIGORE SCARLAT
ION FRUNZETTI
OCTAVIAN BARBROSA

Ancheta Scînteii: Sursă infinită de inspiratie - viata. Paul Erd6s, maestru emerit
al artei, "Scînteia", 25 mai 1965
Grafica. Expozitia Paul Erd6s, "Informatia Bucureştiului", 3 iunie 1965
Paul Erd6s, "Contemporanul", 4 ii.mie 1965
Pulsul vietii din linii şi culori. Expozitiile Paul Erd6s - Elvira şi Fred Micoş Ileana Cojan, "România literară", 9 iunie 1965
Un rapsod al oamenilor Maramureşului. Expozitia Paul Erd6s, "Scînteia", 14
iunie 1965
Expozitii: Paul Erd6s, "Tribuna", 17 noiembrie 1966
szepseger6l es az id6 mulâsâr6l, în "UTUNK", nr. 12, 1966
Medalion Paul Erd6s, "Tribuna", 17 noiembrie 1966
... L-am recunoscut: Marc Chagall. De vorbă cu Paul Erd6s maestru emerit al
artei, "Cronica", 12 august 1967
Paul Erd6s, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969
Paul Erd6s. Expozitia de grafică: Pe aripile poeziei, "Cronica sătmăreană'', 22
august 1970
Nincs szebb mint az embert rajzolni!, în "El6re", 3 aprilie 1971
A humanizmus grafikai vallomâsai, în "MEGYEI TOKOR", 11 mai, 1972
Erd6s I. Păi kiâllitâsa Sepsiszentgyi:irgyi:in, în "A Het", 22 decembrie 1972
Paul Erd6s şi virtutile artei angajate, ''Cronica sătmăreană", 9 iulie 1972
De vorbă cu Paul Erd6s, "Steaua", nr. 13/1 <J72
Paul Erd6s, "Arta", nr. 8-9/1972
Una vasta rassegna a Prato. Pitcura rumena in Italia, "La nazionalc", 22
septembrie 1973
Mişcarea plastică sătmăreană puternic ancorată în realitătile social-politice ale
patriei. De vorbă cu Paul Erd6s maestru emerit al artei, "Cronica sătmăreană, 9
martie 1974
Diversitatea de stiluri în reflectarea frumosului, în ''Cronica sărmăr1,;ană", 7 iulie
1975
Un artist, în catalogul expozitiei retrospective "Paul Erd6s-grafică", Bucureşti,
1976
Dictionarul artiştilor contemporani, Editura Meridianl:, B11curqri, I <J7(i
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TINEREŢE; FIATALSĂG

Desene ale lui Paul Erd6s, pătrunse de poezie, lipsite de convenienţe plastice, trăiesc atît prin viaţa interioară a
modelelor, cît şi prin frumusctca redării lor plastice.
IONBIŢAN

Erdos Păl liraisâgât61 âtfiitott, olcs6 plasztikai megoldâsokt61 mentes rajzai , alakjai belso erzelmi vilâgâban
es ezek plasztikai szepsegeben elnek.
IONBIŢAN
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GY6NGY6SI GĂBOR
B6L6NI SĂNDOR
KRILEK SĂNDOR
RADU BOGDAN
AGOPCSA MARIANNA
HORIA HORŞIA
MAGYARI LAJOS
GRIGORE SCARLAT
VASILE SAVINESCU
ÂGOPCSA MARIANNA
VASILE DRĂGlJT
CONSTANllN ANASTASIU,
MIRCEA DEAC,
EUGENIA FLORESCU,
VIOREL OPREA
CONSTANTIN PRUT
VASILE FLOREA
SIKE LAJOS
MIRCEA ŢOCA
MURADIN JENO
RAOUL ŞORBAN
ION FRUNZETTI,
THEODOR REDLOW
ALEXA TIBERIU
ADRIAN IONESCU
GHEOGHE VIDA
BANNER ZOLTĂN

Erd6s Păi collrajzai Kubăr6l, în "Szacmări Hirlap", 6 iunie 1976
"Hiszek az emberben es a j6 miiveszecben", în "El6re", 18 iulie, 1976
Tiszcelges a szepseg lirikusa el6cc, în "Szacmări Hirlap", 10 octombrie 1976
Retrospective la sala Dallas. Paul erd6s, Dan Hatmanu, în "Scînteia", 4
decembrie, 1976
Jelkepek mtlveszece, în "A Hec", 19 noiembrie,1976
Paul Erdos, "Arca", nr. 1-2/1977
Avasc61 Vclenceig. Reflexiok Erd6s I. Păi gyiijtemenyes kiăllicăsăr61, în ·'Megyei
Tiikiir", <> iulie 1977
Vis ~i realitate (eseu), în "Cronica sătmăreană", 23 septembrie 1978
Prezentare în catalogul "Hellas - post - scripcum. Expoziţie de grafică - Paul
Erdos", Sacu Mare 1979
A mtlvesz, a kollektiv eszmeny megsz6lalcac6ja. Erdos I. Păi gyiijcemenyes
tărlata, în "Szatmări Hirlap", 13 decembrie 1981
Paul Erd6s, "Arta", nr. 4/1982

Prezentare în catalogul "Paul Erclcis". Burnrqti 11JH2
Dicţionar de artă modernă, Editura Alharrc "· B11l'l11 c~1 î I 'IH2
Arta românească modernă şi contemporană. Edit u1;1 i'vhr idiam;, Bucureşti 1982
Egy 6ra Erd6s I. Păi mucermeben, în "Elore", 28 noiembrie JlJH2
Retrospectiva Paul Erdos, în "Tribuna", 27 mai 1982
A meg\Jjul6 Erd6s I. Păi, în "lgazsâg", 17 mareic l 1182
Elecmuve muveszetiink eredeti fcjezece, ln ".'\ I l.-1 ". l: ld>rnarie, 1982
Dialog pe marginea salonului de grafică 1982, "Arca" nr. 2/l'll'U
Argumente în favoarea unei recuperări inccgraco~rc, ''Arca". 1~r. 11/ICJ84
Lupea poporului român pentru eliberare natională şi socială ilustrar;i in grafica
românească, "Arta", nr. 10/1984
Paul Erd6s, "Arta", nr. 12/1986
Kiserlet cgy ălom helyreăllicăsăra, în "lJcunk ·· ..\I ocw111l>rii: l'JX1,
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Cat.17
atît adîncurile tragice ale vieţii, marile înverşunări şi tensiuni interioare, pe care le
încît liniile sale nu pierd din supleţe. Această dualitate este una din elementele dominante
ak graficiiluiErdos I. Pâl..
. . . artistul

cunoaşte

reprezintă în aşa fel

Ă.GOPCSAMARIANNA

.. . a muvesz az clct tragikus melysegeit is ismeri a nagy indulatokat, a belso fesztiltsegeket is meg tudja
jdcnîteni, anelktil azonban hogy vonalai valamit is veszitenenek konnyedsegtikb61. Ez a kettoseg az egyik
uralkod6 eleme Erdos I. Pâl. grafikâjânak.
Ă.GOPCSA MARIANNA
https://biblioteca-digitala.ro

DAN GRIGORESCU
GHEORGHE I. ANGHEL
MĂRIĂS J6ZSEF
SIKE LAJOS
CORNEL RADU
CONSTANTINESCU
ALEXANDRU CELEUC,
MIRCEA DEAC,
DAN GRIGORESCU
VIRGIL MOCANU
CORNELIU ANTIM
DAN GRIGORESCU
BANNER ZOLTĂN

Erd6s - poet al Sătmarului contemporan, în catalogul "Atelier" - Galerie Paul
Erd6s", Satu Mare, 1986
Paul Erd6s, "Arta", nr. 11/1987
Az alkoto munka orszăgos elismerese, în ''.Szatmări Hirlap", 18 octombrie 1987
Visszateres, în "El6re", 29 noiembrie 1987
Comentator al conditiei umane, în "Contemporanul", 26 mai, 1989

Prezentare în catalogul expozitiei retrospective Paul Erd6s, Bucureşti 1989
aligrafia inimii, în "România literară", nr. 21, 25 mai 1989
Elogiu omului şi creatiei, în "Luceafărul", nr.17, 1989
Idee şi sensibilitate. Directii şi tendinte în arca românească contemporană,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1991
Erdelyi magyar muveszet a XX. -ik szâzadban, Budapest, 1991

https://biblioteca-digitala.ro

ÎMPREUNĂ; EGYOTr

https://biblioteca-digitala.ro

MONSTRUL; A MONSTRUM
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ORAŞUL VECHI; GREG VÂROS
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PORTRET; PORTRE
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ELADAil
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SPONSOR:
S.C. MERCATUS S.R.L. SATU MARE

Organizarea expozitiei şi întocmirea catalogului
A kiallităst rendezte es a katal6gust Bsszeăllitotta
ERDOS JUDITI-1
Foto: CZAK6 JĂNOS
Tehnoredactat: KOVES PETER
Tipărit la EUROPRINT S.R.L. Satu Mare
1996
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pasiune nu este artă! Nu merită să o faci! Arta fără pasiune devine o îndeletnicire
A crea opere de artă înseamnă în ultimă instanţă a suferi, a te elibera mereu de această
suferinţă prin muncă"
"

Artă fără

inutilă.

"A muveszet szenvedely nelkUl nem m((veszet! Nem erdemes muvelni! A muveszet szenvedely nelkiil
hasztalan cselekedette valik. Alkotni vegUl is szenvedest jelent, felszabadulni e szenvedes alOl a munklld
alta[. „

ERDOS
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